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Green logistics management is used to improve logistics activity coupled with
environmental protection. The objective of this research is to investigate green logistics
management capability effect to stakeholder responsiveness and business performance. In
addition, contingency approach proposes the environmental turbulence is moderator as external
environment factor and verify the antecedent factors which are transformational leader vision,
social value awareness and stakeholder expectation. This is a mixed method researches. The
quantitative research is casual relationship and effect and used the qualitative method.
Also introduce the phenomenological research by in-dept interview technique with
business executives got quality and environment award. The model testing is using the data
collected from 194 paper industry business in Thailand. The key informants are business
executives of paper industry in Thailand. The research instruments was questionnaire. The
hypothesis statistics was multiple regression analysis.
The results showed as following: 1) green logistics management capability in term of
eco industry commitment establishment, integrated green logistics process orientation,
collaboration synergy between corporate for community and social relationship marketing value
creation positively affected the stakeholder responsiveness; 2) stakeholder responsiveness
positively affected the firm performance; 3) environmental turbulence did not moderate among
stakeholder responsiveness and business performance; 4) transformational leader vision, social
value awareness and stakeholder expectation positively effects to green logistics management
capability. This result was consistent with qualitative research.
Finally, this research contributed the theoretical integrate of green logistics
management capability of paper industry business in Thailand. It can be used to
define the development of green logistics management capability to enhance business
performance.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556: 24) เมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงส่งผล
ให้ ทุกประเทศต้ องสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งความเป็ นโลกาภิ วั ตน์ เป็ นแรงขั บเคลื่ อนให้ เกิ ด
สภาวการณ์เศรษฐกิจที่แข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมระดับโลก (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551:
4) ส่งผลให้อุตสาหกรรม การคมนาคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการขยายตัว เกิดการใช้เครื่องจักรที่
ก่อให้เกิดของเสียและการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม (Fonseca and Jabbour, 2012: 122) เช่น
มลภาวะสารเคมีตกค้างที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม มลพิ ษทางอากาศที่เกิ ดจากการ
ขนส่ง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไม่มี
ประสิทธิภาพและการมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เป็นต้น ดังนั้น ทุกประเทศต่าง
ต้องมีการปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ การบริหารเศรษฐกิจทั้งด้านการค้า การลงทุน
สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อมุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(Harini and Meenakshi, 2013: 83; Tung, Baird, and Schoch, 2014: 186) ดําเนินการปรับ
กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นและต่างสรรหา
วิธีการที่จะส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจให้ประสบความสําเร็จด้วยการพิจารณาหา
วิธีการลดต้นทุนการผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพัฒนา
ความสามารถและผลการดํ าเนิ นงานให้ พร้ อมเข้ าสู่ ตลาดโลกอย่ างแข็ งแกร่ งด้ วยการนํ าระบบการ
จัดการโลจิสติกส์มาใช้เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (Esper, Fugate, and
Davis-Sramek, 2007: 60; Mc.Ginnis and Kohn, 2002: 1) เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า
การจัดเก็บ และกระจายสินค้ารวมทั้งเคลื่อนย้ายการลงทุน ข่าวสารและการเงินกับประเทศในภูมิภาค
แนวทางการปรับตัวของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจโลก
เสรี คือ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจภูมิภาคและโลก พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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สําหรับความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยตามรายงาน Connecting to Compete
2012: Trade Logistics in the Global Economy ที่จัดทําโดยธนาคารโลก (World Bank) ได้
เผยแพร่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสํารวจจาก 155 ประเทศทั่วโลกที่ดําเนินงานขนส่งและ
โลจิสติกส์ พบว่า การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ก้าวหน้าซึ่งระบุว่า ดัชนี
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย (Logistics Performance Index: LPI) ปี 2557 ประเทศ
ไทยอยู่ อันดั บที่ 35 ซึ่ งต่ํ ากว่าประเทศอื่ นในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ เช่ น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย เป็ นต้ น
(World Bank, 2014: 3) กล่าวได้ว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์ของไทยยังขาดการบูรณาการ ขาด
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบการ
ไทยยังขาดความตระหนักด้านต้นทุนโลจิสติกส์และการบริหารจัดการที่ดี (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2555) นอกจากนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นได้มีผลกระทบให้เกิดการปล่อยของ
เสียและมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี
2555 พบว่า ของเสียอันตรายที่เกิดจากอุตสาหกรรม 3.953 ล้านตัน โดยภาคที่มีสัดส่วนของเสียเกิดขึ้น
มากที่สุดคือ ภาคตะวันออกมีจํานวน 2.21 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 55.84 รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจํานวน 0.92 ล้านตัน ร้อยละ 23.29 และภาคกลางจํานวน 0.69 ล้านตัน ร้อยละ 17.47
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555: 3-11) ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษให้เกิด
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่กําหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่ งยื น มี การปรั บโครงสร้ างการผลิ ตและบริโภคของ
ประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมประชาคมโลก
ด้วย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวหรือกรีนโลจิสติกส์ (Green logistics) เป็นแนวคิดที่สามารถ
นํามาใช้ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์ควบคู่กับการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งการนําแนวคิดการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้จะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานและช่วยให้กิจการสามารถลด
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553: 129; Erturgut, 2012) และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เตชะ
บุณยะชัย, 2553: 3) อีกทั้ง เป็นกลยุทธ์สําคัญสําหรับงานวิจัยปัจจุบัน (Bajdor, 2012) ซึ่งความสําเร็จ
ของการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจะเกิดขึ้นได้ กิจการต้องมีความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับ กลยุทธ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การ
ประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยีโ ลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการสร้ างคุ ณค่ า การตลาดเชิ ง ความสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
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การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรต้องให้ความสําคัญกับการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมด้วย
การสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันระหว่างกิจการกับสังคมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางสังคม (Haas, Snehota, and Corsaro, 2012) ทั้งนี้ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงควรสื่อสารให้บุคลากร
และผู้ ที่มีส่ วนเกี่ย วข้ องเข้าใจการบู รณาการกิ จกรรมเพื่ อเชื่ อมโยงให้ เป็น หนึ่ งเดี ยว สําหรั บ ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยแรงขับดันจากภายนอกที่ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดความสําเร็จ
ด้วยการคาดการณ์เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อธุรกิจจากหลายฝ่ายได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ผู้จําหน่าย
วัตถุดิบ ลูกค้าและสังคม (ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, 2554) กิจการต้องปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ
ด้วยการจัดการทรัพยากรและทักษะความสามารถให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วสามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกิ จ กรรมตลอดจนโซ่ อุ ป ทาน ตั้ ง แต่
อุตสาหกรรมต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา (Rao and Holt, 2005) เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียและนําไปสู่ผลการดําเนินงานของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เมื่อกล่าวถึงธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ดําเนินการต่อเนื่อง
จากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าแนวโน้ม
กระแสการใช้สื่อ เทคโนโลยีได้ขยายวงกว้างแต่กระดาษยังเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน เช่น ภาค
การผลิตมีความต้องการของใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษมากที่สุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป
อาหารสด และเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 40 ของการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษทั้งหมด รองลงมาคือ สินค้า
อุปโภคประเภทเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 35 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าร้อย
ละ 25 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) จากรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาสที่ 2 ปี 2556
(เมษายน–มิถุนายน 2556) ที่จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์มีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีคู่แข่งขันที่สําคัญได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น
เป็นต้น สําหรับมูลค่าการส่งออกกระดาษ พบว่า มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2549 เท่ากับ 996.5
ล้านดอลลาห์สหรัฐ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มเป็น 1,279,400 ล้านดอลลาห์สหรัฐ โดยตลาดส่งออกที่
สําคัญได้แก่ เวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซีย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556: 126-127)
จากมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมกระดาษเพิ่มขึ้นเช่นกัน ข้อมูล
กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ปริมาณของเสียของ
กระดาษแข็งหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษในปี 2551 เท่ากับ 239,781.10 ตัน และมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2554 เท่ากับ 397,459.56 ตัน (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ของเสียอันตราย, 2556) กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมกระดาษนั้นมีกระบวนการที่สิ้นเปลืองพลังงานและ
ก่อมลภาวะสูง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงส่งผลให้เกิดสารมลพิษทางอากาศ กระบวนการผลิตที่มีการ
ฟอกกระดาษทําให้ เกิ ดมลพิ ษทางน้ําส่งผลอัน ตรายต่ อสิ่ งมี ชีวิ ตและคุณภาพน้ํ าที่ นําไปผลิ ตน้ํ าดื่ ม
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(ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2010: 213) ตลอดจนเกิดของเสียจากอุตสาหกรรมจํานวนมากที่ส่งผลให้เกิด
มลภาวะแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ (Ahi and Searcy, 2013: 340) โดยที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยด้าน
โลจิสติกส์สีเขียวตั้งแต่ปี ค.ศ.1995–2010 อาจมีปริมาณน้อยและถูกมองข้าม (Min and Kim, 2012: 44)
นอกจากนี้ Björklund, Martinsen, and Abrahamsson (2012: 36) และ Sathaye, Horvath, and
Madanat (2010) ระบุว่าปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังได้รับการตอบสนองความต้องการด้าน
สิ่งแวดล้อมมีจํานวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการมีความจําเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์ความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว โดยกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วมี ผ ลกระทบต่ อ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยอย่ า งไร ทั้ ง นี้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ใช้
เป็ น ข้ อ มู ล สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ด้ ว ยแนวปฏิ บั ติ ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในทุ ก
กระบวนการ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวของกิจการมากกว่ า มุ่งเน้นลดต้นทุนและผลกําไร
เท่านั้น (นิชธิมาและวรรณโณ, 2555; Guirong and others, 2010) ทั้ ง นี้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย
สามารถนํา ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถการบริหารจัดการองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมด้วยแนวปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การรักษาสิ่งแวดล้อมทุกกระบวนการเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนระยะยาวของกิจการมากกว่ า การมุ่งเน้น
ลดต้ นทุ นและผลกําไรเท่านั้น กล่าวได้ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วสามารถนํ า มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละมี บ ทบาทสํา คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาผลการดํา เนิ น งานของอุ ต สาหกรรมกระดาษเชิ ง
สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและกระแสอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ อี ก ทั้ งเป็ น การเตรี ย มความพร้ อมในการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพของ
อุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ
แข่งขันในระดับเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลักการวิจัยเพื่อทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
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1. เพื่อทดสอบผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวประกอบด้วย
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์
สีเขียวเชิงบูรณาการการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมที่มีต่อการตอบ
สนองความต้องการของผู้ส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศ
ไทย
2. เพื่อทดสอบผลกระทบของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผล
การดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
3. เพื่อทดสอบผลกระทบความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย
4. เพื่อทดสอบผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึง
คุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
คําถามของงานวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และเป็นแนวทางการหาคําตอบของงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดข้อคําถามสําหรับงานวิจัยดังนี้
1. ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวส่งผลการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยอย่างไร
2. การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยอย่างไร
3. ความผันผวนของสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
อย่างไร
4. วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทยอย่างไร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. สมมติฐานที่ 1 การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมี
ผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. สมมติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการมี
ผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
3. สมมติฐานที่ 3 การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อชุมชนมีผลกระทบเชิง
บวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
4. สมมติฐานที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบเชิง
บวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
5. สมมติฐานที่ 5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมมีผลกระทบเชิง
บวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
6. สมมติฐานที่ 6 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกกับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
7. สมมุติฐานที่ 7 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
8. สมมติฐาน 8 ก – 8 จ
8.1 สมมุติฐานที่ 8 ก วิสยั ทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
8.2 สมมุติฐานที่ 8 ข วิสยั ทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ
8.3 สมมุติฐานที่ 8 ค วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
8.4 สมมุติฐานที่ 8 ง วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
8.5 สมมุติฐานที่ 8 จ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
9. สมมติฐาน 9 ก – 9 จ
9.1 สมมุติฐานที่ 9 ก ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
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9.2 สมมุติฐานที่ 9 ข ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ
9.3 สมมุติฐานที่ 9 ค ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
9.4 สมมุติฐานที่ 9 ง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
9.5 สมมุติฐานที่ 9 จ ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
10. สมมติฐาน 10 ก – 10 จ
10.1 สมมุติฐานที่ 10 ก ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
10.2 สมมุติฐานที่ 10 ข ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ
10.3 สมมุติฐานที่ 10 ค ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
10.4 สมมุติฐานที่ 10 ง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
10.5 สมมุติฐานที่ 10 จ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ขอบเขตของการวิ จั ย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรสาเหตุ (Antecedent Variable) และ
ตัวแปรผลลัพธ์ (Consequence Variable) สามารถอธิบายได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 ทดสอบผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของ
องค์การ ประกอบด้วย การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการการประสาน ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สังคมกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ความสามารถการจั ดการโลจิสติกส์สี เขียวขององค์การ
ประกอบด้วย การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวน
การโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1.2 กลุ่มที่ 2 ทดสอบผลกระทบการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1.3 กลุ่มที่ 3 ทดสอบผลกระทบความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรแทรก ได้แก่ ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
1.4 กลุ่มที่ 4 ทดสอบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวประกอบด้วย
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวขององค์การ ประกอบ
ด้วย การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิ
สติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ตัวแปรควบคุม (Control Variables) คือ เงินทุนของกิจการ (Firm Capital)
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และยังดํารงอยู่ จํานวน 712 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) และเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีในการให้
ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ (Panayides, 2007) ผู้วิจัยศึกษาจากประชากรที่มีอยู่ทั้งหมด
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตกระดาษในประเทศไทย
ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการบริษัท
หรือผู้จัดการโรงงาน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2558 –
16 มีนาคม 2558
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ (Business Executives of Paper Industry) หมายถึง
เจ้าของกิจการที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจโดยเป็นผู้ลงทุนจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเพื่อต้องการผลตอบแทนใน
รูป ผลกําไรให้ ส ามารถอยู่ร อดและเติบโตได้ การวิ จั ย ครั้ งนี้ หมายความรวมถึ ง กรรมการผู้จั ดการ
ผู้จัดการ ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ธุรกิ จอุ ตสาหกรรมกระดาษ (Paper Industrial) หมายถึ ง สถานประกอบการที่ เป็ น
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่ดําเนินการต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษที่มีการเชื่อมโยงของการผลิตใน
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ซึ่งจดทะเบียนในหมวดการผลิตกระดาษ กระดาษแข็งและ
กระดาษลอนลูกฟูกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader Vision) หมายถึง ผู้นํา
ที่ มี ก ระบวนทั ศ น์ ใหม่ ใ นการเปลี่ ย นแปลง สามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ์ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ กระตุ้ น
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้กําหนดกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในทุกระดับและ
สามารถจูงใจผู้ใต้บังคัญชาให้ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value Awareness) หมายถึง กิจการตระหนัก
ถึงคุณค่าทางสังคมด้วยด้วยการปรับรูปแบบวิธีคิดที่มุ่งเน้นผลกําไรจากการดําเนินงานควบคู่ไปกับการ
สํารวจความต้องการของสังคม แสวงหาวิธีการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของสังคมได้อย่างเหมาะสมภายใต้การปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสังคมโดยเชื่อมั่นว่าการ
กิจกรรมการพัฒนาสังคมสามารถนําไปสู่ความสําเร็จระหว่างกิจการกับสังคมได้
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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Expectation) หมายถึง การรับรู้ถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเช่น ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย ว รับรู้ถึงความคาดหวังและบทบาทของ
ภาครัฐบาลที่เรียกร้องให้กิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistic Management Capability)
หมายถึง กิจกรรมโลจิสติกส์แบบไหลไปข้างหน้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการวางแผน การดําเนินงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบริการจากจุดเริ่มต้นสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
มุ่งเน้นต้นทุนต่ํา ลดการเกิดความสูญเสียและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบดังนี้
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Industry Commitment
Establishment) หมายถึ ง กิ จการร่ วมกั นกํ าหนดกลยุ ทธ์ อุตสาหกรรมเพื่ อสิ่ งแวดล้อม ด้ วยการเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายหรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การที่
สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายของภาครัฐบาลเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนงานและ
กําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักและ
สื่อสารให้บุคลากรทุ กระดับ เห็น ความสํ าคัญและเข้ าใจไปในทิ ศทางเดี ยวกันเกี่ยวกับ แนวทางการ
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การมุ่ งเน้ นกระบวนการโลจิสติกส์สี เขียวเชิ งบูรณาการ (Integrated Green Logistic
Process Orientation) หมายถึง ความสามารถของกิจการในการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บู ร ณาการระหว่ างหน่ ว ยงานเพื่ อผสานกระบวนการดํ าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย โลจิ ส ติ กส์ ขาเข้ า
กระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ขาออกอย่างเป็นระบบ
การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ (Collaboration Synergy between Corporate
for Community) หมายถึง การสร้างความความสัมพันธ์ทางธุรกิจหลายรูปแบบทั้งระหว่างอุตสาหกรรม
ผู้จําหน่ายวัตถุดิบด้วยการวางแผน ทํากิจกรรมและประสานความร่วมมือระหว่างกิ จการกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยง ส่งเสริมกันเพื่อแก้ปัญหาด้านข้อจํากัดทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเกิด
ประสิทธิภาพการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่ดี
ความสามารถในการประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อสิ่ งแวดล้ อม (Logistics Technology
Adaptation for Environment) หมายถึง ความสามารถการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งต้องอาศัย
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บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เข้ามารับผิดชอบโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ตั้งแต่
กระบวนการวางแผน ดํ าเนิน งาน ควบคุ ม โดยเชื่ อมโยงแลกเปลี่ย นข้ อมูล ระหว่ างกิ จการแบบไร้
พรมแดนทําให้เกิดความรวดเร็วและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (Social Relationship Marketing
Value Creation) คือ ความสามารถในการสร้างคุณค่าทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับสังคม โดย
พิจารณาถึงการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การสื่อสารการตลาด การจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการขายและสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่คํานึงถึงสังคม มีการจัดทําคลังข้อมูลของลูกค้าและ
สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาข้อมูลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Responsiveness) หมายถึง
ความสามารถของกิจการต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
รัฐบาล ชุมชนและสังคม โดยการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้วย
การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและมีกระบวนการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดส่งมอบ
สินค้าให้แก่ลูกค้าที่รวดเร็วถูกต้องตลอดจนการดําเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) หมายถึง ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานทําให้ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยวัดจากผลการดําเนินงานใน
กระบวนการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งผลการดําเนินงานมีความสัมพันธ์กับ
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การเติบโตทางการตลาดและการเติบโตของยอดขาย ความน่าเชื่อถือ
ของธุรกิจและเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ความผันผวนของสภาพแวดล้อม (Environmental Turbulence) หมายถึง ความไม่แน่อน
ของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ ในปั จ จุ บัน และอนาคตอย่ างมี นั ย สําคั ญ ได้ แก่ การเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจในประเทศและระดับโลก สถานการณ์ทางการเมืองและพฤติกรรมการบริโภค
ของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน์เชิงทฤษฏี งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงทฤษฎี 2 ประการ
1.1
ทํ าให้ เกิ ดการบู รณาการทางทฤษฎี ฐานทรั พยากรของกิ จการ ทฤษฎี การ
แลกเปลี่ยนทางสังคมและทฤษฎีตามสถานการณ์ แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวทําให้เห็นปัจจัย
เหตุได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและความคาดหวัง
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ของผู้มีส่วนได้เสียและปัจจัยที่เป็นผลของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวในลักษณะของการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในบริบทของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
1.2 การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยที่มีลักษณะการดําเนินงานที่มีการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิตที่สูง ซึ่งเมื่อกิจการทราบถึงลักษณะแนวทางความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวที่ชัดเจนจะส่งผลให้กิจการสามารถวิเคราะห์การผสานกันระหว่างทรัพยากรและความสามารถ
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวให้มีการนําไปประยุกต์ใช้มากขึ้น
2. ประโยชน์เชิงการจัดการ
2.1 ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ วางแผนการออกแบบการดําเนินงาน
รวมถึงการกําหนดแนวทางปรับปรุง พัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวโดยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ตั้งแต่กระบวนสร้างปณิธานร่วมกันการเป็นอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์
ร่วมกับสังคมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
2.2 ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
ชัดเจนด้านการจัดอบรม การพัฒนาทักษะการดําเนินงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
จั ดการโลจิ ส ติ กส์ สี เขี ย วรวมถึ งความชั ดเจนในการวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น และความสู ญเสี ย ที่ เกิ ดขึ้ นใน
อุตสาหกรรมเพื่อให้กิจการสามารถก้าวทันสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2.3 ข้อมูลที่ได้นํามาใช้เป็นแนวทางการปรับกระบวนทัศน์ของผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษให้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการพัฒนาขีดความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายด้านการเพิ่มผลผลิต
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อลดต้นทุนการผลิต พลังงานและต้นทุนสิ้นเปลืองอย่าง
เป็นรูปธรรมตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
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บทที่ 2
การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว: ปรากฎการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเพื่ อใช้เป็ นแนวทางการทําวิจัย และ
นําไปสู่การกําหนดรูปแบบสมการโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็น
ตามลําดับดังนี้
1. ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย
2. การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยผลความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหตุความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิ จั ยได้ ศึกษาทฤษฎีที่ใช้ เป็ นกรอบการอธิ บายความสั มพั นธ์ เชิ งสาเหตุ และผลลั พธ์ ของ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ประกอบด้วย 1)
ทฤษฎีฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource Base View of the Firm) มุ่งอธิบายความสามารถและการ
จัดการทรัพยากรเพื่อเกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ 2) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม (Social Exchange Theory) มุ่งเน้นอธิบาย การให้ความสนใจเกี่ยวกับความความสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนด้วยการมีส่วนร่วมและเกิดการเชื่อมโยงเป็นชุดเครือข่ายทางสังคมที่ถือปฏิบัติร่วมกันและ 3)
ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) มุ่งอธิบายการกําหนดแนวทางพัฒนาความสามารถการ
บริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานกิจการ
จากทฤษฎีพื้นฐานทั้ง 3 ทฤษฎี นํามาเป็นกรอบสังเคราะห์และอธิบายผลการวิจัยดังนี้
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1. ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource Based View of The Firm)
ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการเป็นทฤษฎีหลักที่ใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและเกิดผลการ
ดําเนินงานอย่างมีคุณค่า โดยคํานึงถึงความสําคัญของการใช้ความสามารถและทรัพยากรที่ทําให้เพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้
นักวิชาการคนสําคัญที่ศึกษาทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ ได้แก่ Jay Barney ได้
อธิบายว่า กิจการจะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันต้องสร้างมูลค่าบนพื้นฐานทรัพยากรของกิจการ
ประกอบด้ วย ทรั พยากรมี คุ ณค่ า (Valuable) ทรั พยากรหายากหรื อไม่ (Rare) ทรั พยากรเป็ นสิ่ งที่
ลอกเลียนแบบได้ยากหรือไม่ (Imitation) และไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ (Substitution) นําไปสู่ความยั่งยืน
ทางการแข่งขัน (Barney, 1991: 106-107) นอกจากพื้นฐาน 4 มุมมองแล้ว West and Bamford (2010:
167) ระบุองค์ประกอบเพิ่มเติมจาก Barney ว่าทรัพยากรต้องไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้
(Tradable) โดยผู้ ประกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมควรคํ านึงถึงมุ มมองฐานทรัพยากรของ
กิจการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร (Resources) และขีดความสามารถ (Capabilities) ที่เป็นสมรรถนะหลัก
ของกิจการ (Day and Wensley, 1998: 2; Prahalad and Hamel, 1990) ซึ่งกิจการใช้ความสามารถ
จัดการทรั พยากรเพื่ อสร้ างขี ดความสามารถให้ บรรลุ ผลสํ าเร็ จโดยได้รั บผลตอบแทนที่ มีประสิ ทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันและมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Makadok,
2001: 389) และพยายามรักษาความแข็งแกร่งของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กิจการใช้โอกาส
เพื่อขจัดอุปสรรคโดยใช้ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรเป็นหลักสําคัญนําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ที่ยั่งยืน (Barney, 1991: 106 – 107; Grant, 1991: 114; Peteraf, 1993: 180; Sarkis, Zhu, and Lai,
2011: 4) นอกจากนี้ Grant (1991: 117) ระบุว่า ทรัพยากรเป็นที่มาของความสามารถอํานวยความ
สะดวกและคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
สําหรับทรัพยากรภายในที่จะทําให้กิจการสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (David, 2009: 7) คือ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และ
ทรัพยากรองค์กร และสามารถแบ่งเป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ (Tangible) คือ ทรัพยากรกายภาพ
ทรั พยากรทางการเงิ น ทรั พยากรเทคโนโลยี และทรั พยากรองค์ กร และทรั พยากรที่ จั บ ต้ องไม่ได้
(Intangible) เช่น ภาพลักษณ์ ความมีชื่อเสียง ความสัมพันธ์ของกิจการ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร (Arthur and others, 2012: 10–12; Newberta, Gopalakrishnanb, and
Kirchhoff, 2008: 7) สําหรับทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้อาจเกิดได้จากประสบการณ์ที่มีการเรียนรู้ด้วยการ
กระทํา (Eisenhardt and Martin, 2000: 1106; Argote, 1999) ดังนั้น กิจการต้องกําหนดกลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรเพื่อป้องกันการแสวงหาทรัพยากรที่คล้ายคลึงกันจากคู่แข่งขันอันนําไปสู่การสร้างผลการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Guang Shi and others, 2012: 55) กล่าวได้ว่า ทฤษฎีมุมมองฐาน
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ทรัพยากรใช้อธิบาย ความสําคัญด้านความแตกต่างทรัพยากรและใช้ความสามารถอย่างชาญฉลาดเพื่อ
สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่ งขั นและตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงภายนอกอย่ างต่ อเนื่ อง (ปฏิ มา
ถนิมกาญจน์, 2554: 88; Gavronski and others, 2011: 874)
งานวิ จั ย นี้ได้ ใช้ ท ฤษฎี มุม มองฐานทรั พ ยากรของกิ จ การเพื่ ออธิ บ ายถึ ง กรอบแนวคิ ด
เกี่ยวกับฐานการจัดการทรัพยากรและความสามารถที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดําเนินงานเพื่อสร้าง
มูลค่าให้กับกิจการ (West and Bamford, 2010) โดยทรัพยากรประกอบด้วย ทรัพยากรที่จับต้องได้
และทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น กิจการจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาความสามารถการ
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากร (Mason, 2009: 130) ด้วยการให้ความสําคัญกับวิสัยทัศน์ของผู้นําการ
เปลี่ ย นแปลงที่ใช้ความสามารถในการจั ดการโลจิ ส ติ กส์ สี เขีย วด้านการสร้ างปณิธ านร่ ว มกั น ด้ าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว การประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าทางการตลาด
เชิงสังคม ซึ่งความสามารถดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และผลการดํ าเนิ น งานของธุ ร กิ จ และสะท้ อนถึ ง การใช้ ทรั พยากรในกิ จ การอย่ างมี คุณค่ า หายาก
ลอกเลี ย นแบบได้ ย ากและไม่ มี สิ่ ง ใดมาทดแทนได้ ตลอดจนการใช้ ค วามสามารถในการจั ด การ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีความแตกต่าง สร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการทํางานและผสมผสานกันระหว่างทรัพยากรและความสามารถเฉพาะ
รวมถึงประสบการณ์ในการดําเนินงานภายใต้มาตรฐาน เพื่อให้กิจการดําเนินงานหรือปรับปรุงด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ง่าย (Wernerfelt, 1984: 171; Zhu, Sarkis and Lai, 2007: 180; Zhu and
others, 2010: 382-384) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
บริบทที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดการปล่อยสารพิษลดลงอันส่งผลให้กิจการเกิดการ
ภาพลักษณ์ที่ดี สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน สามารถแปลงทรัพยากรให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและตอบสนองต่อสังคม (Yongtao and others, 2015: 273) นอกจากนี้
Gonzalez, Sarkis, and Adenso-Diaz (2008: 1026) ได้ใช้ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรเป็นรากฐาน
การศึกษาที่ต้องอาศัยทรัพยากรที่มีคุณภาพและเหมาะสม สามารถนําไปใช้ปรับปรุงความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานได้ ซึ่งผลที่ได้จะทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียและทําให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Lee, 2008: 194; Richey and others, 2014: 1246)
กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource Based View of the
Firm) เป็นทฤษฎีสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์ของกิจการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดคุณค่า ลอกเลียนแบบยาก ไม่มีสิ่งใดมา
ทดแทนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Barney, 1991: 106; Eisenhardt and Martin, 2000:
167; Cadwallader and others, 2010) ทําให้กิจการบรรลุผลสําเร็จอย่างเหนือคู่แข่งขันด้วยการ
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ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ (Ding, Kam, and
Lalwani, 2012: 384; Yang, Marlow, and Lu, 2009: 5) นอกจากนี้ ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของ
กิจการยังสามารถนํามาบูรณาการร่วมกับทฤษฎีอื่น ซึ่งการวิจัยนี้ได้นํามาบูรณาการร่วมกับทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) โดยนําทรัพยากรและความสามารถในกิจการมา
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดผลตอบแทนซึ่งกันและกันทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีสถานะพึ่งพากัน
ทั้งนี้ได้ บูรณาการร่วมกับทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) เป็นสิ่งสําคัญที่กิจการต้อง
คํานึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเพื่อนํามาปรับวิธีการดําเนินงานบนพื้นฐาน
เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนของกิจการให้มีศักยภาพสอดคล้องกับสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งขัน
2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory)
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) เป็นทฤษฏีสังคมวิทยา
พฤติกรรมที่มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลสองฝ่าย เป็นทฤษฎีว่า
ด้วยความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตัวเปรียบเทียบ
กั บทางเลื อก การดํ าเนิ นงานทางเศรษฐกิ จที่ อยู่ ในความสั มพั นธ์ ทางสั งคมเพื่ อผลประโยชน์ ร่ วมกั น
(Homans, 1961: 13; Tekleab, Takeuchi, and Taylor, 2005: 149) อธิบายรายละเอียด ดังนี้
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1958 โดย จอร์ท โฮแมน (George
Homans) นักสังคมวิทยาได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมว่าเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการแลกเปลี่ยน
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนซึ่งกันและกัน (Homans, 1961: 13) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมได้ถูก
นํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยระดับองค์การเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับความเข้าใจบทบาทขององค์การที่มี
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ 2 ประเภทคือ การแลกเปลี่ยนระหว่างองค์การกับพนักงานและระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2553: 68) ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนทางเป็น
พฤติกรรมทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ (Lambe, Wittmann, and Spekman,
2001: 3) กล่าวคือ การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจะคํานึงถึงผลตอบแทนที่ระบุเป็นสัญญาเกี่ยวกับการ
จ่ายผลตอบแทนอย่างเท่าเทียม สําหรับการแลกเปลี่ยนทางสังคมไม่สามารถระบุผลตอบแทนได้อย่าง
ชัดเจนและไม่คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแต่คํานึงถึงความพึงพอใจที่สามารถยอมรับได้ด้วยการอาศัย
บรรทัดฐานทางสังคมของผลตอบแทนซึ่งกันและกันมากกว่าผลกําไรสูงสุด นอกจากนี้ ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
(2555: 73) อธิบายว่า ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมใช้ศึกษาผลลัพธ์ของพฤติกรรมของผู้กระทํา
และผลกระทบของการกระทํานั้นต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปของผู้กระทํา เป็นกระบวนการเรียนรู้
ผลที่ตามมาของพฤติกรรมในอดีตที่ส่งผลถึงพฤติกรรมในปัจจุบันหรืออนาคต โดยผลที่ได้จากการ
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แลกเปลี่ยนทางสังคมทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีสถานะการพึ่งพาซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์
แบบเป็นชุดกระบวนการ (West and Turner, 2007: 188)
สําหรับงานวิจัยของ Wu, Chuang, and Hsu (2014: 122) ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
ธุรกิจโดยใช้ ห่ วงโซ่ อุปทานว่ า ต้องเข้ าใจบทบาทของกิ จการที่ มีต่อการสร้ างความรู้ สึ กพฤติ กรรมการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้น 4 ประเด็นคือ ความไว้วางใจกัน ความมุ่งมั่น การ
แบ่งปันข้อมูลและทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มอย่ างต่อเนื่องจะส่ งผลให้ เกิ ดแบบแผนการแลกเปลี่ ยนที่มีความสั มพัน ธ์และเชื่ อมโยงกัน เป็ น
เครือข่ายการแลกเปลี่ยน ทําให้เกิดการบูรณาการทางสังคมในกิจการ ระหว่างกิจการและกับผู้มีส่วน
ได้เสียส่งผลให้เกิดการรับรู้ สร้างความไว้วางใจนําไปสู่การสร้างสังคมใหม่อย่างสมดุลด้วยการปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานทางสังคมที่มีค่านิยมร่วมกันเกิดเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสังคม
เมื่ อนําทฤษฎี การแลกเปลี่ ย นทางสั งคมมาใช้ เป็น พื้ นฐานการทํ าความเข้ าใจเกี่ย วกั บ
พฤติกรรมทางสังคมที่เป็นผลมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวแปรวิสัยทัศน์ของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้บุคลากร
เกิดความรู้ ความเข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและสังคมที่
มีความต้องการหลากหลายเพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาความรู้ ทักษะการดําเนินงาน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลทําให้เกิดความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคล ทํา
ให้ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสูงขึ้น (ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์, 2549: 17-18; พัชรินทร์
สิรสุนทร, 2556: 219; De Clercq and Sapienza, 2006: 89) การคํานึงถึงการไหลของวัตถุดิบและ
การไหลของข้อมูลในแต่ละหน่วยงานว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ควรมุ่งมั่นสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านการมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ ด้านการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน ด้านการประยุกต์ใช้โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการ
สร้างคุณค่าทางการตลาดเชิงสังคม เพื่อมุ่งเน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้องค์การบรรลุผล
การดําเนินงานตามเป้าหมายและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกค้าและสังคมที่มีความต้องการที่หลากหลายและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สรุ ป ได้ ว่ า ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสั ง คมเป็ น ทฤษฎี ที่ นํ า มาใช้ ศึ ก ษามุ ม มองการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ที่ทําให้ กิจ การสามารถเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พยากร และ
สามารถระบุปัจจัยที่ช่วยให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในกิจการประสบความสําเร็จ (De
Clercq, Dimov, and Thongpapanl, 2010: 89) การแลกเปลี่ยนทางสังคมภายในกิจการทําให้รับ
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ที่กว้างขวางและทําให้ผลการดําเนินงานมีคุณภาพสูงขึ้น (De
Clercq and Sapienza, 2006: 329) กล่าวได้ว่า การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นผลมาจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนจําทําให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการปฏิสัมพันธ์
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ทางสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีค่าระหว่างบุคคล กลุ่มหรือระบบสังคม ดังนั้น องค์การจึงต้อง
ดําเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ โดยคํานึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนและสร้างความเชื่อใจให้กับสังคมด้วยการแลกเปลี่ยนทางสังคมเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อมและสอดคล้ องกั บ ความคาดหวั งทางสั งคม โดยเข้ าใจโครงสร้ าง
พฤติกรรม บริบทการดําเนินงานและต้องมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ และสั ง คมอื่ น กั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ทํ า ให้ เ กิ ด การสร้ า งบรรทั ด ฐานของการได้ รั บ
ผลตอบแทนและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เกิดผลการดําเนินงานที่ดีและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์การที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและรักษาความชอบธรรมทางสังคมให้ดํารงอยู่
3. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory)
ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) ได้พัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1960 โดย
Pual Lawrence และ Jay Lorsch (Jones, George and Hill, 2000: 62) อธิบายว่า การกําหนด
แนวทางพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จจะใช้วิธีที่แตกต่างกันไปเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานองค์การ โดยหลักคิด
ทฤษฎีนี้คือ สถานการณ์เป็นตัวกําหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด
เพียงวิธีเดียวในการบริหารจัดการ (Robbins and Coulter, 2009: 52; Schermerhorn, Hunt,
and Osborn, 2011: 6) เป็นการผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด โดยทุกส่วนของ
ระบบต้องมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ผู้บริหารจําเป็นต้องนําศาสตร์แนวคิดทฤษฏี
การบริหารจากหลายทฤษฏีมาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้อย่างมีศิลป์และเหมาะสมกับสถานการณ์
ดั ง นั้ น เมื่ อ ทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมกํ าหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาจะส่ งผลให้ กิ จการดํ าเนิ นงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง Schoech (2006: 1) ให้ทัศนะเกี่ยวกับทฤษฎีตามสถานการณ์ว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุด
บนสถานการณ์ต่าง ๆ เรียกว่า "ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทฤษฎี" และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน สอดคล้องกับ Auh and Menguc (200: 334335) ว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าส่ง
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ทฤษฎีตามสถานการณ์นํามาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ
โครงสร้าง การดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและสังคมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อการปรับตัวและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม (Sousa
and Voss, 2008: 700) โดยผู้ นํา ต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารเปลี่ ย นแปลง การตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ทาง
สั ง คมและคํา นึ ง ถึ ง คาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ส่ ง ผลให้ กิ จ การใช้ ค วามสามารถการจั ด การ
โลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทําให้ตอบสนองความต้องการของผู้มี
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ส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานธุรกิจดีขึ้น (Peachey and Bruening, 2011: 215) นอกจากนี้ แต่
ละช่วงสถานการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าเกิดสถานการณ์
แข่ ง ขั น อย่ า งรุ น แรงจะส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ ห ารเกิ ด การปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความผั น ผวนของ
สภาพแวดล้อม โดยการตรวจสอบการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม กําหนดโครงสร้าง
เทคโนโลยี ปรั บ ขนาดองค์ การ การตรวจสอบกลยุ ทธ์ วั ฒ นธรรมให้ ส อดคล้ อ งตามสถานการณ์
ตลอดจนมีแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความอยู่รอดของกิจการ (Chenhall, 2007: 163;
Jadesadalug and Ussahawanitchakit, 2009: 42)
สําหรับความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วของกิ จ การที่ มี ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจได้นั้น กิจการต้องวิเคราะห์ความสามารถ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อประเมินความสามารถของกิจการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและต้องใช้แนวคิด
ทฤษฎีตามสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ด้านการมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ ด้านการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน ด้ านการประยุกต์ใช้โ ลจิส ติกส์เพื่ อสิ่งแวดล้อมและการสร้ างคุ ณค่าทาง
การตลาดเชิ ง สั ง คมที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว โดย
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของคู่แข่ง
ขัน เทคโนโลยี ลูกค้ า เศรษฐกิจ บทบาทการเมื องและกฎหมาย และสั งคม (Montgomery and
Weinberg, 1998; Schermerhorn, Hunt, and Osborn, 2011; Jadesadalug, 2011) โดย Sousa
and Voss (2008: 699-702) ให้ทัศนะว่า การจัดการตามสถานการณ์มีประโยชน์ต่อการจัดโครงสร้าง
การดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของสิ่งแวดล้อมและภายใต้ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
ต้องกําหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
สภาพแวดล้อมด้วยการจัดโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งช่วยให้การดําเนินกิจกรรม มีความยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพ (Patel, 2011: 145) ซึ่งสอดคล้องกับ Gerdin and Greve (2008: 996) ว่า
กิจการควรปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอันส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีตามสถานการณ์มีความสําคัญและใช้อธิบาย แนวทางการวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เช่นงานวิจัย ของ Guide
Jr, Jayaramanb, and Linton (2003: 259) ใช้แนวคิดการบริหารตามสถานการณ์มาวางแผนและการ
ควบคุ ม ตามสถานการณ์ ของการดํ าเนิ น กิ จ กรรมที่ นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลั บ มาใช้ ใหม่ ใ นห่ ว งโซ่ อุป ทาน
นอกจากนี้ Lai and others (2013: 74) อธิบายการปฏิบัติงานสีเขียวของการออกแบบจัดส่งสินค้าที่
ต้องอยู่บ นพื้นฐานทฤษฎีตามสถานการณ์ ซึ่งส่ งผลกระทบต่อนโยบายของบริษัทและทําให้ผลการ
ปฏิบัติสีเขียวขององค์การมีรูปแบบการดําเนินงานที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ซึ่งอาจเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งหรือเป็นอุปสรรคสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ และตัวแปรที่ต่างกัน ดังนั้น
ความสามารถการจั ดการโลจิ ส ติกส์ สีเขี ยวจึ งเป็ น เครื่ องมือสํ าคัญต่ อการประสานการใช้ บุ คลากร
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า สร้างสรรค์ ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Harini and Meenakshi, 2013: 84) ดังนั้น ผู้บริหารควรวิเคราะห์สถานการณ์เป็น
ข้อมู ล ในการปรับ แนวความคิ ด วิ ธี การดํ าเนิน งานบนพื้ นฐานของการมี ศักยภาพให้ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง คํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคมเพื่อให้กิจการมีความสามารถการตัดสินใจและกําหนดรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่
เหมาะสมและบรรลุผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
สรุปได้ว่า ทฤษฎีพื้นฐาน 3 ทฤษฎี สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
วิ จั ย นี้ โดยใช้ ท ฤษฎี มุ ม มองฐานทรั พ ยากรของกิ จ การเพื่ อ เป็ น ฐานของการจั ด การทรั พ ยากร
(Resource) และความสามารถ (Capabilities) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดําเนินงานเพื่อสร้างมูลค่า
(Create Value) ให้กับกิจการ (West and Bamford, 2010: 167) และใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สั ง คม เป็ น พื้ นฐานการทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษย์ ข องแนวคิ ด เหตุ และผลการ
แลกเปลี่ยนเพื่ อตอบสนองความต้องการของบุ คคลและโครงสร้ างสังคมเพื่อให้ได้ป ระโยชน์สู งสุ ด
(พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556: 219) และสร้างความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลหรือกลุ่มใน
กิจการและระหว่างกิจการที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งและจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ส่งผล
กระทบต่ อการบริ ห าร กล่าวได้ว่ าความไม่ แน่ นอนของสภาพแวดล้อมถื อเป็ นปั จจั ยสํ าคั ญที่ ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจในกระบวนการดําเนินงานขององค์การสีเขียว (Lo, 2013: 93 ; Pang, Hu
and Li, 2011: 105) ซึ่งผู้บริหารใช้ทฤษฎีตามสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมซึ่ง
จะช่วยให้กิจการออกแบบโครงสร้าง บริบทการดําเนินงานและการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ และสั งคมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรีย มความพร้ อมต่อการปรับตั วและแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้ องกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อมอย่ างเหมาะสมด้ ว ยการจั ดการทรั พยากรและ
ความสามารถที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด บรรลุผลสําเร็จอย่างเหนือคู่แข่งขัน คํานึงถึงการใช้ให้เกิดคุณค่า
ลอกเลียนแบบยาก ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Eisenhardt
and Martin, 2000: 1106; Cadwallader and others, 2010: 221)
ปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์ของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้บริหารจึงต้องให้ความสําคัญกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินกิจกรรมและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ขัดขวางการทํางาน กิจการต้องเตรียมความพร้อมด้วยวิธีการ
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การดําเนินงานรูปแบบใหม่ของกลยุทธ์การสร้างมูลค่า (Value Creation)
(West and Bamford, 2010: 7) โดยนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้บูรณาการระหว่าง
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กิจกรรมโลจิสติกส์กับการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม สําหรับความสําเร็จสามารถเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยภายในต้องสร้าง
ความตระหนักการสร้างคุณค่าทางสังคมของบุคลากรให้ยอมรับและพร้อมปรับวิธีการคิดที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเป็นหลั กและปรั บตัวให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
(Yozgat and Karatas, 2011: 1360) การบูรณาการทรัพยากรภายในและระหว่างกิจการทําให้เกิด
การเชื่อมโยงความสําเร็จระหว่างกิจการกับสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันและเกิด
ความพึงพอใจของทุกฝ่าย (De Beer, 2014: 138; Lai and Wong, 2012: 279) ทําให้เกิดบรรทัดฐาน
การได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน อันส่งผลให้เกิดความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่คู่กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน 3 ทฤษฎี ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ที่แสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรอิสระคือ ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ประกอบด้วย 1) การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 2) การมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ 3) การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 5) การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สั งคมที่ ส่ งผลกระทบต่ อตั วแปรตามคื อ การตอบสนองความต้ องการของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยและผลการ
ดํ าเนิ น งานของธุ ร กิ จ นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ปั จ จั ย สาเหตุ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึง
คุณค่าทางสังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะเดียวกันพบตัวแปรแทรกคือ ความผันผวน
ของสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย กับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ดังภาพที่ 1
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วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leader Vision)
H8ก – H8จ

ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)

ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
(Social Value Awareness)

H9ก – H9จ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย
(Stakeholder Expectation)
H10ก – H10จ

การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ
(Integrated Green Logistics Process Orientation)

H6
การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ

(Stakeholder Responsiveness)

(Business Performance)

การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
(Collaboration Synergy between Corporate for
Community)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพือ่ สิ่งแวดล้อม
(Logistics Technology Adaptation for Environment)

การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
(Social Relationship Marketing Value Creation)

ตัวแปรควบคุม : เงินทุนการดําเนินงาน

H1
H2
H3
H4
H5

H7

ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
(Environmental Turbulence)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว โดยแบ่งหัวข้อการอธิบายเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์
แนวคิดการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ได้ถูกกล่าวถึงมาเป็นเวลานานและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากยุคเริ่มต้น จนถึงยุคปัจจุบัน โดยปี ค.ศ. 1950-1964 มีการดําเนินกิจกรรมทหารและมุ่งเน้นผลิต
สิ น ค้ าเป็ น หลั กมี ลั กษณะการแบ่ งงานกั น ทํ าอย่ า งชั ดเจนทํ าให้ ต้น ทุ น กระบวนการกระจายสิ น ค้ า
ค่อนข้างสูง ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1965–1979 เป็นช่วงที่เข้าสู่ระบบโลจิ สติกส์มากขึ้น โดยนําการ
จัดการวัสดุเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมองถึงความต้องการของลูกค้าใน
ด้านปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น มีการพิจารณาถึงผลตอบแทนด้าน ผลกําไร วิธีการลดต้นทุน การ
บริหารจัดการมากขึ้นดังนั้น กระบวนการจัดซื้อจึงเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องยุคนี้ ต่อมาปี ค.ศ.1980-1990
เป็นช่วงที่การดําเนินงานแบบธุรกิจข้ามชาติมากขึ้น ทําให้เกิดความไม่แน่นอน การบริหารจัดการด้าน
การตลาด การผลิต การกระจายสินค้า ต้องปรับไปสู่ยุคโลจิสติกส์ เพื่อให้การสรรหาและการจัดซื้อมี
ความพอดีและตรงกับความต้องการของลูกค้า การคํานวณรอบระยะเวลาการสั่งซื้อและเวลาในแต่ละ
ช่วงของกระบวนการ รวมถึงการลดต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ ดังนั้น แรงผลักดันจากการแข่งขันทาง
การตลาดที่มีเพิ่มขึ้นทําให้ต้องตัดสินใจในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่าที่จะแข่งขันกันอย่าง
รุ น แรง และในช่ ว งปี ค.ศ. 1990– ปั จ จุ บั น เป็ น ช่ ว งที่ นํ าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ ามาเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งองค์ ก ารเช่ น การนํ า เอาระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronics Data Interchange: EDI) เพื่อลดความผิดพลาดด้านข้อมูล ลดความซ้ําซ้อนของงานมี
การไหลของสารสนเทศรวดเร็วขึ้น สามารถลดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมและเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2553: 8-9)
สําหรับประเทศไทยนําหลักการทางด้านโลจิสติกส์มาใช้อย่างแพร่หลายและมีการจัดตั้ง
หน่วยงานสําหรับโลจิสติกส์หรือการจัดตั้งธุรกิจที่ดําเนินการด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (วิโรจน์ พุทธวิถี, 2547: 3) จากข้อมูลสถาบันนานาชาติ (International Institution of
Management Development: IMD) ที่จัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศจาก
60 ประเทศ สะท้อนให้เห็นสถานการณ์เศรษฐกิจและใช้เป็นข้อมูลพัฒนาความสามารถทางการ
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แข่งขันเพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน โดยประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 29 (International
Institute for Management Development, 2014) สําหรับความสามารถทางด้าน โลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยตามรายงาน Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global
Economy ที่จั ดทําโดยธนาคารโลก (World Bank) ได้เเผยแพร่ เกี่ ยวกั บตัว เลขการเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง สํ า รวจจาก 155 ประเทศทั่ ว โลกที่ ดํ า เนิ น งานขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ พ บว่ า ดั ช นี
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย (Logistics Performance Index: LPI) ปี 2557
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 35 (World Bank, 2014: 3) สรุปได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานถื อเป็นหั วใจสําคัญของการพัฒ นาการค้าและการพาณิชย์ เมื่อกิจการมีผลการดําเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์ที่ดีทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สําหรับนิยามของ “โลจิสติกส์” มีนักวิชาการหลายท่านเรียก ต่างกันออกไป เช่น Business
Logistics, Channel Management, Logistics Management, Transportation Management เป็นต้น
แต่คําเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายว่า การไหลของสินค้าบริการจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค
และบางครั้งไปถึงจุดซ่อมแซมหรือทําลาย (Stock and Lambert, 2001: 2) สําหรับคํานิยามการ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ ป็ น สากลมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ องค์ ก รทางวิ ช าชี พ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Council of Logistics Management (CLM)) ให้คําจํากัดความว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีกระบวนการในการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการไหล
ของสินค้าทั้งไปและกลับอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงการเก็บรักษาสินค้า บริการ
และข้ อมู ลที่ เชื่ อมโยงกั นตั้ งแต่ จุ ดเริ่ มต้ นจนถึ งจุ ดของการบริ โภคเพื่ อตอบสนองความต้ องการลู กค้ า
(Council of Supply Chain Management Professional: 2013; รุธิร์ พนมยงค์, 2547: 14) นอกจากนี้
พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (2550: 5) และ ฐานปนา บุญหล้าและนงลักษณ์ นิมิตรภูวดล (2555: 26) อธิบาย
ความหมายคําว่าโลจิสติกส์ในแนวทางเดียวกันว่า โลจิสติกส์เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการโซ่
อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดําเนินการ และการควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนของ
สินค้าและบริการขององค์การให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม และกระจายสินค้า วัตถุดิบ
หรือรวมถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ กล่าวได้ว่าการจัดการโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดําเนินงานและ
การควบคุมสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคจึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (เผ่าภัค ศิริสุข
และคณะ, 2550: 11–12; Seifi, 2011: 45; Çelebi, Bayraktar, and Bingöl, 2010: 432) จากคํานิยาม
เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ข้างต้น อธิบายคําว่าโลจิสติกส์ได้ว่าหมายถึง กระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานที่ต้องมีกระบวนการวางแผน การปฏิบัติการ และควบคุมการไหลของสินค้า
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงสุดสิ้นสุดการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเป็นสําคัญ
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กิจกรรมโลจิสติกส์ตามที่ Ballou (1999) และ Grant and others (2006) ระบุว่า
กิจกรรมโลจิสติกส์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ กิจกรรมหลัก (Key Activities) มีความสําคัญและ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุน การให้บริการประกอบด้วย กิจกรรมขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง กระบวนการ
สั่งซื้อ สําหรับกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการกระจาย
สินค้าหรือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้งานกิจกรรมหลักดําเนินไปได้สะดวก ประกอบด้วย กิจกรรมการ
จัดการคลังสินค้า กิจกรรมบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหา การจัดตารางผลิต กิจกรรมด้านประสานงานกับ
ฝ่ายผลิตสินค้าและฝ่ายดําเนินงานและการจัดการด้านข้อมูล นอกจากนี้ อภิชาต โสภาแดง (2548: 5)
และ Bowersox, Closs, and Cooper (2007: 22) ระบุถึงกิจกรรมโลจิสติกส์ว่าสามารถใช้อํานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดบริโภคได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุม กลุ่ม
การบริการลูกค้าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สร้างประโยชน์ให้กับห่วงโซ่อุปทานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ตั้ ง แต่ ก ารพยากรณ์ แ ละการวางแผนอุ ป สงค์ การสื่ อ สารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการสั่งซื้อ หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงรับสินค้าผิดปกติคืนจากลูกค้า
จากแนวคิดและวรรณกรรรมการจัดการโลจิสติกส์ ได้นํามาเป็นเครื่องมือพื้นฐานการสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลการดําเนินงานของกิจการ (Esper, Fugate, and Davis-Sramek,
2007: 60) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ทําให้สามารถควบคุมต้นทุนและสร้างความแตกต่างด้าน
การตลาดภายใน โดยกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ (2546: 268) ให้ทัศนะว่า ปัจจัยส่งเสริมให้ผู้บริหารโลจิ
สติกส์ประสบความสําเร็จได้แก่ กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ การจัดหาและใช้ทรัพยากร สภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงาน กระบวนการติดต่อสื่อสาร การปรับตัวและนวัตกรรม ผู้ประกอบการต้องพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพหลากหลายในสิ่งที่ตนไม่ มีความเชี่ยวชาญให้เข้มแข็ง โดยเริ่ ม
ตั้งแต่กําหนดนโยบายออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การขนส่งสินค้าและสร้างความร่วมมือที่ประสานกัน
(Karagüllea, 2012: 457; วิทยา สุหฤทดํารง, 2546: 17) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกต์และแบ่ง
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตามแบบจําลองห่วงโซ่คุณค่าของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) เพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับสินค้าในแต่ละกิจกรรมได้แก่ 1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) ประกอบด้วย
กิจกรรมการจัดหาจัดซื้อวัสดุ 2) กิจกรรมการผลิต (Manufacturing) เป็นกิจกรรมกระบวนการแปรรูปจาก
วัตถุดิบเป็นสินค้าสําเร็จรูป 3) กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ประกอบด้วย กิจกรรม
การขนส่งและให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างพลังความร่วมมือและต้องคํานึงถึงความสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในอุตสาหกรรม (Porter, 1985: 11–15; ตรีทศ เหล่าศิริ
หงส์ทอง, 2552: 184) ดังนั้น การนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในกิจการ (McGinnis and
Kohn, 2002: 2) เป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าใจบทบาทตนและใช้ความสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างพนักงาน ลูกค้าและสังคมเพื่อปรับปรุง พัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานอย่างสอดประสานกันและสอดคล้องกับความต้องการระบบโลจิสติกส์มากขึ้น
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2. แนวคิดการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
แนวคิดการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรใช้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามความหมายของ เกษม จันทร์แก้ว (2554: 16) คือ การดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อการใช้
ทรัพยากร การขจัดของเสีย มลพิษ แหล่งเสื่อมโทรมและควบคุมกิจกรรมทั้งในและนอกระบบการ
จัดการและเมื่อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในโลกของเราทั้งที่
เกิดโดยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โดยสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญและสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของ
มนุษย์ (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2549: 1) ซึ่งสิ่งแวดล้อมสามารถจําแนกได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติทรัพยากรที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เช่นน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ เป็นต้น และทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมด
ไป เช่น อากาศ แสงอาทิตย์ เป็นต้น สําหรับทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถหามาทดแทนได้เช่น พืช สัตว์ ป่า
ไม้ ดิน เป็นต้น ล้วนแต่มีความจําเป็นต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์ 2) มิติเทคโนโลยี เป็นมิติที่มนุษย์นํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้แล้ว 3) มิติมนุษย์หรือสังคม เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นและ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบกับระบบการแลกเปลี่ยนกันในสังคม และ 4) มิติของเสียและมลพิษ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็นมิติที่แสดงให้เห็นถึงผลของการใช้ทรัพยากรที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีมาใช้โดย
ออกมาในรูปของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมได้แก่ ขยะมูลฝอย ฝุ่นละออง เศษของเหลือใช้ น้ําเสียจาก
อุตสาหกรรม อากาศที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษ เป็นต้น ซึ่งมลพิษส่งผลต่อชั้นบรรยากาศเกิดก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gases) มีอิทธิพลต่อโลกร้อน ดังนั้น การควบคุมการเกิดของเสีย และมลพิษ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นงานสํ าคั ญที่ อุตสาหกรรมต้องดํ าเนินอย่ างเป็ นระบบ ด้ วยการลดปริ มาณของเสี ยและ
มลพิษสิ่งแวดล้อม (เกษม จันทร์แก้ว, 2554: 7-10; คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต,
2553: 15- 22; Kahn, 2005: 6-7) กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่
เกิดโดยธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทําให้เกิดการปล่อย
สารพิษ น้ําเสีย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจํากัด เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางธุรกิจและ
เป็นปัญหาสําคัญที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงและให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ดังนั้น การ
สร้างความแตกต่างของการดําเนินธุรกิจด้วยการวางกลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันนําไปสู่การสร้าง
กรอบการทํางานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Fonseca and Jabbour, 2012: 125)
จากรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.
2541-2554 และปี พ.ศ. 2558 จะเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economic Community: AEC) ซึ่งอาจเกิดการย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ําและมี
ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่ํา ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนจึง
ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม,
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2556: 2) ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ทุกกิจการล้วน
แล้วแต่มีการดําเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Fonseca and Jabbour, 2012: 122) ปัจจุบันการ
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมได้กลายเป็ นกุญแจสํ าคั ญในการกํ าหนดเชิ งกลยุ ทธ์ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงานของกิจการ (Zhu and Sarkis, 2006; Wang and others, 2013) ซึ่งคําว่า “สีเขียว” หรือ
กระบวนการดํ าเนิ น งานสี เขี ยวได้ กลายเป็ น ศั พท์ ที่ ใช้ กั นเป็ น จํ านวนมากโดยเฉพาะในกิ จ การที่ มี
กระบวนการผลิต (Dubey, Gunasekaran, and Ali, 2015: 120) นอกจากนี้ แรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกองค์การเช่น ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หรือคู่แข่งทางธุรกิจล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้หลายองค์การมีแนวโน้มให้ความสําคัญและดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก สิ่งแวดล้อมภายในคือ ค่านิยม ความมุ่งให้ความสําคัญและผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยการกําหนดเป็นนโยบายและกําหนดวิธีการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้องมีการ
ฝึกอบรมพนักงานให้มีกรอบคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Tung, Baird, and Schoch, 2014: 187)
สําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกผู้บริหารต้องรับรู้และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (Chan and others, 2012: 623; Baker and Sinkula, 2005: 464) และคํานึงถึงมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเพื่อรักษาระเบียบในมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และควรแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ (Lai and Wong, 2012: 269;
Gonzalez, Sarkis, and Adenso-Diaz, 2008: 1026)
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า การนําแนวคิดการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์จะเป็นกุญแจสําคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานของผู้ประกอบการให้ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Peng and Lin, 2008:
201; Zhu and Sarkis, 2006: 474) ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมโดยการออก
กฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กิจการถือปฏิบัติร่วมกัน และหลายกิจการต่างปรับตัวให้
สอดคล้ องกั บการเปลี่ ยนแปลงด้ วยการออกแบบกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ ที่เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมช่ วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต (Hung Lau, 2011: 876; Karpak, Kumcu, and
Kasuganti, 2001: 213) ดังนั้น กิจการควรคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าโดยกําหนด
เป้าหมายทางธุรกิจด้วยการให้ความสําคัญกับการไปสู่ “สีเขียว” สร้างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
พนักงานปฏิบัติตามส่งผลเกิดผลการดําเนินงานที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
และเป็นโอกาสเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน (Chou David and Chou, 2012: 448; Yang and
others, 2013: 60) ตามที่ The United Nations Global Compact (UNGC) (2010: 7) ให้ทัศนะ
เกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานต่ อการจั ดการห่ วงโซ่ อุ ปทานสี เขี ยวอย่ างยั่ งยื นว่ า กิ จการต้ องมี การจั ดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการกํากับดูแลที่ดีตลอดวัฏจักรชีวิต
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ชีวิตของสินค้าและบริการ ตลอดจนการสร้าง ป้องกันการเติบโตของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
ระยะยาวและเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ส่ ว นร่ ว มนํ า เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารออกสู่ ตลาดเป็ น
เครื่องมือสําคัญของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนสู่การจัดการโลจิสติกส์ติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานในอนาคต
3. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
สําหรับ “โลจิสติกส์สีเขียว” อาจเรียกว่า “กรีนโลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม”
เป็นการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีการไหลไปข้างหน้า (Forward) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุด
สุดท้ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (วิทยา สุหฤทดํารง, 2549:
186) โลจิ ส ติ กส์ สี เขี ย วหมายถึ ง การให้ ความสํ าคั ญกั บ สิ่ งแวดล้ อมแทนการให้ ความสํ าคั ญกั บ
ประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว (เตชะ บุณยะชัย, 2553: 15) โดยทศวรรษนี้เป็นยุคที่มีกระแสกระบวนการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมมีอย่างเด่นชัดเรียกว่าเป็น “ยุคแห่งสีเขียว” เพราะผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลออกข้อบังคับกฎระเบียบ
หรื อพระราชบั ญญั ติในการควบคุมภาคธุ ร กิจ ไม่ให้ ทําลายทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างขาดสํ านึ กถึ ง
ส่วนรวม (Zhang and others, 2014: 434; สันทนา อมรไชย, 2552: 29) สําหรับนิยาม โลจิสติกส์สี
เขียว (Green Logistics) ได้ถูกพัฒนามาจากแนวคิดระบบโลจิสติกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
กิ จ กรรมการขนส่ ง การจั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิบ กระบวนการแปลงวั ต ถุ ดิ บให้ เป็ น สิ น ค้ าสํ า เร็ จ รู ป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกําไร แต่ในระยะหลังนี้ได้มีการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึง
เกิดการร่วมกันระหว่าง “โลจิสติกส์” กับ “สีเขียว” เป็น “โลจิสติกส์สีเขียว” หรือ “โลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยให้ความสําคัญกับกลยุทธ์โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อุปทานสีเขียว
(Huang and Wu, 2010: 1539) การสร้าง "สีเขียว" ในห่วงโซ่อุปทานจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการ
คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์การจัดการโลจิ สติกส์เป็นกิ จกรรมที่สําคัญในห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับ การจัดการ วัตถุดิบ การกระจาย การจัดเก็บ การรีไซเคิล
และการจัดการของเสีย (Bajdor and Grabara, 2011: 587; Murphy and Poist, 2000: 5) สอดคล้อง
กับ Wu and Dunn (1995: 21-22) กล่าวว่า โลจิสติกสีเขียวเป็นความรับผิดชอบของระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงกระบวนการซื้อวัตถุดิบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าและและ
การกําจัดของเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การสร้างองค์การสีเขียวจะทําให้องค์การมีผล
การดําเนินงานที่ดี เกิดการลดค่าใช้จ่ายและส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Xia and Wang,
2013: 21) สอดคล้องกับ ธนิต โสรัตน์ (2548: 20) กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสําคัญ
ของโลจิสติกส์เป็น “โลจิสติกส์สีเขียว” ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับมลภาวะในอากาศที่เกิดจากการขนส่ง
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การประหยัดพลังงาน และการใช้วัสดุด้านบรรจุภัณฑ์ที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ และให้ความสําคัญกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับนานาชาติ
จากคําจํากัดความเกี่ยวกับโลจิสติกส์สีเขียวข้างต้น กล่าวได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวหมายถึง การจัดการกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวซึ่งสาระสําคัญ
ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานคือ การจัดหาวัตถุดิบ การดําเนินงานเพื่อแปรรูปให้เป็นสินค้าสําเร็จรูป
และดําเนินการขนส่งสินค้าไปสู่คลังสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งไปยังผู้บริโภค ซึ่งเดิมมุ่งเน้นเรื่องการขนส่งที่
รวดเร็ว คํานึงถึงต้นทุนต่ํา แต่ปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียวเป็นการจัดการที่ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่มีการสร้าง
"สีเขียว" ในโซ่อุปทานซึ่งเป็นกระบวนการที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานและยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวผู้จัดหาวัตถุดิบและสังคม (Bajdor and Grabara, 2011: 587)
สําหรับการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวมีจุดมุ่งหมายปรับใช้กระบวนการวางแผน จัดหาจัดซื้อ การผลิต การ
ขนส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายการตอบสนองความต้องการของสังคมที่
เชื่อมต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้บรรลุการเคลื่อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของ
สินค้าและบริการช่วยยับยั้งการเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (Zheng Liwen, and Zhang, 2010:
116; Lai, Wong, and Cheng, 2012: 766) ดังนั้น การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสีเขียวจึงเป็น
การรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพของการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสีเขียว การจัดการของเสียจากกิจกรรมและ
การบริโภคสีเขียวที่คํานึงถึงสังคม ดังนั้น โลจิสติกส์สีเขียวจึงเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ด้วยการผลิตและการกระจายสินค้าด้วยวิธีการที่ยั่งยืน (Sbihi and Eglese, 2007: 99) นอกจากนี้ การ
สร้างแนวความคิดของโลจิสติกสีเขียวต้องได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลด้วยการออกนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและกิจการ ควรจัดอบรมพนักงาน
ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดั้งเดิมของพนักงานด้วยการสร้างแนวคิด โลจิสติกส์ในรูปแบบใหม่ที่คํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การผลิตสีเขียว การขนส่งสีเขียว เป็นต้น สําหรับ
ผู้บริโภคควรเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคสีเขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิด
การกระทําด้วยการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Xiu and Chen, 2012: 2770) กล่าวได้ว่า การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนการผลิตด้วยการนําการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวมาใช้ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ต้องสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวสะท้อนให้เห็นว่า การ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียวได้กลายเป็นกลยุทธ์สําคัญต่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ที่
ทําให้กิจการสามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดโอกาสด้านการตลาด
ด้วยการบูรณาการแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การ
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ออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ การจั ดหา การเลือกวั ส ดุ กระบวนการผลิตจนถึ งกระบวนการส่ งมอบให้ กับ
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศ (Bajdor, 2012: 241–243; Erturgut, 2012: 4224; Wang and other, 2013: 265)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang and Yu, (2015: 52) ว่า แนวโน้มการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 จะนํา
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวมาใช้ในกิจการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพราะแนวคิดโลจิสติกสีเขียวมีความสําคัญ
อย่ างยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ งยื น เกิ ด การพั ฒ นาทางสั งคมและเศรษฐกิ จ และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการกําหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
การประสานงานระหว่างกิจการ การบูรณากระบวนการดําเนินงานตั้งแต่จัดซื้อ กระบวนการผลิตและ
การขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพทุกขั้นตอน และการนําเทคโนโลยีโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้ในกิจการ
ดังนั้น ความสําเร็จของการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจะเกิดขึ้นได้กิจการต้องมีความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงานทุกกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์ความสามารถด้าน
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของกิจการนําไปสู่การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจการบูรณาการ
กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ แรงขับจากภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เกิด
ความสําเร็จได้ ด้วยความร่วมมือหลายฝ่ายได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค ตลอดจนต้อง
อาศัยความเข้มงวดเรื่องการนํากฎหมายเข้ามาใช้อย่างจริงจัง (ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, 2554: 18)
สําหรับงานวิจัยการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวควรมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินวิจัยและ
ต้องเชื่อมโยงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับเป้าหมายของกิจการที่ให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่า
ทางสังคม ด้วยการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบของสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และเป็น
เครื่องมือนําไปสู่ การพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน ทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กิจการต้องปรับปรุงและ
พัฒ นาความสามารถให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ย นแปลงด้ว ยการผสมผสานการ
ปรั บ เปลี่ ย นทรั พยากรและทั กษะความสามารถให้ ส อดรั บ กับ สภาพแวดล้ อมที่ มีการเปลี่ ย นแปลง
ดังนั้น ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่มีบทบาทในอุตสาหกรรม
มากขึ้น โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ําจนถึงปลาย
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Rao and Holt, 2005: 901; ฐิศาลินีย์ บุญเลิศ, 2553: 22) และพัฒนา
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ความสามารถของบุคลากรภายในและระหว่างกิจการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผสมผสานความรู้
ใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการ รับรู้นวัตกรรมใหม่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่และ
เชื่อมโยงความสามารถของกิจการด้านต่างๆ ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่าง
เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สําหรับการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวใน
อดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995–2010 พบว่า มีปริมาณน้อยและถูกมองข้าม (Min and Kim, 2012: 44) ซึ่ง
งานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และผู้เชี่ยวชาญต่างศึกษา
ในมุมมองที่หลากหลาย ดังนี้ Lai and Wong (2012) ศึกษาการจัดการโลจิสติกสีเขียวและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทส่งออกการผลิตประเทศจีน พบว่า แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจและแรงผลักดัน
ด้านลูกค้ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยผลลัพธ์ได้แก่ ผลการดําเนินงานด้านการปฏิบัติงานและผลการ
ดําเนินงานสิ่งแวดล้อมผ่านตัวแปรกลางการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว สรุปได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยให้วงจรโลจิสติกส์สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยลง เกิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือจากบุคคล สถาบันทั้งภายในและ
ต่างประเทศ สําหรับการศึกษาของ Xia and Wang (2013) พบว่า ทฤษฎีพื้นฐานในระบบโลจิสติกส์สีเขียว
ประกอบด้วย 5 มิติคือ การขนส่งสีเขียว การคลังสีเขียว บรรจุภัณฑ์สีเขียว การจัดการข้อมูลโลจิสติกส์
และการจัดการของเสีย โดยเชื่อว่ากิจการที่พัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวนําไปสู่โครงสร้างการดําเนินงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งนําไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ในขณะที่งานวิจัยของ Zheng Liwen, and Zhang (2010) ศึกษาระบบโลจิสติกส์สี
เขียวบนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่มีการบริโภคอย่างชาญ
ฉลาดด้วยการคืนกําไรสู่สังคมพบว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเมื่อกิจการนําการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวมาใช้ดําเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การกําจัดของเสียหรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
นําของเสียกลับมาใช้ใหม่ มีการจัดการทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม การขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่าง
รวดเร็ ว ถู ก ต้ อง ลดการปล่ อยของเสี ย จะส่ งผลให้ เ กิ ดการตอบสนองความพึ ง พอใจลู ก ค้ าและมี
เป้าหมายพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับมิติการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดย Hung
Lau (2011) ศึกษาการพัฒนาและใช้ดัชนีชีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (GLPI) สีเขียว ระหว่าง 2
ประเทศ โดยดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานโลจิสติกส์สีเขียว สามารถอํานวยความสะดวก
และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมที่ดําเนินงานโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อช่วยลดผลกระทบเชิงลบของกิจกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า อุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นดําเนินการโลจิสติกส์สีเขียวมีผล
การดําเนินงานที่ดีความตระหนักถึงความพร้อมของการจัดการวัสดุสีเขียว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ขณะเดียวกัน Jabboura and others (2014) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และการนําการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวนํามาใช้ในอุตสาหกรรมประเทศบราซิล พบว่า มีความสัมพันธ์
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เชิงบวกระหว่างระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของการปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว
(GSCM) และแนวโน้มจะถูกพัฒนากิจกรรมเพื่อนํามาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัย
ของ Lin and Ho (2011) พบว่า แรงผลักดันด้านกฎระเบียบและการสนับสนุนของภาครัฐมี
ผลกระทบเชิ งบวกต่อการดําเนิ นงานที่เป็น สีเขียวและความไม่แน่น อนด้านสิ่งแวดล้ อมและความ
ซับซ้อนของการปฏิบัติสีเขียวมีผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบัติสีเขียว ดังนั้น การจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวเป็นนวัตกรรมการจัดการช่วยให้กิจการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์กับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทําให้เพิ่มขีด
ความสามารถอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้ (Xiu and Chen, 2012: 2765)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการนําศึกษาการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวในมิติที่แตกต่างไปได้แก่ การวิเคราะห์วรรณกรรมด้านโลจิสติกส์สีเขียว ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการนําโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้ในกิจการ การศึกษาเฉพาะกรณีเช่น การผลิตสีเขียว เทคโนโลยีสี
เขียว การตลาดสีเขียว การขนส่งสีเขียวเป็นต้น โดยศึกษาตามสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในมิติเชิงการจัดการ (Management Dimension) โดยบูรณาการ
ศาสตร์ความรู้ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistic Management) และความสามารถ
การใช้ ทรั พยากร (Capability) ในลั กษณะภาพรวมระดั บองค์ การ โดยเลื อกศึ กษาปั จจั ยเชิ งสาเหตุ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีผลกระทบกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
1. Lo, Sonia M. (2013).
Effects of Supply Chain
Position on The
Motivation and
Practices of Firms Going
Green

ที่มา
International
Journal of
Operation &
Production
Management

2. Perotti, Sara, and
others. (2012). Green
Supply Chain Practices
and Company
Performance: The Case
of 3pls In Italy

International
Journal of
Physical
Distribution &
Logistics
Management

ข้อค้นพบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไม่ แ น่ น อนของ
สภาพแวดล้ อ มและแรงผลั ก ดั น ภายในและ
ภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเป็ น องค์ ก ารสี
เขียว โดยความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมเป็น
ปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนอกจากนี้
องค์การสามารถปลูกฝังความเข้าใจและแรงจูงใจ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการเป็นองค์การสีเขียว
การศึ กษานี้ ก่อให้เ กิ ด ความเข้ าใจการเชื่ อมโยง
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ห่ ว งโซ่ อุป ทานสี เ ขี ย วกั บ ผล
การดํ าเนิน งานของบริ ษัท โดยสถานการณ์ที่ไม่
แน่ น อนจากสภาพแวดล้ อ มภายนอกส่ ง ผลให้
บริษัทยอมรับแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานสี
เขี ย วเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ผ ลการ
ดํ า เนิ น งานดี ขึ้ น เช่ น เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพทาง
เศรษฐกิจ มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น เป็นต้น

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
1.1 ตัวแปรต้น: แรงผลักดันจาก
ภายนอกและแรงผลักดันจากภายใน
1.2 ตัวแปรกลาง: ความไม่แน่นอนคู่
แข่งขัน, ผู้จัดจําหน่ายและลูกค้า
1.3 ตัวแปรตาม: การปฏิบัติสีเขียว

วิธีการวิจัย
วิธีกรณีศึกษา
อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงของ
ไต้หวัน 12
บริษัท

2.1 ตัวแปรต้น : การปฏิบัติห่วงโซ่
อุปทานสีเขียวได้แก่ กลยุทธ์การจัด
จําหน่ายและการขนส่ง คลังสินค้าสี
เขียว โลจิสติกส์ย้อนกลับ ความร่วมมือ
กับลูกค้า การออกแบบและบรรจุภัณฑ์
เพิ่อสิ่งแวดล้อม การจัดการภายใน
2.2 ตัวแปรตาม :ผลการดําเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและผลการ
ดําเนินงาน

วิธีการศึกษา
หลายกรณี
โดยวิธีการ
สัมภาษณ์กับ
ธุรกิจ 3 PLS
จํานวน 15
บริษัทใน
ประเทศอิตาลี
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง

ที่มา

ข้อค้นพบ

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ

วิธีการวิจัย

3. Yang Chung-Shan
and others. (2013). The
Effect of Green Supply
Chain Management on
Green Performance and
Firm Competitiveness
in the Context of
Container Shipping in
Taiwan

Transportation
Research Part
E : Logistics
and
Transportation
Review

การปฏิบัติสีเขียวในองค์การและความร่วมมือสี
เขี ย วภายนอกส่ งผลกระทบเชิ ง บวกต่ อตั ว แปร
กลางของผลการดําเนินงานสีเขียวซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ

3.1 ตัวแปรต้น: การปฏิบัติการสีเขียว
ภายในได้แก่ นโยบายสีเขียว ขนส่งสีเขียว
และตลาดสีเขียว และการปฏิบตั ิการสี
เขียวภายนอกได้แก่ ความร่วมมือซัพ
พลายเออร์สีเขียว, ความร่วมมือลูกค้าสี
เขียว และความร่วมมือกับหุ้นส่วน
3.2 ตัวแปรกลาง: ผลดําเนินงานสีเขียว
3.3 ตัวแปรตาม: ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของบริษัท

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณด้วย
วิธีการเชิงสํารวจ
กับ 163 บริษัท
ที่ส่งออกด้วยตู้
คอนเทนเนอร์ใน
ประเทศไต้หวัน

4. Xiu Guoyi and
Xiaohua Chen. (2012).
Research on Green
Logistics Development
at Home and Abroad

Journal of
Computers

การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเป็ น การพั ฒ นา
นวั ต กรรมในประเทศตะวั น ตกเช่ น เยอรมนี
สหรัฐอเมริกาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าโลจิสติกส์สี
เขี ย วช่ ว ยจั ด การกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์กับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทํา
ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมแเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม

4.1 ตัวแปรที่ได้: ระบบโลจิสติกส์สี
วิธีวิเคราะห์
เขียว, ความสามารถด้านเทคโนโลยี,
วรรณกรรม
นโยบายสีเขียว, ผู้บริโภคสีเขียว, การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว, การสร้าง
คุณค่าทางสังคม, การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ, การเผยแพร่และการศึกษา
ด้านโลจิสติกส์สีเขียว
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
5. Lai Kee-Hung and
Christina W.Y. Wong.
(2012). Green Logistics
Management and
Performance: Some
Empirical Evidence from
Chinese Manufacturing
Exporters

ที่มา
Omega 40

ข้อค้นพบ

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ

วิธีการวิจัย

แ ร ง ผ ลั ก ดั น ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ลู ก ค้ า มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยผลการดําเนินงานด้านการ
ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมผ่านตัวแปรกลางการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ช่วยให้วงจรโลจิสติกส์สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยลง
เกิดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและได้รับความ
เชื่อถือจากบุคคล สถาบันในและระหว่างประเทศ

4.1 ตัวแปรต้น: แรงผลักดันจากลูกค้า
แรงผลักดันจากเศรษฐกิจ
4.2 ตัวแปรกลาง: การจัดการโลจิสติกส์สี
เขียว
4.3 ตัวแปรตาม: ผลการดําเนินงานสิ่ง
แวดล้อมและผลการดําเนินงานปฏิบัติงาน
4.4 ตัวแปรแทรก: แรงผลักดันกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณด้วย
วิธีการเชิงสํารวจ
กับผู้ส่งออกการ
ผลิตของจีน

6.1 ตัวแปรต้น: ปัจจัยเทคโนโลยี,
ปัจจัยองค์การ, ปัจจัยสภาพแวดล้อม
6.2 ตัวแปรตาม: การยอมรับของการ
ปฏิบัติสีเขียวของบริษัทโลจิสติกใน
ประเทศจีน

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณวิธี
สํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม
บริษัทโลจิสติกส์
จีน 322
ตัวอย่าง

6. Lin Chieh-Yu, and Yi- Journal of
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับการปฏิบัติสีเขียว
Hui Ho. (2011).
Business Ethics บริษัทโลจิสติกส์ประเทศจีนได้แก่ ปัจจัยเทคโนโลยี
Determinants of Green
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติสีเขียว การ
Practice Adoption
สนั บสนุ นจากองค์ การ คุ ณภาพทรั พยากรมนุ ษย์
for Logistics Companies
ขนาดองค์การ แรงสนับสนุนภาครัฐมีผลกระทบเชิง
in China
บวกต่ อการยอมรั บการปฏิ บั ติ เขี ยวและความไม่
แน่นอนสิ่งแวดล้อมและความซับซ้อนปฏิบัติสีเขียวมี
ผลเชิงลบต่อปฏิบัติการสีเขียว
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง

ที่มา

ข้อค้นพบ

7. Zheng Liwen, and
Juan Zhang. (2010).
Research on Green
Logistics System Based
on Circular Economy

Asian Social
Science

8. Dao, Viet, Ian
Langella, and Jerry
Carbo. (2011). From
Green to Sustainability:
Information Technology
and An Integrated
Sustainability
Framework

Journal of
Strategic
Information
Systems

โลจิสติกส์สีเขียวเป็นกิจกรรมการจัดการที่ตอบ
สนองความพึงพอใจลูกค้าและมีเป้าหมายพัฒนา
สังคมที่เชื่อมต่อกับตัวหลักคือ การจัดการห่วงโซ่
อุ ป ทานสี เ ขี ย วเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดํา เนิน งาน การใช้เ ทคโนโลยี การผลิต ที่ สะอาด
การกํ า จั ดของเสี ย หรื อการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อนํ า
ของเสี ย กลั บ มาใช้ ใ หม่ มี ก ารจั ด การทรั พยากร
ด้วยการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม การขนส่งสินค้าถึง
มือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ลดปล่อยของเสีย
มุมมองการใช้ทรัพยากร (RBV) เป็นพื้นฐานทฤษฎี
เพื่อพัฒนากรอบความยั่งยืนแบบบูรณาการกับห่วง
โซ่ อุ ปทานและทรั พยากรที่ ใช้ ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาให้บริษัท
ส่ งมอบคุ ณค่ าให้ กั บผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยและได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย รักษา
ส่วนแบ่งตลาดและทํางานร่วมกับสังคมในระยะยาว

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ

วิธีการวิจัย

7.1 ตัวแปร: การจัดซื้อสีเขียว, การ
วิธีวิเคราะห์
ขนส่งสีเขียว,คลังสินค้าสีเขียว, การ
วรรณกรรม
ประมวลผลสีเขียว, โลจิสติกส์ย้อนกลับ,
การบริโภคสีเขียว

8.1 ตัวแปรต้น: ทรัพยากรด้าน
วิธีวิเคราะห์
เทคโนโลยีสารสนเทศ,ด้านทรัพยากร วรรณกรรม
มนุษย์, ทรัพยากรห่วงโซ่อุปทาน
8.2 ตัวแปรกลาง: ความสามารถในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
8.3 ตัวแปรตาม: คุณค่าการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
9. Xia Yingying and Bo
Wang. (2013). Green
Logistics in Logistics
Industry in Finland
Case: Inex Partners Oy
And Suomen Kaukokiito
Oy

ที่มา
Spring: Lahti
University of
Applied
Sciences
Degree
Programme in
International
Business
10. Min Hokey and Ilsuk SpringerKim. (2012). Green
Verlag 2012
Supply Chain Research: Logist.
Past, Present, and
Future:

ข้อค้นพบ
ทฤษฎี พื้ น ฐ านในระ บบโ ล จิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย ว
ประกอบด้วย 5 มิติคือ การขนส่งสีเขียว การคลัง
สีเขียว บรรจุภัณฑ์สีเขียว การเก็บรวบรวมข้อมูล
โลจิสติกส์และการจัดการสีเขียวและการจัดการ
ของเสีย โดยเชื่อว่าองค์การที่พัฒนาโลจิสติกส์สี
เขี ย วจะนํ าไปสู่ โ ครงสร้ า งการดํ า เนิ น งานที่ เ ป็ น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ซึ่ ง นํ า ไปไปสู่ ก ารสร้ า ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
วิวัฒนาการทําวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ตีพิมพ์ช่วง 15 ปี (ค.ศ. 1995
– 2010) พบว่า การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นส่วน
ที่สํ าคั ญมากของวิ จัยการจั ดการโซ่ อุปทานสี เขี ยว
(GSCM) แต่ วรรณกรรมที่ ผ่านมาวิจั ยเชิ งประจักษ์
ค่อนข้างน้อยที่สุด ร้อยละ 11.37 (59 จาก 519
เอกสาร) ดังนั้น ข้อค้นพบนี้ นําไปกําหนดปัญหา
การวิจัยและนําเสนอแนวโน้มรูปแบบการวิจัยใน
อนาคต

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
9.1 ตัวแปร : การขนส่งสีเขียว , การ
คลังสีเขียว, บรรจุภัณฑ์สีเขียวและการ
จัดการของเสีย,การสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม, การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

วิธีการวิจัย
วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพด้วย
วิธีการวิเคราะห์
เอกสารและวิธี
กรณีศึกษา
สัมภาษณ์

-

วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพวิธีการ
วิเคราะห์
เอกสาร
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
11. Lee Sang M., Sung
Tae Kim and Donghyun
Choi . (2012). Green
Supply Chain
Management and
Organizational
Performance
12. Hung Lau Kwok
(2011). Benchmarking
Green Logistics
Performance With A
Composite Index

ที่มา
Industrial
Management
& Data
Systems

ข้อค้นพบ
ผลการดําเนินงานขององค์การจะดีขึ้นเมื่อนําการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (GSCM) มาช่วย
ปรับปรุงความสามารถการจัดการสีเขียวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งถือว่าการจัดการ
ห่ว งโซ่ อุป ทานสี เ ขี ย ว (GSCM) มีบ ทบาทสํ า คั ญ
ต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต อย่ า ง
ยั่งยืน
Benchmarking: การพั ฒ นาและใช้ ดั ช นี ชี วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพโลจิ
an
สติกส์ (GLPI) สีเขียว ระหว่าง 2 ประเทศ โดย
International ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานโลจิสติกส์
Journal
สี เ ขี ย ว ที่ อํ า นวยความสะดวกและส่ ง เสริ ม ให้
อุต สาหกรรมมี การดํ า เนิ น งานโลจิ ส ติ กส์ สี เ ขี ย ว
ผลวิจั ย พบว่า อุต สาหกรรมประเทศญี่ปุ่ น มีการ
จัดการโลจิ สติกส์สีเ ขีย วตลอดห่ วงโซ่อุปทานให้
เกิดผลการดําเนินงานที่ดีความตระหนักถึงความ
พร้อมของวัสดุสีเขียว การใช้เทคโนโลยี EPR

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
11.1 ตัวแปรต้น: การดําเนินงานการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
11.2 ตัวแปรกลาง: ความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน, ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ,ประสิทธิภาพเชิงสัมพันธ์
11.3 ตัวแปรตาม: ผลการดําเนินงาน

12.1 ตัวแปรต้น: การจัดซื้อสีเขียว,
บรรจุภัณฑ์สีเขียว, การขนส่งสีเขียว
12.2 ตัวแปรตาม: ผลการดําเนินงาน
ด้าน โลจิสติกส์สีเขียว

วิธีการวิจัย
วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณวิธี
สํารวจ
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดกลางและ
ย่อม 223บริษัท
ประเทศเกาหลี
วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยวิธี
สํารวจกับ
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ประเทศจีนที่
กําลังพัฒนาและ
ญี่ปุ่นที่พัฒนา
แล้ว
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
13. Zhang, Zheng, and
Wang Yu. (2015).
Exploration of China’s
Green Logistics
Development

ที่มา
Management
Science and
Engineering

14 Bajdor, Paula. (2012).
Comparison Between
Sustainable
Development Concept
and Green Logistics –
The Literature Review

Polish
Journal of
Management
Studies

ข้อค้นพบ
แนวโน้มการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 จะมีการนําการ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วมาใช้ ใ นกิ จ การต่ า ง ๆ
เพิ่มขึ้น เพราะแนวคิดโลจิสติกสีเขียวมีความสําคัญ
อย่ างยิ่ งต่ อการพั ฒนาธุ รกิ จอย่ างยั่ งยื น เกิ ดการ
พั ฒ นาทางสั งคมและเศรษฐกิ จ และสามารถลด
ค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ นงานและลดผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการกํ า หนดเป้ า หมายด้ า น
สิ่งแวดล้อม การประสานงานระหว่างกิจการ การบูร
ณากระบวนการดําเนินงานตั้งแต่จัดซื้อ กระบวนการ
ผลิตและการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
และนําเทคโนโลยีโลจิสติกส์สีเขียวมาใช้ในกิจการ
การประสานแนวคิ ด ของโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วและ
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่า ยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแนวโน้ม
ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยเรื่องโลจิสติกส์สี
เขียวของภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
วิธีการวิจัย
13 ตัวแปร: การกําหนดปรัชญาด้าน วิธีวิเคราะห์
สิ่ งแวดล้ อม, การประสานความร่ วมมื อ วรรณกรรม
ระหว่างกิจการ, การบูรณาการดําเนินงาน,
การประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี โลจิ สติ กส์ สี
เขียว

14. ตัวแปร: การลดค่าใช้จ่ายขนส่ง, การ วิธีวิเคราะห์
สร้ า งเครื อข่ า ยโลจิ ส ติ ก ส์ , โลจิ ส ติ ก ส์ วรรณกรรม
ย้อนกลับ, การประสานทํางานในห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
15. Jabboura, Ana Beatriz
and others. (2014). Mixed
Methodology to Analyze
the Relationship Between
Maturityof Environmental
Management and The
Adoption of Green
Supply Chain
Management in Brazil
16. Byeong-Yun Chang,
Yermek Kenzhekhanuly
and Byungjoo Park.
(2013). A Study on
Determinants of Green
Supply Chain
Management Practic

ที่มา
Resources,
Conservation
and Recycling

ข้อค้นพบ
การศึกษานี้สมมติฐานการวิจัยได้รับการยืนยันว่า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมและการยอมรั บ ของการปฏิ บั ติ การ
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (GSCM) และแนวโน้มจะ
ถู กพั ฒ นากิ จ กรรมเพื่ อนํ า มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
ต่า ง ๆ มากขึ้น ซึ่ งงานวิ จัย นี้ ได้ ดํา เนิ น การแบบ
ผสานวิธีคือเชิงปริมาณนําและเชิงคุณภาพด้วยวิธี
วิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
15.1 ตัวแปรต้น: การกําหนดการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
15.2 ตัวแปรตาม: วิธีการปฏิบัติการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง การ
จัดซื้อสีเขียว ความร่วมมือกับลูกค้า
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย ใช้ วิ ธี
วิ จั ย แบบผสาน
วิ ธี โ ดยใช้ เชิ ง
ปริ มาณนํ า และ
เชิงคุณภาพตาม
ด้วยวิธีวิเคราะห์
เอกสารและ
สัมภาษณ์

International
Journal of
Control and
Automation

ศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานใน
สาธารณรั ฐ เกาหลี ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์
ระหว่าง แรงกดดันและการปฏิบัติ GSCM ที่มี
อิ ทธิ พลต่ อการนํ า GSCM ผลการวิ จั ย พบว่ า
แรงผลักดันภายนอกและภายในมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินการ GSCM บริษัทสาธารณรัฐเกาหลี

16.1 ตัวแปรต้น: แรงผลักดันจาก
ภายนอกและแรงผลักดันจากภายในที่
ประกอบด้วย การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูงและความสามารถในการเรียนรู้
องค์การ
16.2 ตัวแปรตาม: การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว

วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง
ปริ มาณด้ ว ยวิ ธี
สํารวจกับบริษัท
ในสาธารณรั ฐ
เกาหลี
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
17. Karagülle, Ali Özgür.
(2012). Green Business
For Sustainable
Development and
Competitiveness: An
Overview of Turkish
Logistics Industry
18. Chan Ricky Y.K. and
others. (2012).
Environmental Orientation
and Corporate
Performance: The
Mediation Mechanism of
Green Supply Chain
Management and
Moderating Effect of
Competitive Intensity

ที่มา
ProcediaSocial and
Behavioral
Sciences

Industrial
Marketing
Management

ข้อค้นพบ
นโยบายสีเขียวเป็นกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่ง
องค์การสามารถนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์
กับรให้ความสําคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ เพิ่ มโอกาสทางการแข่ ง ขั น และส่ ง ผลให้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและส่งผล
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากที่สุด
การวางแผนสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกมี
ผลกระทบเชิ งบวกกั บการจั ดการห่ วงโซ่ อุปทานสี
เขียวด้านจัดซื้อสีเขียว ความร่วมมือของลูกค้าและ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวมีผลกระทบกับผล
การดํ าเนิ นงานและความรุ นแรงทางการแข่ งขั นมี
ผลกระทบเชิ งบวกต่ อความสั มพั นธ์ ระหว่ างความ
ร่ ว มมื อ ของลู ก ค้ า กั บ ผลการดํ า เนิ น งาน โดย
สถานการณ์ ตลาดแข่ งขั นสู งขึ้ น ผู้ บริ หารระดั บสู ง
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ดวั ฒ นธรรมองค์ การสี เ ขี ยวเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
วิธีการวิจัย
17.1 การขนส่งสีเขียว, ความสามารถ วิธีวิเคราะห์
ในการใช้เทคโนโลยีสีเขียว, กฎระเบียบ วรรณกรรม
ของรัฐบาลที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

18.1 ตัวแปรต้น:การวางแนวทาง
สิ่งแวดล้อม ภายในและการวางแนว
สิ่งแวดล้อมภายนอก ตัวแปรกลาง: การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวได้แก่ การ
จัดซื้อสีเขียว ความร่วมมือของลูกค้า
และการกู้คืนการลงทุน
18.2 ตัวแปรตาม: ผลการดําเนินงาน
18.3 ตัวแปรแทรก: ความรุนแรงการ
แข่งขัน

วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยวิธี
สํารวจกับ
ผู้ประกอบการ
ที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ
194 บริษัท
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
19. ฐิศาลินีย์ บุญเลิศ
(2553) การบริหารจัดการ
แบบกรีนโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมแป้งมัน
สําปะหลัง

ที่มา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

20. สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สํานักงาน
ศึกษา.(2552).โครงการพัฒนา เศรษฐกิจ
ฐานข้ อมู ลอุ ตสาหกรรมเชิ ง อุตสาหกรรม
เปรี ย บเที ย บเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั น
สาขาอุ ตสาหกรรมกระดาษ
และสิ่งพิมพ์

ข้อค้นพบ
แนวทางประยุ กต์ ใช้ การจั ดการกรี นโลจิ สติ กส์ ใน
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง ขั้นตอนสําคัญที่สุด
คื อ ใช้ ประโยชน์ จากเศษวั สดุ และปั จจั ยภายในที่
ผลั กดั นให้นํ ากรี นโลจิ สติ กส์ มาใช้มากที่สุ ด ได้ แก่
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละนํ า แนวคิ ด
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการ สําหรับปัจจัย
ภายนอกองค์กร ที่ผลักดันให้นํากรีนโลจิสติกส์มา
ประยุกต์ใช้มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยสังคมปัญหาที่พบ
คือ ผู้ บริหารบางส่วนไม่เข้าใจเรื่องกรี นโลจิ สติกส์
ส่งผลต่อการจัดการ โลจิสติกส์องค์การ
อุ ตสาหกรรมกระดาษไทยเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี
ศักยภาพสู งเมื่ อเทียบกั บคู่แข่งในแถบเอเชี ย ซึ่งมี
ความพร้ อมแข่ งขั น กั บ ประเทศอื่ น ในตลาดโลก
ดังนั้น การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเป็น
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมกระดาษให้
เกิดความร่วมมือวางแผนพัฒนากลุ่มที่เชื่อมโยง เกิด
นวัตกรรมบริหารทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
วิธีการวิจัย
19.1 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อม, วิธีวิจัยเชิง
กระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและ ปริมาณโดย
การใช้ประโยชน์จากของเสีย
สํารวจกับ
ผู้ประกอบการ
แป้งมัน
สําปะหลัง 63
โรงงานและ
สัมภาษณ์บริษัท
จันทบุรี สตาร์ช
จํากัด
20.1 ตัวชี้วัดสําหรับใช้ในการประเมิน วิจัยเชิงปริมาณ
ความสามารถการแข่งขันของ
วิธีสํารวจ
อุตสาหกรรม ด้านโครงสร้างต้นทุนการ ผู้ประกอบการ
ผลิต ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้าน กระดาษ 102
การวิจัยและพัฒนา ด้านทรัพยากร
บริษัทและ
มนุษย์
สัมภาษณ์เชิงลึก
11 บริษัท
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ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง
21. สิรินทิพย์ ประภากรวิมล. (2552). การปรับตัว
ของอุตสาหกรรมไทยสู่
กรีนโลจิสติกส์

ที่มา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ข้อค้นพบ
ปัจจัยภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการปรับตัวสู่กรีน
โลจิ สติ กส์ ได้ แก่ ด้ านลู กค้ าและตลาด รองลงมา
ปัจจัยด้านกฎหมาย ข้อบังคับในประเทศผู้ผลิตและ
ผู้ ซื้ อ ส่ วนปั จจั ยภายในได้ แก่ ด้ านนโยบายและ
ทรั พยากรส่ งผลให้ องค์ การประสบความสํ า เร็ จ
มาก และผู้บริหารควรกําหนดนโยบาย การจัดสรร
ทรัพยากรขององค์การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
กรีนโลจิสติกส์ (Green Logistics)เพื่อขยายความ
ร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ตัวแปรที่ได้จากข้อค้นพบ
21.1 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กฎหมาย ด้านการแข่งขัน ด้านสังคม
ด้านลูกค้า ด้านผู้จัดหาวัตถุดิบ
21.2 ปัจจัยภายใน ได้แก่ การปรับตัว
ด้านนโยบายและทรัพยากร ด้าน
การเงิน การวิจัยและพัฒนา จัดหา
วัตถุดิบและชิ้นส่วน และการผลิต การ
จัดการคลังสินค้าคงคลัง การกําจัดของ
เสีย การตลาด และการจัดการสินค้า
ย้อนกลับ

วิธีการวิจัย
วิธีวิจัยปริมาณ
ใช้วิธีการสํารวจ
ผู้ประกอบการ
171 บริษัท
นิคม
อุตสาหกรรม
อมตะนครที่
ได้รับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
Iso14001
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4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
จากทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น ได้นํามาสังเคราะห์เพื่อสรุป
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางที่ 2.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lo, Sonia M (2013)
Pang, Hu and Li (2011)
Yang and others (2013)
Xiu and Chen (2012)
Lai and Wong (2012)
Zheng Liwen, and Zhang (2010)
Xia and Wang (2013)
Wong and others (2012)
Bajdor (2012)
Jabboura and others (2014)
Chang, Kenzhekhanuly, and Park (2013)
Karagüllea (2012)
Chan and others (2012)
Chan, He and Wang (2012)
Zhang and Yu (2015)
Dao, Langella, and Carbo (2011)
Zhang and LIU (2009)
Wood (2012)
Zhang and others (2015)
สิรินทิพย์ ประภากรวิมล (2552)
รวมความถี่

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√ √
7 16

Green Collaboration
Green Marketing
Reverse Logistics
Green Storage
Green Packaging
Waste Management
Logistics Technology

ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management
Capability)

Green Commitment
Logistic process

ตารางที่ 2 สังเคราะห์ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของกิจการ

√ √
√
√
√ √
√
√
√

√

√
√

√

√

√ √
√ √
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√ √
√
8 6 5 3 1 2 6
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จากการสังเคราะห์ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวขององค์การที่เป็นไปตาม
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ตารางที่ 2.2 พบว่า มีจํานวน 9 กิจกรรมที่ใช้วิจัยที่
ผ่านมา สําหรับการวิจัยครั้งนี้ได้นําทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการที่กล่าวในข้างต้นนํามาสังเคราะห์
เพื่ อสรุ ป เป็ น ความสามารถการจั ดการโลจิ ส ติ กส์ สี เขี ย วตามกรอบแนวคิ ดการวิ จั ย (Conceptual
Framework) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากปั จจั ยความถี่ระดับสู งและพิ จารณาจากความสอดคล้องกั บ
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไปมี 5 ประเด็นสําคัญซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้นํามา
พัฒนาเป็นตัวแปรให้เหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco Industry commitment Establishment) 2) การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ (Integrated Green Logistics Process Orientation) 3) การประสานความร่วมมือระหว่าง
กิจการเพื่อชุมชน (Collaboration Synergy between Corporate for Community) 4) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Logistics Technology Adaptation for Environment) และ 5)
การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (Social Relationship Marketing Value Creation)
สามารถอธิบายได้ดังนี้
4.1 การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความมุ่งมั่นใน
การบรรลุเป้าหมายของกิจการกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจการร่วมกันกําหนดกลยุทธ์กิจการ
สีเขียว เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมกําหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐบาลเพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Banerjee, Lyer, and Kashyap, 2003: 109 Dubey, Gunasekaran, and
Ali, 2015: 120) จัดทําแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน สร้างความตระหนักและ
สื่อสารให้บุคลากรเห็นความสําคัญและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน (Gavronski and others, 2011: 875)
มิติแรกของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว คือ การสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่การกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายของภาครัฐบาล
การจัดทําแผนงานและกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
วัสดุและพลังงานที่ใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่จัดหาวัสดุ การผลิต การขนส่ง การนําของ
เสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางดําเนินงานร่วมกันและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ (Karagülle, 2012: 457) สอดคล้องกับ สันทนา อมรไชย
(2552: 31) ว่าปัจจุบันการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) มี
บทบาทสําคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้า เป็นการผสานแนวคิดด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้าไปใน
ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ทุกช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Zhu, Crotty, and Sarkis, 2008: 481) นอกจากนี้ กิจการต้องจัดทําชุด
เอกสารเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ความเข้ าใจและร่ วมกั นดํ าเนิ นการตามแผนงานที่ กําหนดและเป็นไปในทิ ศทางเดียวกั นและต้ องมีการ
ติดตามการดําเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปรับทัศนคติ
(Green Mind) ตั้งแต่วิธีคิดและขั้นตอนพัฒนาการออกแบบ (Green Design) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554: 24)
จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตพบว่า ปัจจัยสําคัญสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โลจิสติกส์สีเขียวได้แก่ กําหนดทิศทาง นโยบาย การจัดสรรทรัพยากรและสร้างความตระหนักด้านโลจิสติกส์
สีเขียวและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขยายความร่วมมือและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Huang and Wu, 2010: 1546; สิรินทิพย์ ประภากรวิมล (2552)
งานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับรุธิร์ พนมยงค์และคณะ (2550 : 178) ที่อธิบายว่า
ผู้บริหารต้องกําหนดนโยบายและเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทําเป็น
เอกสารอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และเข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การที่มีการวางแผน การ
ดําเนินการและการควบคุมการไหลของสินค้าหรือบริการจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงผู้บริโภคที่รับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้มีการพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์สีเขียว
สนับสนุนการศึกษาให้บุคลากรมีความรู้และนําแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
ทํางาน ซึ่งพัฒนาจนนําไปสู่การบริหารจัดการแบบโลจิสติกส์สีเขียวเต็มรูปแบบ (ฐิศาลินีย์ บุญเลิศ, 2553;
Zhang and Yu, 2015: 52) รวมทั้งลดการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรและเป็นโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การสร้ า งปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า น
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแปรที่สําคัญสําหรับการปรับเปลี่ยนความสามารถการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิดความแตกต่างอย่างมีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบได้ยาก ไม่
มีสิ่งใดมาทดแทนด้วยกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การนํา
ทรั พ ยากรและความสามารถในกิ จ การมาแลกเปลี่ ย นเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกิ ด การใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีผลตอบแทนและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
และทฤษฎี ก ารจั ดการตามสถานการณ์ นํ าไปสู่ จั ดการทรั พยากรที่ ส ามารถตอบสนองความความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเกิดผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่เหนือคู่แข่งขัน
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4.2 การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ หมายถึง ความสามารถของ
กิจการในการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อผสานกระบวนการ
ดําเนินงานโลจิสติกส์ขาเข้า กระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ขาออกอย่างเป็นระบบ (Bowersox, Closs,
and Cooper, 2007; Zhang and Yu, 2015: 52) มีกระบวนการผลิตที่สะอาดลดใช้ทรัพยากร นําชิ้นส่วน
กลับมาใช้ซ้ําและนํามาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนและลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่
ลูกค้าด้วยการจัดรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว ตามแบบจํา ลองห่วงโซ่
คุณค่าของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าในแต่ละกิจกรรม
ประกอบด้วย 1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งกําเนิดสู่
บริษัทผลิตที่คํานึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ กิจกรรมการจัดหาจัดซื้อวัสดุ 2) กิจกรรมการ
ผลิต (Manufacturing) เป็นกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบเป็นสินค้าสําเร็จรูปและ 3) กิจกรรมโลจิสติกส์
ขาออก (Outbound Logistics) คือ การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานไปยังลูกค้าที่ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้ อมได้ แก่ กิจกรรมการขนส่ งให้ ลู กค้ า เพื่ อตอบสนองความต้ องการของผู้ มีส่วนได้ เสียได้ อย่ าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Bowersox, Closs, and Cooper, 2007: 33;
Chang, Kenzhekhanuly, and Park, 2013: 202; Porter, 1985: 11–15; ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง,
2552: 184)
กิจกรรมแรกของการจัดการโลจิสติกส์ได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound
Logistics) คือ การมุ่งเน้นจัดหาวัตถุดิบ วัสดุเพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ด้วยการวางแผนการ
จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุอย่างรอบคอบและดําเนินงานตามแผนงาน รวมถึงความรับผิดชอบประสานงาน
กับผู้จําหน่ายวัตถุดิบในพื้นที่เพื่อให้เกิดการจัดหา จัดซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ําที่สุดและ
ควรคํานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ เช่น คุณภาพของวัตถุดิบ ความ
มั่นใจด้านแหล่งจัดหาและต้นทุนวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามต้องการ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2550: 26;
Bowersox, Closs, and Cooper, 2007: 33) ดังนั้น การจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
กิจกรรมที่มีความสําคัญต่อกระบวนการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องคัดเลือกผู้จัดจําหน่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Michelsen and De Boer, 2009: 160) สอดคล้อง
กับ ฐานปนา บุญหล้าและนงลักษณ์ นิมิตภูวดล (2555: 94) ว่ากิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบเป็นกิจกรรมที่
มีความสําคัญในการเคลื่อนย้ายวัสดุและเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและผลกําไรรวมถึงช่วยให้
สามารถลดต้นทุนได้และยังเป็นช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรับองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น กิจการต้องมุ่งจัดหาวัสดุที่มีคุณค่า มีมาตรฐาน มีแหล่งสํารองสําหรับการจัดหา
วัตถุดิบที่เชื่อถือได้และพัฒนาให้เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและผู้จําหน่ายสินค้า
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ภายนอก (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2553: 15; ไชยยศ ไชยมั่นคงและมยุขพันธ์ ไชยมั่นคง, 2556: 36;
ประจวบ กล่อมจิตร, 2556: 313) กิจกรรมนี้ให้ความสําคัญกับการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบด้วยการเลือกซื้อ
กับผู้จัดจําหน่ายที่ผลิตสินค้าอย่างมีมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
จัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์ มีมาตรฐานและ
นํามาใช้ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและสั่งซื้อวัตถุดิบ วางแผนการผลิตและการบริหารปริมาณวัตถุดิบคง
คลังที่เหมาะสม สั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่สอดคล้องกับแผนการผลิต เพื่อลดของเสียเนื่องจากวัตถุดิบ
หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพและป้องกันไม่ให้มีวัสดุตกค้างเป็นเวลานาน (Ahmad and others,
(2013: 333) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhu and Sarkis (2006: 480) ว่า การจัดซื้อสีเขียวเป็น
กิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับบริษัทชั้นนําในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหลายบริษัทได้
กําหนดเกณฑ์การประเมินผู้จัดจําหน่ายวัสดุเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ดําเนินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมเพื่ อลดความซั บซ้ อนของบรรจุ ภั ณฑ์ และเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายในการกํ าจัดของเสี ยซึ่ งมี
ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (Zheng Liwen, and Zhang, 2010: 117)
เมื่อเข้าสู่กิจกรรมการผลิต (Manufacturing) เป็นกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบ
เป็นสินค้าสําเร็จรูป โดบการผลิตที่สะอาดเป็นกิจกรรมที่ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
เพื่อให้ผลการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแข่งขันกันในอุตสาหกรรม โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ การใช้วัตถุดิบสีเขียว การใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
ผลักดันการไหลของวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ (Pang, Hu, and Li, 2011: 107; Wu, Chuang, and
Hsu, 2014: 122) ที่ต้องการนําแนวคิดของหลักการเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) มา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจะทําให้เกิดการปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการเกิดผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Gavronski and others. 2011: 874) โดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคนิคสีเขียว การใช้น้อย มีการผลิตภัณฑ์ที่สะอาด การเกิด
ของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีของเสีย (Zero Waste) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัตถุดิบเกิดการ
ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ (Pang, Hu, and Li, 2011: 107; กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551: 2)
รวมถึงสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ (Recycle) (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553: 133) ซึ่งกิจกรรมการผลิตเป็น
กิ จกรรมสํ าคั ญที่ เชื่ อมโยงการไหลของวั ตถุ ดิบในระบบโลจิ สติ กส์ มาผ่ านกระบวนการแปรรู ปให้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยองค์ประกอบการผลิต คือ การเชื่อมโยงระบบการ
ผลิตกับแหล่งวัตถุดิบ ความพร้อมระบบสาธารณูปโภค การวางแผนการผลิตคือ วางแผนวัตถุดิบ กําลังการ
ผลิต การวางแผนการส่งมอบ และลดความสูญเสียในระบบการผลิตถ้าวางระบบไม่ดีจะส่งผลให้เกิดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายพลังงานในการขนถ่ายการผลิตมากขึ้น (Chang, Kenzhekhanuly, and Park, 2013: 202;
วิทยา สุหฤทดํารง, 2546: 78-80) ดังนั้น การจัดการผลิตที่ดีต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยน
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วิธีการผลิตเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนผลิต ลดการสูญเสียวัตถุดิบเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ บํารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรที่ใช้
ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ลดลง ปฏิบัติงานที่ดี
และถูกต้องโดยกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่สําคัญหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดของเสีย
ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน และบันทึกข้อมูลการใช้
ทรัพยากรและพลังงานการผลิต เพื่อตรวจสอบการสูญเสียและปรับปรุงให้ตรงจุด (กรมโรงงาน, สํานัก
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม, 2555: 27) นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการหาวิธีลด
มลพิษ การใช้ซ้ํา และการนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
ด้วยการใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทําให้เกิดการลดการใช้ของเสียให้เหลือน้อยที่สุด (Reduce) เช่นในอุตสาหกรรม
กระดาษอาจปรับปรุงเตาเผาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเถ้าให้สามารถนําไปเป็นส่วนผสมในการทําบล็อกประสาน
ได้ ลําดับต่อมาต้องมีการใช้ซ้ํา (Reuse) กล่าวคือ พยายามหาแนวทางใช้ประโยชน์ของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือ
ภาชนะที่บรรจุระหว่างการขนส่งแต่ละประเภทที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ซ้ํา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ไม่ ทําให้ เกิ ดผลกระทบต่ อกระบวนการที่ นํ าของเหล่านี้ มาใช้ ซ้ําเช่ น การใช้พาเลทไม้ หรื อพลาสติ กซึ่ ง
สามารถใช้ซ้ําได้มากกว่ากระดาษ การนําน้ําจากกระบวนการตีเยื่อกระดาษมาผ่านการกรองและนํามาใช้ซ้ํา
เพื่อลดการใช้น้ําบาดาลหรือน้ําจากกระบวนการผลิตไปบําบัดเพื่อรดน้ําต้นไม้ในโรงงานและส่งให้ชุมชนใน
พื้นที่ใช้เพาะปลูก เป็นต้น ลําดับสุดท้ายคือการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือโลจิสติกส์ย้อนกลับ
(Reverse Logistics) และปฏิเสธการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ของเสียที่ทําลายยากหรือสร้างมลพิษให้แก่
สิ่งแวดล้อม (Waste Reject) ด้วยการวางแผนการจัดการของเสียเพื่อให้นําวัสดุ ชิ้นส่วนต่าง ๆ กลับมาใช้
ใหม่ทําให้สามารถลดต้นทุนและลดการเกิดขยะอันตรายได้เช่น นําของเสียที่ทําลายยากจากการตีเยื่ อ
กระดาษและกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ชนิดแห้ง) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินในหม้อไอน้ํา
หรือนํากากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ชนิดเปียก) ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น (เตชะ บุณยะชัย,
2553: 14-15; สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม, 2555: 47) การดําเนินงานดังกล่าวทําให้เกิดการ
จัดการของเสียซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Sbihi and Eglese, 2007:
100)
สําหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ได้แก่ การขนส่งสีเขียวด้วย
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดถึงส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การเลือกเส้นทางการขนส่ง การทําสัญญากับผู้ขนส่ง การรวบรวมปริมาณ
ขนส่ง การจัดเส้นทางและตารางการขนส่งแต่ละเที่ยวเพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อเสนอบริการแก่
ลูกค้า ไม่ทําให้เกิดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า การรับ-ส่งในเส้นทางเดียว จัดเรียงสินค้าให้เต็มคันสําหรับการ
ขนส่งในแต่ละเส้นทางและยังช่วยลดการปล่อยอากาศเสีย (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553: 132) ซึ่งตรีทศ
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เหล่าศิริหงส์ทอง (2552: 183) และ Bowersox, Closs, and Cooper (2007: 28) กล่าวถึง การขนส่งเป็น
กิจกรรมพื้นฐานการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ในเกือบทุกกิจการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีบทบาท
ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดกําเนิดไปยังจุดที่มีการบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ด้วยการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด และการขนส่งเป็นกิจกรรมสําคัญของ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม (Xia and Bo Wang, 2013: 21; Naim and others,
2006: 297; กรมการขนส่งทางบก, 2555: 3) กล่าวได้ว่า กิจกรรมการขนส่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเสียง จากระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ส่งผลให้เกิดก๊าซ
ของเสีย เช่ น คาร์ บอนมอนนอกไซด์ ละอองตะกั่วที่เกิ ดจากการเผาไหม้จากน้ํ ามันเบนซิน เป็ นต้น ซึ่ ง
มลภาวะเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น ความสามารถ
การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนั้น กิจการต้องคํานึงถึงการเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์และระยะทางการขนส่ง การเลือกเชื้อเพลิงที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเลือกอุปกรณ์
ที่ใช้ในการขนส่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Zheng Liwen, and Zhang, 2010: 118; Dekker,
Bloemhof, Mallidis, 2012: 672) สําหรับงานวิจัยของ Xia and Bo Wang (2013: 24) ศึกษาโลจิสติกส์
สี เขี ยวในอุ ตสาหกรรม โลจิ สติ กส์ ประเทศฟิ นแลนด์ กล่ าวถึ งหลั กการขนส่ งเพื่ อลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้แก่ การสร้างเครือข่ายการขนส่ง การวางแผนการขนส่ง และการจัดการรูปแบบการขนส่ง
โดยแนวทางการขนส่งที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันปัจจุบันมีหลายวิธีได้แก่ การบริหารจัดการรถ
ขนส่งเที่ยวเปล่า (Back Haul) การเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Fuel) โดยใช้รถที่เติมก๊าซ
ธรรมชาติ แทนรถที่ เติ มน้ํ ามั นดี เซลเพื่ อลดต้ นทุ นและลดปริ มาณการใช้ พลั งงาน การจั ดให้ ฝึ กอบรม
พนักงานขับรถให้ขับขี่อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างเครือข่ายกระจายสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดระยะทางการขนส่ง เป็นต้น (รุธิร์ พนมยงค์, 2547: 70; ไชยยศและมยุขพันธุ์
ไชยมั่นคง, 2550: 255; Roorda and others, 2010: 19)
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบนพื้นฐานของทฤษฎีมุมมองฐาน
ทรัพยากรของกิจการ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมใช้อธิบายองค์ประกอบของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว ด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการที่สะท้อนให้เห็น
ถึงกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตที่สะอาด การขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดหาวัสดุที่มีคุณค่า
หายาก ลอกเลียนแบบได้ยากเพื่อนํามาใช้ในกิจการเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและสามารถการตอบสนองใน
กระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยกิจการที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการ โลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
ตั้ งแต่ กิ จกรรมโลจิ สติ กส์ ขาเข้ า กิ จกรรมการผลิ ตและกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ ขาออกสะท้ อนให้ เห็ นถึ ง
ความสามารถใช้ทรัพยากรและความสามารถในแต่ละขั้นตอนอย่างคุ้มค่านําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถทํ ากําไรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่ งเน้นลดความสู ญเสี ย (Waste) จาก
กระบวนการผลิต โดยปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลการใช้ทรัพยากร
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ในโรงงาน (Wu, Chuang, and Hsu, 2014: 122; Pang, Hu, and Li: 107; Chang, Kenzhekhanuly,
and Park, 2013: 202) และการขนส่งสีเขียวถือเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญของการจัดกระบวนการ
โลจิสติกส์สีเขียวในการเคลื่อนย้ายผลผลิตเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า จึงต้องเลือกเส้นทางการขนส่ง
ทําสัญญากับผู้ขนส่งเพื่อสร้างเครือข่าย การรวบรวมปริมาณการขนส่ง การจัดเส้นทางและตารางการ
ขนส่ง การเสนอบริการแก่ลูกค้า ตลอดจนการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Gunasekaran and Ngai, 2003: 839; Harini and Meenakshi, 2013: 83)
4.3 การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
การประสานความร่ วมมื อระหว่ างกิ จการเพื่ อชุ มชนหมายถึ ง การสร้ างความ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหลายรูปแบบทั้งระหว่างกิจการ ผู้จําหน่ายวัตถุดิบด้วยการวางแผน ทํากิจกรรม
และประสานความร่วมมือระหว่างกิจการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เชื่อมโยง ส่งเสริมกันเพื่อแก้ปัญหาด้าน
ข้อจํากัดทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเกิดประสิทธิภาพการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย (Beckett, 2005; กิตติพงศ์ วิเวกานนท์และคณะ, 2547: 149) ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่ดี (Perotti and others;
2012; รุธิร์ พนมยงค์, 2554)
การประสานความร่วมมือกันจะส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเกิด
การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมจะสามารถเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือสีเขียวเพิ่มขึ้น ซึ่งต้อง
ดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
และเป็นบทบาทสําคัญในการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ (Dubey, Gunasekaran, and Ali, 2015:
122; Yang and others, 2013: 60) เมื่อกล่าวถึงการประสานความร่วมมือซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์การที่มีเป้าหมาย ผลประโยชน์ร่วมกันจัดรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
การแลกเปลี่ยนดําเนินงานที่เป็นเอกเทศมีที่มุ่งเน้นประสานพลังความร่วมมือกันแต่องค์การมีอิสระในการ
บริหารจัดการทรัพยากรตนเองโดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 322) อธิบายลักษณะเครือข่าย 4
ลักษณะคือ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Informational Exchange) เกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน
แนวทางการแก้ปั ญหา การเปลี่ยนแปลงการปฏิ บัติงานที่เป็นการตัดสินใจขององค์การในเครือข่าย 2)
เครือข่ายพัฒนา (Developmental Networks) มีการผสานการให้การศึกษากับสมาชิกเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของสมาชิกเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา 3) ขยายยุทธศาสตร์ (Outreach Strategies) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีในเครือข่ายด้วยการร่างยุทธศาสตร์ที่ผสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4) เครือข่าย
ปฏิบัติการ (Action Networks) เป็นหุ้นส่วนกันเพื่อปรับปรุงขยายขอบเขตการดําเนินงาน โดยกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่กําหนดร่วมกันไปดําเนินงานและประสานการดําเนินงานควบคู่กับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล จากการศึกษาการประสานความร่วมมือในโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มี
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ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจดําเนินงานเพื่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันอย่างเป็นเครือข่ายซึ่งจะ
ทําให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ สอดคล้องกับการศึกษาของ Van Hoof and Thiell
(2014: 246) พบว่า เมื่อกิจการมีความสามารถประสานการทํางานร่วมกันด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
จะทําให้เกิดการพัฒนาในมิติที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนของแต่ละ
กิจการเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบ กําหนดโครงสร้างการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมร่วมกันส่งผลให้เกิด
การบูรณาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
การประสานความร่วมมือของหน่วยธุรกิจอาจทําให้ผลตอบแทนสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่าย
ไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการผนึกกําลังร่วมกันระหว่างผู้ผลิต เช่น การใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันส่งผลให้ลด
ต้นทุนการผลิตและบริการเกิดการประหยัดของขนาด (Economy of Scale) การทําตลาดร่วมกัน
ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ของฐานลู กค้ าซึ่ งทํ าให้ เกิ ดการขยายขอบเขตของตลาดร่ ว มกั น มี การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2548: 112) กล่าวได้ว่า ลักษณะการพัฒนา
เครือข่ายการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการมีหลายรูปแบบ เช่น วางแผนการขนส่งสินค้า
ร่วมกันเพื่อบรรทุกสินค้าได้เต็มรถ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและคู่ค้าในการขนส่งปัจจัยการ
ผลิตและสินค้าร่วมกันเพื่อลดการขนส่งเที่ยวเปล่า วางแผนร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อให้สามารถวางแผนการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าในพื้นที่มากขึ้น เป็นต้น (รุธิร์ พนมยงค์,
2554: 34) นอกจากนี้ การศึกษาของ Vachon and Klassen (2008: 299) พบว่า การสร้างความมือ
ระหว่างกิจการทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกันวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันและทํางาน
ร่วมกันเพื่อลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทานตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําทําให้เกิดพลังการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่ออธิบายด้วยทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมและทฤษฎีการจัดการตามสถานการณ์พบว่า การประสานความร่วมมือทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและข้อมูลร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น (Yang and others, 2013) ซึ่งปัจจัยสําคัญของการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกันคือ การสร้างไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในการทํางานร่วมกันด้วย
การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแผนการดําเนินงานด้วยข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(Smith, 2012: 840) และพร้อมรับฟังแนวคิดหรือข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายมาใช้เป็นข้อพิจารณา
การทํางานร่วมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์ร่วมกัน
เพื่อให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีมุมมอง
ฐานทรัพยากรของกิจการ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและทฤษฎีการจัดการตามสถานการณ์ว่า
พลั งความร่ ว มมื อจะทํ าให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย นทรั พยากรและข้ อมู ล เพื่ อให้ เกิ ดการแบ่ งปั น การใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน นอกจากนี้ รุธิร์ พนมยงค์และคณะ (2550:
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178) และงานวิจัยของ Erturgut (2012: 4224) ระบุว่า การสร้างพลังความร่วมมือของธุรกิจด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างกิจการว่า ในอนาคตเป็นปัจจัยสําคัญที่กิจการควรสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันเกิดความรุนแรงมากขึ้น กิจการต่าง ๆ ต้อง
มีการรวมตัวเป็นกลุ่มธุรกิจเป็นเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวเพิ่มอํานาจการต่อรองและสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
4.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถการ
ประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศซึ่งต้องอาศัย บุคลากรที่ มีทักษะด้ านเทคโนโลยีโ ลจิส ติกส์เข้ามา
รับผิดชอบด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน และ
การควบคุม โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกิจการแบบไร้พรมแดนทําให้เกิดความรวดเร็วและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Clark and Lee, 2000; Chen and Paulraj, 2004) กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้กิจการเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดําเนินงาน
สําหรับการใช้เทคโนโลยีมีรากฐานมาจากกิจการที่มีกระบวนการผลิตจํานวนมาก ซึ่ง
มีการดําเนินงานในช่วงต้นปี 1900 โดย Henry Ford และ Frederick Winslow Taylor ซึ่งมีการ
ดําเนินงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ เช่น การผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและการใช้เครื่องมือ
สําหรับการแบ่งงาน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการขนส่ง เครื่องจักรและอุปกรณ์สํานักงานเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Verma and Boyer, 2010: 116) นอกจากนี้ ไชยยศ ไชยมั่นคง
และมยุขพันธ์ ไชยมั่นคง (2556: 37) อธิบายว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศนํามาใช้
ในธุรกิจอย่างกว้างขวางสามารถนํามาช่วยปรับปรุงการสั่งซื้อ การจัดการวัสดุ การวางแผนการผลิต
การส่ งมอบสิ น ค้ า การควบคุ มสิ นค้ าคงคลั ง การติ ดตามการขนส่งให้ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินกิจกรรมสีเขียวทําให้เกิดการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน การดําเนินงานเกิดความสะดวก รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึ้น (Jeyaraj, Rottman, and Lacity, 2006: 11; Burrow, Kleindl, and Everard, 2008:
197; Harini and Meenakshi, 2013: 84) กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีทําให้กิจการมีการบูรณาการการดําเนิน
กิจกรรมโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อให้เกิดการทํางานมีประสิทธิภาพ ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษ (Lin
and Ho, 2010: 70; Hajmohammad and others, 2013: 313) เช่น ประเทศเยอรมันเป็นประเทศ
ส่งออกรายใหญ่ของโลกได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์สีเขียว เช่น
การใช้ระบบ GPS ติดตามข้อมูล ซึ่งช่วยให้อัตราลดอัตราการสูญเสียในการเกิดรถบรรทุกเที่ยวเปล่าร้อยละ
30 - 40 ทําให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ้น (Xiu and Chen, 2012: 2767) นอกจากนี้ Gil-Saura,
Servera-Francés, and Fuentes-Blasco. (2010: 503) ระบุว่า ความสําคัญของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้จะทําให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลทั้งภายในและภายนอก มีอิทธิพลเชิง
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บวกและทําให้ลดระยะเวลาการทํางาน การใช้แรงงานในการเคลื่อนย้าย ลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนซึ่งทํา
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ดังนั้น ความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกิจกรรมโลจิสติกส์มีความสําคัญต่อผลการดําเนินงานธุรกิจ (Kiliç and others, 2011:
24) ในธุรกิจอุตสาหกรรมประเทศไทย
จากงานวิจัยของตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง (2552: 309) และ Zhang and Yu
(2015: 53) พบว่า เทคโนโลยีพื้นฐานในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
สําหรับวางแผนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ส่งมอบ บริษัทผู้ผลิต และลูกค้าโดยอาศัยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ดําเนิน
กิจกรรมโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ค้า
ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์รวมทั้งผู้บริโภค 2) ระบบบาร์โค้ด (Barcode) 3) ระบบอาร์เอฟ
ไอดี (RFID - Radio Frequency Identification) 4) ระบบที่ใช้ในการขนส่งได้แก่ระบบ GPS (Global
Positioning Systems) หรือ ระบบกําหนดพิกัดดาวเทียมเพื่อรับรู้และติดตาม ควบคุมความเคลื่อนไหว
ของสิ น ค้ าขณะดํ า เนิ น การส่ ง มอบ โดยกิ จ การสามารถบริ ห ารจั ดการเส้ น ทางขนส่ ง และควบคุ ม
ประสิทธิภาพการบริการลูกค้าดีขึ้น 5) ระบบปฏิบัติการด้านการจัดการคลังสินค้า (Warehouse
Management System: WMS) ช่วยปฏิบัติงานในคลังสินค้า การรับ จ่ายสินค้าในคลังสินค้า การจัดเก็บ
การควบคุมและการตรวจนับสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและ
แม่นยํา 6) ระบบการปฏิบัติการด้านการขนส่ง (Transport Management System: TMS) นํามาใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการขนส่งและกระจายสินค้าเช่น การจัดตารางการขนส่งสินค้า
การเลื อกประเภทรถขนส่ ง การคํ านวณค่ าใช้ จ่ ายและระยะเวลาการส่ งมอบ การวั ดและประเมิ น
ประสิทธิ ภาพขนส่งนอกจากนี้ยังใช้อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์เพื่อผสานเชื่ อมโยงการจัดการโลจิ สติกส์ใน
กิจการด้วย (พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล, 2550: 138-148; Gunasekaran and Ngai, 2003: 839)
การวิเคราะห์วรรณกรรมข้างต้นสรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการ
นํานวัตกรรมใหม่มาใช้พัฒนาการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ ยนข้ อมู ลระหว่ างหน่ วยงาน ระหว่ างกิ จการ ระหว่ างผู้ มีส่ วนได้ เสี ยแบบไร้ พรมแดน การใช้
ความสามารถทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการไหลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน
และการควบคุม ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียกับองค์การทําให้เกิดการพัฒนาเป็นเครือข่าย ดังนั้น ทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ
และทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางสังคมช่วยอธิบายถึงการใช้ทรัพยากรและความสามารถการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับข้อมูลในกิจการ ผู้บริหารต้องคํานึงถึงเพื่อหาแนวทางการ
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ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเกิดผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ (Kiliç and others, 2011: 24; Gunasekaran and Ngai, 2003: 839)
4.5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม หมายถึง ความสามารถในการ
สร้างคุณค่าทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับสังคม โดยพิจารณาถึงการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
กําหนดราคา การสื่ อสารการตลาด การจั ดจํ าหน่าย การส่ งเสริ มการขายและสร้ างกิ จ กรรมทาง
การตลาดที่คํานึงถึงสังคม (Kotler and Zaltman, 1971; Gordon, 2011) จัดทําคลังข้อมูลของ
ลูกค้าและสังคมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาข้อมูลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Grönroos, 2011)
สําหรับแนวคิดด้านการตลาดเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นครั้งแรกและได้รับการยอมรับมาก
ที่สุดคือ Kotler and Zaltman (1971) ซึ่งมีแนวคิดและวิธีการดําเนินงานที่แตกต่างจากการตลาด
เชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายขององค์การและตอบสนองความต้องการของสังคม (Kotler and
Zaltman, 1971: 5; Hastings and Saren, 2003) และเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยหันมาให้ความสนใจกับปัญหาทางสังคมมากขึ้น ดังนั้น กิจการต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Kotler, Kartajaya, and Setiawan, 2010: 178) โดย Kotler
and Zaltman ได้ให้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมไว้ว่าเป็นการกําหนดแนวทาง การวางแผน การ
ออกแบบการดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการทางสังคม โดยการพิจารณาถึงส่วนประสมทาง
การตลาด การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การสื่อสารการตลาด การจัดจําหน่าย
การตลาดเพื่อสังคมและวิจัยที่คํานึงถึงสังคม (Kotler and Zaltman, 1971: 5 ; Gordon, 2011: 84)
ปัจจุบันเข้าสู่ยุคการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม (The Values-driven Era) ดังนั้น นักการตลาดจึง
ต้องให้ความสําคัญกับการมองผู้บริโภคด้วยความคิด (Mind) จิตใจ (Heart) และจิตวิญญาณ (Spirit)
เพื่ อให้ เข้ าใจและสามารถตอบสนองความความต้ องการทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
(Kotler, Kartajaya, and Setiawan, 2010: 4) ดังนั้น การนําแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมเข้ามาใช้จะ
มีการกําหนดความต้องการและผลประโยชน์ของตลาดเป้าหมายและส่งมอบความพึงพอใจด้วยการ
มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความสามารถทํากําไรและมีสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553:
8) ต่างจากการตลาดแบบเดิมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อผลกําไรเท่านั้น (Donovan, 2011: 9)
Kotler และนักวิชาการตลาดชั้นนําจึงนําแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบสังคมที่ธุรกิจต้องให้ความสําคัญ
เนื่องจากนโยบายขององค์การธุรกิจที่เน้นกิจกรรมด้านสังคม จะทําให้กิจการได้เปรียบในการสร้าง
ความคุ้ น เคยกั บ ผู้ บ ริ โ ภคและชุ ม ชน และลดการต่ อ ต้ า นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนเป็ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีจากการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2552: 276) กล่าวได้ว่า
แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดควบคู่กับการให้ความสําคัญ
กับการแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยการวิเคราะห์ผลของสังคม นโยบายการตลาด และกิจกรรมที่จะ
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ดําเนินงานโดยต้องปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีที่สุด (Gordon, 2011: 90; Raval, Subramanian, and
Raval, 2007: 1; Wood, 2012: 99) และใช้หลักการตลาดและเทคนิคในการสร้างการสื่อสารและการส่ง
มอบคุณค่าในการที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การตลาด
เพื่อสังคมจึงมุ่งเน้นวิธีการตลาดที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ต่อกิจการและสังคม
การสร้างคุณค่าการตลาดตามความหมายของ สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ (2547: 14)
ให้ความหมายว่า การสร้างคุณค่าการตลาดเป็นองค์รวมของการสร้างคุณค่า ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น
และชุมชน ด้ วยความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้ห ลักจริย ธรรมที่ก่อให้เกิ ดพลั งขับ เคลื่อนภายนอกและ
ภายใน ที่นําไปสู่การสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคควบคู่กับผลตอบแทนของกิจการและการได้รับ
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งแนวคิดการสร้างคุณค่าการตลาดสมัยใหม่มียุทธวิธี
การสร้างคุณค่าการตลาดประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ถือว่าเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าต่อลูกค้า ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยการสํารวจและเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่
เหมาะสมและนําเสนอคุณค่าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสังคม ขั้นตอนที่ 2 กําหนดยุทธวิธี
ในใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีคุณค่าการตลาด โดยการใช้เลือกผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า การ
กําหนดราคาที่ยุติธรรมและการจําหน่ายสินค้าที่ได้รับสินค้าสะดวก รวดเร็ว คุณค่าการส่งเสริมการตลาด
โดยใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ และขั้นตอนที่ 3 กําหนดยุทธวิธีในการสื่อสารคุณค่าให้ผู้บริโภค
และลูกค้าได้แก่ การโฆษณา การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหรือการใช้เครื่องมือสื่อสารด้านการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการตลาด กล่าวได้ว่า กระบวนการส่งคุณค่าทางการตลาดจะเริ่มต้นจากการนําเสนอความต้องการ
ของสิ นค้ าก่ อนที่ จะทํ าการผลิ ตและพั ฒนาสิ นค้ า กิ จการควรประเมิ นความต้ องการของผู้ บริโภคเพื่ อ
ปรับปรุ งคุณค่ าทางการตลาดเพื่ อให้เกิดการพัฒนาที่ดี ทํ าให้กิจการผลิตสิ นค้ามีคุณภาพตรงกั บความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภคโดยไม่เกิดการสูญเสียในการใช้ทรัพยากร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546: 39;
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์, 2547: 12) นอกจากนี้ การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ (RMO) เป็น กลยุทธ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ ด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
และธุรกิจซึ่งประกอบด้วย การสร้างความไว้วางใจ การสื่อสาร การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมร่วม
(Gordon, Pires, and Stanton. 2008) ดังนั้น การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมจึงเป็น
แนวทางการตลาดที่คํานึงถึงผู้มีส่ วนได้เสีย ด้วยการส่งมอบคุณค่าแก่ลู กค้ าอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ ไม่
ทําลายชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการได้รับผลประโยชน์ของกิจการทําให้เกิดความสมดุล
ในทุกมิติทั้ง กิจการลูกค้าและสังคม
การจั ดการโลจิ ส ติ กส์ ที่เกี่ ย วข้ องกั บ กลยุทธ์ การตลาดเพื่ อสังคมตามแนวคิ ดของ
Kotler and Zaltman (1971) ประกอบด้วย กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 4Ps ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) คือ การออกแบบสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดดเด่น มีคุณภาพ
และคํานึงถึงสังคมเพื่อให้เกิดสินค้าเพื่อสังคมที่ทําให้ลูกค้าสามารถจดจําสินค้าได้อย่างดี 2) กลยุทธ์ด้าน
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ราคา (Price Strategy) คือ การตั้งราคาสินค้าบนพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายโดยวิเคราะห์ถึง
การลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับของผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่า 3) กลยุทธ์การวางสินค้า (Place
Strategy) คือ กําหนดช่องทางการจําหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าและลูกค้ามีความสะดวกซื้อสินค้า
โดยจัดวางตามร้านค้าหรือผ่านหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า และ
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) คือ การกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อจูงใจ
ลูกค้าและยอมรับสินค้าด้วยการจัดทําแผนรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้า
และเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสม โดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทําโครงการเพื่อสังคมที่
ต่างจากคู่แข่งขันนอกจากนี้ ควรวิเคราะห์สถานการณ์และวิจัยตลาด กําหนดส่วนแบ่งตลาดเป้าหมาย
พิจารณาสภาพแวดล้อมร่วมด้วย (Kotler and Zaltman, 1971: 5; Kotler and Lee, 2008; Kotler,
Kartajaya, and Setiawan, 2010: 32; Andreasen, 2002: 7; Gordon, 2012; 123: พรทิพย์
สัมปัตตะวนิช, 2547: 67–68; สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553: 51-52) การตลาดเพื่อสังคมจะเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและส่งมอบคุณค่าในรูปแบบการทํางานใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสังคม เมื่อองค์การนําแนวคิด
การตลาดเพื่อสังคมมาใช้ในกิจการคํานึงถึงความเป็นอยู่ของสังคมมากกว่าสร้างผลกําไรทางธุรกิจเพียง
อย่างเดียวทําให้เกิดการยอมรับจากสังคมในระยะยาวและส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (McKayNesbitt, DeMoranville, and McNally, 2012: 53–54)
กล่าวได้ว่า รูปแบบของการตลาดเพื่อสังคมได้มุ่งเน้นการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของ
บุคคลและสังคม เปิดโอกาสให้สั งคมเข้ามามีส่ วนร่ว มกํ าหนดแนวทางการตลาดเพื่อให้ บรรลุ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งหลักการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมให้ประสบ
ความสําเร็จต้ องอาศัย หลักการให้ความรู้เกี่ ยวกั บตัว สินค้ าและธุร กิจแก่กลุ่ มตลาดเป้าหมายอย่าง
สม่ําเสมอ สร้างความสัมพันธ์กับสังคมเพื่อไม่ให้เกิดแรงต่อต้านหรืออุปสรรคจากชุมชนและกิจการควร
ทําความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของกิจการกับ
นโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและชุมชนเกิดการยอมรับ (Kotler, Kartajaya, and
Setiawan, 2010: 143–144) ทั้งนี้ กิจการต้องกําหนดแนวทางการตลาดเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมได้แก่ 1) การมุ่งเน้นลูกค้าเพื่อสังคมด้วยการวิจัย เข้าใจการตอบสนองและสื่อสารกับลูกค้า
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมรวมถึงการมองปัญหาและอุปสรรคส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาจุดกลางของปัญหาร่วมกัน
2) มุ่งเน้นรักษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 3) ความยืดหยุ่น ซึ่งการตลาดเพื่อสังคมสามารถนําไปใช้
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน 4) สร้างโอกาสความร่วมมือในการแก้ปัญหา
ของปัญหาสังคมเช่น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทและชุมชน
เช่น การรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางด้วยการให้บริการด้านการขนส่งของนายจ้าง ดังนั้น
การตลาดเพื่อสังคมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนชุมชนเพื่อให้เกิดการ
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พัฒนาความยั่งยืนของกิจการ (Kotle, Kartajaya, and Setiawan, 2010: 32; Grönroos, 2011:
244; Peattie Ken and Peattie, 2009: 262 -263)
เมื่ออธิบายด้วยทฤษฎีมุมมองฐานทรัพยากรของกิจการ ทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางสังคม
และทฤษฎีการจัดการตามสถานการณ์ พบว่า การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมด้วย
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เพื่ อให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ค วามต้ อ งการพฤติ กรรมลู ก ค้ า มาใช้ พัฒ นาสิ น ค้ า ให้
เหมาะสมกั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม และสามารถตอบสนองความต้ อ งการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง
(Morgan and Hunt, 1994) การสร้างคุณค่าการตลาดที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับสังคม เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและสังคม ทําให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาสินค้าให้
เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและไม่กระทบต่อสังคม (Morgan and Hunt, 1994:
22) จากการศึกษาของ Hasan and Ali (2015: 468) พบว่า เมื่อกิจการกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการตลาดจะส่งผลกระทบต่อ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมทําให้ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ้นและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมีองค์ประกอบสําคัญ 5 มิติได้แก่ การสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม สามารถผลักดันให้เพิ่มระดับ
ความสามารถของกิ จ การด้ว ยการใช้ ทรั พยากรให้ เกิดความคุ้มค่ าเพื่ อพั ฒ นาไปสู่ ผ ลลั พธ์ของการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจด้วยการคํานึงถึง
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวในธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยผลของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
.
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มี
ต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการ
จัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สังคม กล่าวได้ว่า เป็นความสามารถที่ช่วยให้กิจการลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
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สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่ว นได้เสีย อย่ างเหมาะสมและเกิดผลการดําเนิ นงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
1. ผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
การดําเนินงานของอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการปัจจุบัน นอกจากการ
สรรหาวิธี การส่ งเสริมและพั ฒนาขี ดความสามารถการดํ าเนิ นงานของธุ รกิ จแล้ ว สิ่งสําคัญคือการ
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสีย สามารถอธิบายดังนี้
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ความสามารถการดําเนินงาน
ของกิจการต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกิจการกําหนดแนวทางการบริหาร
จั ดการที่ คํา นึ งถึ ง ผลประโยชน์ ของผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ถื อได้ ว่ าเป็ น กลุ่ มหรื อ บุ คคลที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ความสําเร็จของกิจการ เช่น ลูกค้า ผู้จําหน่ายวัสดุ ชุมชน หรือสาธารณชน เป็นต้น (Freeman, 1984;
Brenner and Cochran, 1991) นอกจากนี้ สมยศ นาวีการ (2548: 372) กล่าวว่า การตอบสนองความ
ต้องการของผู้ มีส่ วนได้เสี ยเป็นการดําเนิ นงานที่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหล่ านี้ได้ แก่ ลู กค้ า
พนักงาน ชุมชน ผู้จัดจําหน่ายและรัฐบาล ดังนั้น กิจการจึงต้องมีกระบวนการดําเนินงานที่สร้างความ
เชื่ อมั่ นและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสมและสมดุ ล
(Kritchanchai and MacCarthy, 1999: 812)
เมื่อกล่าวถึงทฤษฎีของการตอบสนองตามแนวคิดของแครธโวลและคณะ (Krathwohl, and
others, 1964) ได้แก่ การตอบสนองการยอมรับ (Acquiescence in Responding) คือ การยอมรับ
ทางด้ านความรู้สึ กด้ วยการยอมรั บเป้ าหมายหรื อนโยบายของการดํ าเนิ นงานของกิ จการ สํ าหรั บการ
ตอบสนองด้วยความเต็มใจ (Willingness to Response) คือ การเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ
ทํากิจกรรมด้วยความตั้งใจและการตอบสนองความพึงพอใจ (Satisfaction in Response) คือ ขั้นการมี
ส่วนร่ วมและเป็นส่ วนหนึ่ งของการดําเนินงานอย่างเต็มใจ ซึ่งเป็ นการตอบสนองต่อการรับรู้ และความ
ต้องการของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย (Hannah and Michaelis, 1977; Trebeck, 2008: 352)
โดยกิจการต้องเรียนรู้ถึงค่านิยม ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสามารถดําเนินงานตอบสนอง
ความต้ อ งการในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมของแต่ ล ะกลุ่ ม สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Kritchanchai and MacCarthy (1999: 816) ระบุว่า ปัจจัยด้านความแตกต่างของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ อุปสงค์ของลูกค้าและกระบวนการผลิตล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบของการ
ตอบสนองที่ ต่างกั น ด้ ว ย ดั งนั้ น พื้ นฐานของการกํ าหนดเป้ าหมายเพื่ อตอบสนองความต้ องการที่
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เหมาะสมกับธุรกิจและสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานของกิจการต้องคํานึงถึงได้แก่ สิ่งเร้า (Stimuli)
เป็นแรงผลักดันให้กิจการต้องตอบสนอง ความตระหนัก (Awareness) ถึงแรงผลักดันเพื่อตอบสนอง
คํานึงความสามารถ (Capabilities) ของการตอบสนองที่แตกต่างกันและประการสุดท้ายคือ คํานึงถึง
เป้าหมาย (Goals) ของแต่ละกิจการ ทั้งนี้ ความสามารถการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการจัดการการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงาน กิจการ
ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนํามาวางแนวทางการ
ดําเนินงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม (Ferrell and
Hartline, 2012: 77; Van der Raadt, and others, 2010: 1956)
สําหรับงานวิจัยของ Parasuraman, Zeithmal and Berry (1985: 47; 1994: 116)
ศึกษามิติการรับรู้ถึงการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการ 5 ประการ
ได้แก่ 1) ด้านความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น สถานที่ บุคลากร เครื่องจักรการดําเนินงานที่ทําให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการ 2) ความ
น่าเชื่อถือ 3) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4) การรับประกันคุณภาพและ 5) ความเอาใจใส่กับ
ผู้รับบริการ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของผู้รับบริการและนําไปสู่ความพึงพอใจต่อการรับบริการมาก
ที่สุดและส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกิจการ ดังนั้น ความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียที่หลากหลาย โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการของลูกค้าถือเป็นกุญแจสําคัญของ
การดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ (Bowersosx, Closs, and Cooper, 2007: 24; ธนิต โสรัตน์, 2550: 267269) โดยฐาปนา บุญหล้าและนงลักษณ์ นิมิตภูวดล (2555: 47) กล่าวถึง วิธีการที่ทําให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจกับคุณค่าของสินค้าและบริการด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน 5 R คือ การจัดส่ง
สินค้าที่ถูกต้อง (Right Product) สถานที่ถูกต้อง (Right Place) จัดส่งตรงเวลา (Right Time) สภาพที่
สมบูรณ์ (Right Condition) และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม (Right Cost) โดยมีสินค้าพร้อมจําหน่าย ส่งมอบ
ในสภาพที่สมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลา สอดคล้องกับไชยยศ ไชยมั่นคงและมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง
(2556: 22) ระบุความพึงพอใจของลูกค้าว่าหลัก 7 R มีหลักเพิ่มเติมจาก 5 R คือ จัดส่งในปริมาณที่ถูกต้อง
(Right Quantity) และส่งไปให้ลูกค้าที่ต้องการ (Right Customer) โดยต้องบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์
ให้เป็นกระบวนการด้วยการจัดสินค้าให้พร้อมและส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความ
น่าเชื่ อถื อในการให้บริการกับลู กค้ าภายในและภายนอกกิจการ มี ความมั่ นใจการใช้ บริ การว่า กิ จการ
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ด้วยการจัดส่งสินค้าได้ตามเวลา ปริมาณและสถานที่ที่ต้องการ ตลอดจน
ได้รับชําระเงินตามระยะเวลาที่กําหนดทําให้กิจการเกิดภาพลักษณ์ที่ดี (รุธิร์ พนมยงค์, 2547: 39-67;
Martin, 1992: 2)
ดังนั้น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นผลลัพธ์สําคัญของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ โดยความต้องการของผู้บริโภคสีเขียวส่งเสริม
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ให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของกิจการ เช่น ผู้บริโภคได้เรียกร้องให้รัฐบาลกําหนดกฎ ระเบียบ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวให้ชัดเจนขึ้น (Zhang and Juanjuan, 2009: 897) เพราะปัจจุบันลูกค้า
ส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพการบริการด้าน
ความน่าเชื่อถือ การให้ความมั่นใจในตัวผู้ให้บริการ การตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว การดูแลเอาใจ
ใส่ ทั้ งก่ อน ระหว่ า งและหลั ง การขาย และภาพลั ก ษณ์ ข องกิ จ การด้ ว ยความเป็ น มื ออาชี พหรื อใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2550: 213) นอกจากนี้ Stanwick and Stanwick
Peter (1998: 27) ให้ทัศนะว่า การตอบสนองความต้องการของสังคมประกอบด้วย 1) การประเมิน
สิ่งแวดล้อม 2) การจัดการผู้มีส่วนได้เสียและ 3) การบริหารจัดการ ซึ่งกิจการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อ มด้ ว ยการเชื่ อ มโยงสั ง คมกั บ กิ จ การเพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ ร อดและเติ บ โตได้ อี ก ทั้ ง
แรงผลักดันทางสังคมเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสําคัญ รับรู้ถึงปัญหาและบรรทัดฐานสังคมที่จะส่งผล
กระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในกิจการ (Zhanga and others, 2014: 435)
จากการสังเคราะห์งานวิจัยข้างต้น พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือความ
เสี่ยงในการดําเนินงานของกิจการ (Freeman, 1984: 25; Cantor and others, 2014: 202) ซึ่งผู้มีส่วนได้
เสียเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินงาน กิจการต้องวางแนวทางการดําเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน (Freeman and others, 2010: 27;
Smith, 2012: 841) ดังนั้น การบูรณาการการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเสียแสดงให้เห็นถึง
ความร่ วมมื อกั นระหว่ างความสามารถการดํ าเนิ นงานของกิ จการและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยเพื่ อให้ เกิ ดการ
ประสานงานและตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายระหว่างกัน (Meyer and Su, 2015: 150) ส่งผล
ให้กิจการบริหารจัดการต้นทุนที่ต่ํา มีการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ มีการส่งมอบที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Zhao
and others, 2011: 19; Kogg and Mont, 2012: 155) กิจการควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมการเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชนในท้องถิ่นจะส่งผลให้ลูกค้าตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Lee and Shin, 2010: 193; Hollebeek, 2013: 19; Cantor and others, 2014: 202)
ดังนั้น ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวในกิจการจะก่อให้เกิดการดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและคํานึงถึงประเด็นทางสังคม (Kogg and Mont, 2012: 155; Robbins and Coulter,
2009: 109) ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยลูกค้าตระหนักถึงความสามารถของ
กิจการ เกิดการสร้างคน สร้างงานในชุมชน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับทางสังคมส่งให้ผล
การดําเนินงานรูปแบบธุรกิจสีเขียวมีประสิทธิภาพ (Abuzeinab and Arif, 2014: 505)
1.1 การศึกษาผลกระทบของการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
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การศึ กษาพบว่ า การสร้างปณิธ านร่ วมกัน ด้านอุตสาหกรรมเพื่ อสิ่ งแวดล้อมมี
ความสําคัญต่อการปรับเปลี่ยนความคิด ประเมินสภาพแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างบุคลากรและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อให้เกิดแนวคิดการดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการทางสังคมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมออกแบบการผลิตสินค้าหรือ
บริการที่ส่งผลต่อสังคม (Walker and Parent, 2010: 207) สอดคล้องกับการศึกษาของ Karagüllea
(2012: 458) และ Peachey and Bruening (2011: 215) ว่าเมื่อกําหนดนโยบายและตัดสินใจในการ
ดําเนินงานของกิจการด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กฎหมายและระเบียบของสังคม
ปัจจุบัน หลายอุ ตสาหกรรมในประเทศยุโรปได้บังคั บใช้กฎหมายด้ านสิ่งแวดล้อม
เรี ย กเก็ บ เงิ น จากผู้ ผ ลิ ตที่ ต้องรั บ ผิ ด ชอบสํ า หรั บโลจิ ส ติก ส์ ย้ อนกลั บ รวมถึ งของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการผลิต ซึ่งการกําหนดนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม
ส่งผลให้เกิดการดําเนินงานสีเขียวในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและการจัดการของ
เสียที่คํานึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม (Wang and others, 2013: 265) ทําให้
เกิดศักยภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การจัดการทรัพยากรที่ตอบสนอง
ความความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการผลิตสินค้ามีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าว
ได้ ว่ า กิ จ การที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น กํ า หนดนโยบายเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มส่ ง ผลให้ ก ารดํ า เนิ น งานสี เ ขี ย วมี
ประสิทธิภาพมากกว่ากิจการที่ไม่ได้กําหนดนโยบาย (Richey and others, 2014: 1246) ดังนั้น เมื่อ
กิจการกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะ
ส่ งผลต่ อการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํ างานของกิ จการ เกิ ดการสร้ างมู ลค่ าการดํ าเนิ นงานเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ (Barlow, 2010: 17; Mishra and Suar, 2010: 587;
Koll, Woodside, and Mühlbacher, 2005: 1168)
จากการศึ ก ษาผลกระทบของการสร้ า งปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า นอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตามงานวิจัยของ Karagüllea (2012:
459) ระบุว่า มลพิษที่เกิดในกิจการส่งผลกระทบต่อผลผลิตและทําให้ขาดประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กล่าวได้ว่า เมื่อกิจการกําหนดเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมสีเขียวร่วมกันส่งผลให้
กิจการลดของเสียทุกกระบวนการดําเนินงาน เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น มีศักยภาพตอบสนองความต้องการ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ความน่ า เชื่ อถื อและเกิ ดภาพลั กษณ์ การดํ าเนิ น งานที่ ดี
(Yozgat and Karatas, 2011: 1360) สอดคล้องกับ Zhang and Yu (2015: 52) พบว่า การนําการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้ใน ซึ่งสิ่งสําคัญที่ผู้ประกอบการต้องคํานึงถึงคือ การกําหนดปรัชญา
นโยบายการดําเนินงานโลจิสติกส์สีเขียวและสามารถกระตุ้นให้พนักงานดําเนินงานอย่างชัดเจน ดังนั้น
กิจการควรคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าด้วยการกําหนดกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
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ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจด้วยการให้ความสําคัญกับ
การไปสู่ “สีเขียว” สร้างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามซึ่งจะส่งผลเกิดผลการ
ดําเนินงานที่ดีเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Chou David and Chou, 2012: 448; Yang and others, 2013: 60)
จากการสั ง เคราะห์ ว รรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า น
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า กิจการที่มีการ
สร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จะทําให้เกิดการกําหนดเป้าหมาย นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมร่วมกันช่วยให้เกิดการปรับแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือ การตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ เสียได้อย่างเหมาะสม และนํ าไปสู่การทดสอบผลกระทบของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ในประเทศไทย ด้วยสมมุติฐานที่ 1 ดังภาพที่ 2
สมมติฐานที่ 1 การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผล
กระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)
Focus

H1
1ก

การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

ภาพที่ 2 ผลกระทบของการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1.2 การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการที่มีต่อการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
การศึ ก ษาพบว่ า การจั ด กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเชิ ง บู ร ณาการระหว่ า ง
หน่วยงานเพื่อผสานกระบวนการดําเนินงานโลจิสติกส์ขาเข้า กระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ขาออกอย่าง
เป็นระบบ (Chang, Kenzhekhanuly, and Park, 2013; วิทยา สุหฤทดํารง, 2546) กิจการเพื่อให้เกิด
ความโดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถการใช้ทรัพยากรและความสามารถในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ความคุ้มค่าอันนําไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม (Wu, Chuang, and Hsu, 2014; Pang, Hu, and Li, 2011) กล่าวได้ว่า การมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการส่งผลให้มีโอกาสสร้างความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดห่ว งโซ่อุป ทาน จากการศึ กษาปัจ จุบั นได้บ่งชี้ถึงความจําเป็ นต้ องบูรณาการการ
จัดการทุกกระบวนการเพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดของเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
(Jabbour and others, 2012: 11) นําไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน (Rao
and Holt, 2005: 890; Dubey, Gunasekaran, and Ali, 2015: 121)
การศึกษาผลกระทบของการมุ่งเน้นจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการต่อ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียพบว่า พบว่า การจัดกระบวนการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานสีเขียวเป็นกิจกรรมสําคัญที่ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกิจการ (Chan
and others, 2012: 621) สอดคล้องกับการศึกษา Perotti and others (2012: 644) ว่าการบูรณาการ
กระบวนการจัดการ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียวเป็นวิธีการใหม่ที่ทําให้เกิดความสมดุลทางการ
แข่งขัน ส่งผลให้กิจการลดค่าใช้จ่ายการดําเนินงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ในขณะที่
Zhang and Yu, (2015: 52) ให้ทัศนะว่า การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การขนส่งสินค้าโดยต้องบูรณาการความร่วมมือตั้งแต่ต้นไปจนถึงส่งสินค้าถึง
มือลูกค้าโดยตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนทั้งห่วงโซ่อุปทาน ลดมลพิษที่มีอิทธิพลต่อทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิด
การพั ฒนาอย่ างยั่ งยื นของเศรษฐกิ จ ดั งนั้ น เมื่ อกิ จการมุ่ งมั่ นใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้ มค่ าช่ วยให้ กิ จการ
ดําเนินงานด้านสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนา การออกแบบ การผลิตและการส่งมอบเป็น
กระบวนการสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าที่ เกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดจําหน่าย ลูกค้าและ
ชุมชน โดยที่กิจการต้องมีความสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดมูลค่า โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้ามี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิดและการผลิต เป็นต้น กล่าวได้ว่า การบูรณาการดําเนินงานภายในกิจการสีเขียว
เป็นปัจจัยสําคัญต่อการปรับปรุงผลการดําเนินงานและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน (Flynn, Huo,
and Zhao, 2010: 58-60)
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า เมื่อกิจการมีความสามารถ
มุ่งเน้นจัดกระบวนการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการตั้งแต่กิจกรรมขาเข้า การผลิตและกิจกรรมขาออกทํา
ให้ เห็ น ถึ งความสามารถการใช้ ทรั พยากรในทุ กขั้น ตอนอย่ างคุ้ มค่ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพซึ่ งนํ าไปสู่ การ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วง
โซ่อุปทาน จึงนําไปสู่การทดสอบผลกระทบของการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย ด้วยสมมุติฐานที่ 2 ดังภาพที่ 3
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สมมติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการส่งผล
กระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว

(Green Logistics Management Capability)
มุ่งเน้นจัดกระบวนการโลจิสติกส์สเี ขียวเชิงบูรณาการ

(Integrated Green Logistics Process Orientation)

H2

การตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

ภาพที่ 3 ผลกระทบของการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการที่มีต่อการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1.3 การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนที่มีต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
การศึกษาพบว่า การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันด้านข้อจํากัด
ทรั พ ยากร ความรู้ ความเชี่ ย วชาญส่ ง ผลให้ เ กิ ดการตอบสนองความต้ องการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Beckett, 2005) ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานควบคู่
กับการพัฒนาชุมชนที่ดี นอกจากนี้ Perotti and others (2012: 647) แสดงทัศนะว่ากิจการควรประสาน
ความร่วมมือกับลูกค้าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตที่สะอาด การจัดการขนส่งเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ศักยภาพการปฏิ บั ติงานสี เขี ยวในอุ ตสาหกรรม ตลอดจนร่ วมกั นทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวคิ ดหรื อ
ประสบการณ์ ระหว่ างกิ จการกั บผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ และพั ฒนาร่ วมกั นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทําให้ผลการดําเนินงานของกิจการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาผลกระทบของการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนเป็นการ
ประสานความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีระหว่างกิจการจะทําให้เกิดการยอมรับระหว่างกิจการกับ
ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบและเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจหลายรู ป แบบครอบคลุ ม ภายใน
กิจการ ระหว่างกิจการ ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้าและคู่แข่งขัน เช่น การจัดตั้งชมรม เข้าร่วมกันแบบ
หุ้ น ส่ ว น แบบส่ งเสริ มกั น เพื่ อแก้ ปั ญหาด้ านข้ อจํ ากั ดทรั พยากร ความรู้ ความเชี่ ย วชาญและเกิ ด
ประสิทธิภาพในตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Beckett, 2005: 328)
จากการศึกษาของ Dubey, Gunasekaran, and Ali (2015: 128) พบว่า การประสานความร่วมมือ
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ระหว่างกิจการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Liao and
Kuo (2014: 297) พบว่า การประสานความร่วมมือกันระหว่างกิจการทําให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ทําให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานนอกจากนี้ การศึกษา
ของ Yang and others (2013: 60) และ Zhang and Yu, (2015: 52) พบว่า การทํางานร่วมกันระหว่าง
กิจการที่ สอดคล้ องกั บกฎระเบี ยบด้ านสิ่ งแวดล้ อมส่ งเสริ มให้ เกิ ดการดํ าเนิ น งานที่ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถของการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพของความรู้
ภายในและภายนอกและเกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Cook, Heiser, and Sengupta (2011: 129) พบว่า
ผู้ให้บริการควรมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานและผู้ผลิตควรให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกันในเครือข่าย มีการกระจายข้อมูลร่วมกันกับคู่ค้าห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน อีกทั้ง เกิดพลังของเครือข่ายระยะยาวด้วยการใช้ความสามารถ
เชื่ อมโยงการทํ างานที่ เข้ ากันได้ในระหว่ างเครื อข่ ายกระบวนการ มีร ะบบการวางแผนทรัพยากร
ร่ ว มกั น การจั ด หา บํ า รุ ง รั ก ษาโดยใช้ ผู้ บ ริ การจากภายนอกและระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการทํางานที่พึ่งพากันระหว่างสมาชิกเพื่อลดการ
ทํ างานที่ ซ้ําซ้ อนซึ่ งแบ่ งสรรกั นในระหว่ างสมาชิ กของโซ่ อุ ปทาน (วิ ทยา สุ หฤทดํ ารง, 2546: 147;
Gunasekaran and Ngai, 2003: 840)
จากการสังเคราะห์ว รรณกรรมที่ เกี่ ย วข้องกั บ การประสานความร่ ว มมือระหว่ าง
กิ จ การเพื่ อ ชุ ม ชนและการตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย พบว่ า เมื่ อ กิ จ การมี
ความสามารถประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ย นทรัพยากรและข้อมู ลร่วมกันซึ่ งจะช่ วยแก้ปัญหาด้านข้อจํ ากัดเรื่อง
ทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญอีกทั้งทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
รวดเร็ว จึงนําไปสู่การทดสอบผลกระทบของการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนที่มีต่อ
การตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของอุ ต สาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ด้ ว ย
สมมุติฐานที่ 3 ดังภาพที่ 4
สมมติฐานที่ 3 การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

67
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)
การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน
(Collaboration Synergy between
Corporate for Community)

H3

การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

ภาพที่ 4 ผลกระทบของการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนที่มีต่อการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
การศึกษาพบว่า เมื่อกิจการนําเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินงานทําให้เกิดความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายกิจการ (Lee, 2009: 1106) อีกทั้ง เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกิจการระหว่างผู้มีส่วน
ได้ เสียเพื่ อให้ เกิดความเข้าใจร่วมกั นทํ าให้ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้เสี ยอย่ างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Chou David and Chou, 2012: 450)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Dao, Langella, and Carbo. (2011: 63) พบว่า เมื่อกิจการได้นําเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีคุณค่า ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานลดลง เกิดการบูรณาการและมีความสามารถพัฒนากิจการอย่าง
ยั่งยืน และการศึกษาของ Gunasekaran and Ngai (2003: 835) ระบุว่า เมื่อกิจการนําระบบสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในกิจการทําให้ควบคุ มการดํ าเนินงานในห่ วงโซ่คุณค่าโลจิ สติ กส์ตั้งตั้งแต่ กระบวนการนําเข้ า
กระบวนการผลิตและกระบวนการขาออก ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ทําให้เกิดการบูรณาการ
ห่วงโซ่คุณค่าโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย
Jin (2006: 312) ได้ศึกษาผลการดําเนินงานจากการนําเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
พบว่า เมื่อกิจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถ
สื่อสารกับแหล่งต้นน้ําและปลายน้ําตลอดห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทําให้เกิดผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Xia, Chen, and Zheng (2014) ว่าการประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีสี เขี ย วส่ งผลให้ ผ ลการดํ าเนิ น งานเกิ ดประสิ ทธิภ าพมากขึ้ น นอกจากนี้ การศึ กษาของ
Huang and Wu, (2010: 1560) พบว่า กิจการที่นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานทําเกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายลดลง สามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน อีกทั้ง ผลการ
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยกิจการสามารถป้องกันมลพิษ การรีไซเคิลของวัสดุและการลดของเสีย
ของทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงสุด (Hajmohammad and
others, 2013: 315) ดังนั้น เมื่อกิจการนํานวัตกรรมเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานของกิจการและนําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า เมื่อกิจการสามารถการ
ประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีโ ลจิ สติ กส์ เพื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ กระบวนการวางแผน การดํ าเนิน งาน การ
ควบคุม โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกิจการทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างความรวดเร็วและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การทดสอบผลกระทบของการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ด้วยสมมุติฐานที่ 4 ดังภาพที่ 5
สมมติฐานที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบ
เชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม (Logistics Technology
Adaptation for Environment)

H4

การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

ภาพที่ 5 ผลกระทบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1.5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมที่มีต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
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จากการศึกษาพบว่า การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมด้วยการ
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การสื่อสารการตลาด การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย
และสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่คํานึงถึงสังคม (Kotler and Zaltman, 1971; Gordon, Ross, 2011)
ด้วยการกําหนดนโยบายการตลาดสีเขียวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Richey and others, 2014:
1246) การจั ดทํ าคลั งข้ อมู ล ของลู กค้ าและสั งคมอย่ างเป็ นระบบเพื่ อพั ฒนาข้ อมู ล ให้ เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย (Grönroos, 2011) ทําให้เกิดการเรียนรู้ความต้องการพฤติกรรมลูกค้ามาใช้พัฒนาสินค้าให้
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มและสามารถตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง (Morgan
and Hunt, 1994) สอดคล้องกับการศึกษาของ Zheng Liwen, and Zhang (2010: 116) ระบุว่าการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแนวคิดการบริโภคสีเขียว
ของลูกค้าสามารถกระตุ้นให้กิจการดําเนินกิจกรรมสีเขียวและส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวด้วย
การออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว บรรจุภัณฑ์สีเขียว การจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว การกําจัดของเสีย ซึ่ง
การสร้างคุณค่าการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดผลกําไร บรรลุถึงส่วนแบ่งการตลาด เกิดการ
เติบโตของยอดขาย ลูกค้าเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกิจการสามารถรักษาลูกค้าเก่าและมีลูกค้าใหม่เพิ่ม
มากขึ้น (Richey and others, 2014: 1247) ดังนั้น ผลลัพธ์ทางการตลาดสีเขียวส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานและชื่อเสียงของกิจการและถ้าผลกระทบดังกล่าวมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งจะทําให้กิจการ
มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น (Chan, He, and Wang, 2012: 558)
ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดสีเขียวเป็นสิ่งที่นักวิชาการกลับมาให้ความสําคัญว่าเป็น
กลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังนั้น กิจการจึงต้องมีการสร้างสรรค์ความคิดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Chan, He, and Wang, 2012: 558) เมื่อความนิยมของการทํากิจกรรม
ทางการตลาดอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมได้กลายเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการโดยสามารถ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด สร้างผลกําไรและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการ (Ferrell and Hartline, 2008:
80; Hallahan, 2007: 311; Smith, 2012: 840) นอกจากนี้ การศึกษาของ Richey, and others
(2014: 1247) ระบุว่า การดําเนินการด้านการตลาดเพื่อสังคมจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองของผู้มีส่วนได้
เสียและผลการดําเนินงาน ซึ่งเมื่อกิจการกําหนดนโยบายการตลาดเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนจะทําให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์
กับสังคมและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า กิจการที่มีความสามารถสร้างคุณค่า
ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับสังคม จะวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การกําหนดราคาที่
เหมาะสม มีเครือข่ายการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมทางการตลาดที่คํานึงถึงสังคมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายทําให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม (Pang, Hu, and Li,
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2011: 107; Wood, 2012: 101) นําไปสู่การทดสอบผลกระทบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศ
ไทย ด้วยสมมุติฐานที่ 5 ดังภาพที่ 6
สมมติฐานที่ 5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมส่งผลกระทบเชิง
บวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)
การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
(Social Relationship Marketing Value
Creation)

H5

การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

ภาพที่ 6 ผลกระทบการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมที่มีต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ผลกระทบของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) มีนักวิชาการและผู้วิจัยได้ให้
ความหมายหลากหลายดังนี้ โดย Peng and Lin (2008: 201) กล่าวว่า ผลการดําเนินงานมี
ความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน เช่น รายได้หรือผลกําไร ส่วนแบ่ง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น การรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เป็นต้น และผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตัวเงิน
เช่น ความมีชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของกิจการที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สอดคล้องกับ Nunta,
Ooncharoen, and Jadesadalug (2012: 40) กล่าวว่า ผลการดําเนินงานของธุรกิจหมายถึง ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นเป็นตัวเงินได้แก่ รายได้การดําเนินงาน ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น สําหรับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตัวเงินได้แก่
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของธุรกิจและมีความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Liao and Kuo (2014: 300) ได้กําหนดองค์ประกอบของผลการ
ดําเนินงานว่ามี 3 มิติได้แก่ ผลการดําเนินงานทางการเงิน (Financial Performance) ที่วัดจากรายได้
และผลกําไรจากการดําเนินงาน ต่อมาคือ ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (Business Performance) ที่
วัดจากส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น และผลการดําเนินงานที่เกิดจากคุณค่าของลูกค้า (Customer Value)
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วัดจากความพึงพอใจของลูกค้าและมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
การวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของผลการดําเนิ นงานของธุรกิจ ไว้ว่า หมายถึ ง
ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานทําให้ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของกิจการ โดยวัดจาก
ผลการดําเนินงานในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งผลการดําเนินงาน
มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การเติบโตทางการตลาดและการเติบโตของยอดขาย
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจและเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมด้านผลการดําเนินงาน พบว่า ผลการดําเนินงานของธุรกิจทํา
ให้ทราบถึงสถานะการดําเนินงานในปัจจุบันและมีความสําคัญต่อความความสามารถการแข่งขันและ
ประกอบการตัดสินใจในอนาคตได้ด้วย (นภดล ร่มโพธิ์, 2555: 4) ซึ่งกิจการต่าง ๆ กําหนดแนวทาง
วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานจากผลการดําเนินงานที่ต่างกัน บางกิจการเน้นวัดผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน บางกิจการมุ่งเน้นวัดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงินและปัจจุบันการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (Jabboura and others, 2012)
โดย Martin (2003) กล่าวถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานทางธุรกิจ 3 ด้านคือ ความเชื่อถือได้ การ
ตอบสนองลูกค้าและเครือข่ายความสัมพันธ์ ซึ่งระดับของผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จจะ
เป็นผลมาการออกแบบองค์การที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ บริษัทที่มีความยืดหยุ่นจะสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดระดับสินค้า
คงคลัง มีความน่าเชื่อถือ ลดระยะเวลาการส่งมอบ (Stank and Traichal, 1998: 78; Shang, 2004:
674) นอกจากนี้ Wanarat (2005: 54) ระบุว่า กลยุทธ์โลจิสติกส์ต่อผลการดําเนินงานวัดจาก 2
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอกคือ ส่วนแบ่งทางการตลาด การเติบโตทางการตลาดและการเติบโตของ
ยอดขายสอดคล้องกับ Narasimhan and others (2008: 5235) ให้ความสําคัญกับการเติบโตของ
ยอดขาย การทํากําไรและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น สําหรับปัจจัยภายใน คือ ความพึงพอใจของ
พนักงาน ความจงรักภักดีต่อบริษัทและความสําเร็จการรับรู้ ดังนั้น ผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่ดี
ต้องมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง มีทักษะการควบคุมกระจายสินค้า การรักษาลดต้นทุนและการปรับปรุง
ผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า มีส่วนแบ่งการตลาดและทํากําไรที่เพิ่มขึ้น
กิจการสามารถวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากผลการดํ าเนิน งานของธุร กิจ ซึ่ งปัจ จุบั น หลายกิจ การมุ่งเน้น วัดผลการดําเนิน งานทั้ งทางด้ าน
การเงินและไม่ใช่ตัวเงินควบคู่กันไป ตามการศึกษาของ Armesh, Wei, and Marthandan (2014: 40)
ระบุว่า ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพวัดได้จากการเติบโตของรายได้และทํากําไร ตลอดจนการเกิด
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาของ สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร (2010: 217)
และ Li and others (2005: 624) กล่าวถึง การวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ 5 ด้านได้แก่ ด้าน
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การส่งมอบที่มีคุณภาพ ด้านความเร็วการส่งมอบสินค้า ด้านความน่าเชื่อถือการส่งมอบโดยส่งมอบ
ตามระยะเวลาและมีปริมาณครบถ้วน ด้านความยืดหยุ่นขององค์การในการปรับตัวต่อความต้องการ
ของลูกค้าและด้านราคา สําหรับ Jin (2006: 314) ระบุถึงผลการดําเนินงานว่าต้องประเมินจาก 3
เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ปฏิบัติงานวัดจากผลการดําเนินงานด้านเวลา กลยุทธ์การดําเนินงานวัดจากส่วน
แบ่งการตลาดและการเติบโตของยอดขาย และผลการดําเนินงานทางการเงินที่วัดจากการประเมิน
จากการตอบแทนจากการลงทุนและผลตอบแทนจากการขาย
สําหรับการศึกษา ผลการดําเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวในกิจการของ Lai
and Wong (2012: 270) และ Lai, Wong and Cheng (2012: 767) วิเคราะห์การจัดการโลจิสติกส์
สีเขียวในอุตสาหกรรมผู้ส่งออกด้านการผลิตของจีนว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดําเนินงานที่
ช่วยลดการทําลายสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายการจัดหา การจัดซื้อวัสดุและกระบวนการผลิต มีส่วนแบ่ง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น เกิดการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และเกิดผลกําไรสูงสุด โดย Ala-Harja and
Helo (2014: 99) วิเคราะห์ผลการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์สีเขียวในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานทางการเงินคือ การเพิ่มขึ้นของผลกําไร และผลการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนําไปสู่การเพิ่มความขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดังนั้น ผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ในอุ ตสาหกรรมทําให้ เกิ ดการปรับ เปลี่ย นโครงสร้างบริ หารงาน การบริ หารทรั พยากรให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการตลาดและตอบสนองทิศทางที่เป็นประโยชน์ของกิจการ (Bowersox, Closs,
and Cooper, 2007: 376-377) ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางการเงิน ลดความสูญเสียในองค์การ
และลดผลประทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Wong and others, 2012: 286)
จากแนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรมชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของประเด็นผลการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเติบโตทางการตลาดและการเติบโตของยอดขายที่เกิดจาก
การปรับปรุง พัฒนา สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตด้วยการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทําให้ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เกิดการประหยัดต้นทุนและเกิดผลตอบแทนทาง
การเงินการที่เพิ่มขึ้น (Huang and Wu, 2010: 1560; Narasimhan and others, 2008: 5235) ด้วยการ
มุ่งประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 2) ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ คือ ความเชื่อถือ
ได้ ในการให้ บริ การที่ ลู กค้ าภายในและภายนอกบริ ษั ทมี ความมั่ นใจการใช้ บริ การว่ า กิ จการสามารถ
ตอบสนองวั ตถุ ประสงค์ มี จั ดส่ งสิ นค้ าได้ ตามเวลา ปริ มาณ สถานที่ ที่ ต้ องการ ได้ รั บชํ าระเงิ นตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้บริษัทประสบความสําเร็จและลูกค้าเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. 2548: 52; Martin, 1992: 2) และเป็นการส่งเสริมความ
เข้าใจที่ดีและเกิดการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบ 3) เครือข่ายความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ คือ กระบวนการทางธุรกิจที่สร้างพันธมิตร มีเครือข่ายความสัมพันธ์ห ลายรู ป แบบครอบคลุ ม
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ภายในอุ ต สาหกรรม ระหว่ า งอุ ต สาหกรรม ผู้ จั ด จํา หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ ลู ก ค้ า และคู่ แ ข่ ง ขั น เช่ น
การจั ด ตั้ ง ชมรม เข้ า ร่ ว มกั น แบบหุ้ น ส่ ว น แบบเสริ ม ซึ่ ง กั น และกันเพื่ อแก้ปั ญหาด้ านข้อจํากั ด
ทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเกิดประสิทธิภาพตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยการ
ประสานความร่วมมือถือไว้เป็น กลยุทธ์ที่จําเป็นเพื่อให้เกิดความอยู่รอดของผู้ประกอบการ (Beckett,
2005: 328; กิตติพงศ์ วิเวกานนท์และคณะ, 2547: 149)
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม สู ง ขึ้ น (Chang,
Kenzhekhanuly, and Park, 2013: 205) ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Koll, Woodside, and Mühlbacher (2005: 1166) ระบุว่า การ
ตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลได้ส่งผลกระทบต่อกับประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานของ
กิจการ ดังนั้น กิจการควรคํานึงถึงการตอบสนองความต้องการที่มุ่งเน้นการรับรู้และความแตกต่างของ
ผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้เกิ ดความเชื่อมั่น ได้รับความไว้วางใจในการดําเนินงานทํ าให้เกิดผลการ
ดําเนินงานที่ดี (Azzone, Masella, and Bertelè, 1991: 77) เมื่อกิจการสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการที่ มี ค วามแตกต่ า งของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย แล้ ว ส่ ง ผลให้ ก ารดํ า เนิ น งานประสบผลสํ า เร็ จ
(Kritchanchai and MacCarthy, 1999: 815) ดังนั้น ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวช่วย
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพ ส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องและระยะเวลาที่รวดเร็วนําไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าเพิ่ม
มากขึ้น (Lee, Kim, and Choi, 2012: 1156) ทําให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณ์ต่อสังคมที่ดีขึ้น (Wong, and others, 2012: 286; Ye and
others, 2013: 135) สําหรับ การวิจัย ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียในด้านสังคมสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ของกิจการ ซึ่ง Zheng Liwen, and Zhang (2010: 116) ระบุว่า การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็น
กิจกรรมที่มีเป้าหมายการพัฒนาสังคมด้วยการลดผลกระทบหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และ
แรงผลักดันจากผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้า คู่แข่งขันและกฎหมายได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรม
โลจิสติกส์สีเขียวของกิจการ (Miao, Chi, and Xu, 2012: 25)
การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผล
การดําเนินงานของธุรกิจสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อกิจการมีความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้าน
สร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางการ
เพิ่มขีดความสามารถของกิจการที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผล
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การดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งผลการดําเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถทางการแข่งขัน
(Yang and others, 2013: 60) สอดคล้องกับการศึกษาของ Wong and others (2012: 286) และ
Ye and others (2013: 135) ค้นพบว่า เมื่อกิจการมีความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจะ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียมีประสิทธิภาพและนําไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์การ
ต่อสังคมที่ดี และกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน กล่าวได้
ว่า ปัจจุบันกิจการควรให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดําเนินงาน (Yang and others, 2013: 60)
ดังนั้น การวัดความสําเร็จจากผลการดําเนินงานของกิจการนั้นต้องเกิดจากการที่กิจการ
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม (Pun and White, 2005: 67)
กิจการต้องปรับปรุงการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการผสานคุณค่าทางสังคม ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการ
ปฏิบัติงานด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อให้ได้ผลกําไรอย่างเป็นธรรม
และคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสมดุลป้องกันไม่ได้
เกิดอันตรายต่อสังคมและสร้างผลตอบแทนแก่สังคมซึ่งจะนําไปสู่การประกอบธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมภายใต้เงื่อนไงของกฎหมาย เช่น การสร้างงาน การจ่ายภาษี การขายสินค้าและบริการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานการตั้งเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมทําให้ประสาน
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงาน
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ นําไปสู่การทดสอบผลกระทบของการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต่ อ ผลการดํ าเนิ น งานของธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมกระดาษในประเทศไทยด้ ว ย
สมมุติฐานที่ 6 ดังภาพที่ 7
สมมติฐาน 6 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกกับผล
การดําเนินงานของธุรกิจ
การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

H6

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(Business Performance)

ภาพที่ 7 ผลลัพธ์จากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
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4. ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ความผันผวนของสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกิจการ
กล่าวได้ว่า ความผันผวนของสภาพแวดล้อมมีระดับความซับซ้อนตั้งแต่ไม่มีความซับซ้อนไปจนกระทั่ง
มีความซับซ้อนมาก และมีระดับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ตั้งแต่ระดับเสถียรภาพ (Stable) ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) ที่กิจการต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนสูงและยากต่อการคาดการณ์ในอนาคต (Daft and Marcic, 2011: 55;
Robbins and Coulter, 2009: 77) ดังนั้น ความผันผวนของสภาพแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรม
มากขึ้น เช่น พัฒนาอุตสาหกรรม การค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนํามาใช้อย่างไร้ขีดจํากัด ซึ่งเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลก (Li and Atuahene-Gima, 2002: 475;
Labegalini, Gonçalves-Dias, and Csillag, 2010: 24)
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของความผันผวนของสภาพแวดล้อม (Environmental
Turbulence) ว่ าหมายถึ ง ความไม่ แน่ อนของสภาพแวดล้ อมที่ ส่ งผลกระทบต่ อการดํ าเนิ นงานเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมี
นัยสํ าคั ญ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเศรษฐกิ จในประเทศและระดับโลก สถานการณ์ ทาง
การเมืองและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรม
ในองค์การเกี่ยวข้องกับคู่แข่งขัน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ บทบาทการเมืองและกฎหมาย (Montgomery
and Weinberg, 1998: 45; Schermerhorn, Hunt, and Osborn, 2011) นอกจากนี้ สภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า ส่งผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตอุตสาหกรรมและการแข่งขันในตลาดโลกเช่นกัน (David, 2009: 77) กล่าวได้ว่า
ความผั น ผวนของสภาพแวดล้ อ มสามารถเป็ น ทั้ ง สถานการณ์ ที่ เป็ นโอกาส (Opportunities) เพื่ อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค (Threats) และก่อให้เกิดจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ต่อการ
ดําเนินงานได้ (Lawrence and Weber, 2008: 263-265) โดยความผันผวนด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก ทําให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น
(West and Bamford, 2010: 101; พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล, 2550: 39; สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2553: 105)
การศึกษาของ Lin and Ho (2011: 73) ระบุว่า ความผันผวนสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงลบต่อการ
ดําเนินกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ สีเขี ยวและทําให้ความสามารถทางการแข่ งขั นกิ จการลดลง กล่ าวได้ ว่า แม้
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กิจการมีศักยภาพดําเนินกิจกรรมในกิจการมากเพียงไร ถ้าเกิดความผันผวนด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ส่งผลให้ผู้ประกอบการดําเนินกิจกรรมไม่บรรลุความสําเร็จและความสามารถทางการแข่งขันลดลง
สําหรับสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมายมีบทบาทสําคัญต่อกิจการในการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่องค์การต้องมีการปรับตัวไปตามอิทธิพลทางการเมืองที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคสําหรับกิจการได้ ดังนั้น กิจการระหว่าง
ประเทศส่วนใหญ่จึงคํานึงถึงกรอบเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมว่าต้องมีการกําหนดนโยบายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เหมาะสมต่อระบบโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Spiess, 2008: 245; ปรีชา พันธุมสินชัยและพีรยุทธ์
ชาญเศรษฐิกุล, 2551: 253) แต่ปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอนทําให้
บทบาทการทํางานของภาครัฐบาลมีการพัฒนาที่ล่าช้าและขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้ง มีรูปแบบการดําเนินการที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างแท้จริง โดยพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (2550: 128-129) ระบุว่า ประเทศไทยมี
ระบบโลจิสติกส์ที่ล้าหลังกว่าประเทศมาเลเซีย 5 ปี หรือล้าหลังกว่าสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันและเกาหลี
ประมาณ 10 ปี โดยรัฐบาลไทยมีการพัฒนาแบบไร้ทิศทางและไม่มีหน่วยงานกลางอิสระเข้ามาดูแล ซึ่ง
เงื่อนไขปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ศักยภาพกิจการ (รุธิร์ พนมยงค์, 2554; Richey and others, 2004: 246)
ดังนั้น ปัจจัยความผันผวนของสภาพแวดล้อมจึงส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กิจการอย่างมีนัยสําคัญและมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญกับความผันผวน
ของสภาพแวดล้อมด้วยการออกแบบการควบคุมการจัดการที่ดีซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติการจัดการ
ความเสี่ยงของกิจการดีขึ้น (DuBrin, 2010: 211; Gordon, Loeba, and Tseng, 2009: 303-304)
อย่า งไรก็ต าม ผู้บ ริห ารต้อ งมีค วามรู้เ ท่า ทัน ตั้ง รับ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อนํามาใช้ในการประเมินสถานการณ์ว่าส่งผลกระทบอย่างไร จากการศึกษาของ Armesh, Wei,
and Marthandan (2014: 46) พบว่า ปัจจัยความผันผวนของสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของกิจการและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับอิทธิพลทั้งทางบวกและทาง
ลบจากปั จจัยแวดล้อมต่อการพัฒ นาผู้ประกอบการ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมไม่ส อดคล้องกับการ
ดําเนินงานก็ถือเป็นอุปสรรค ในทางหนึ่ง สภาพแวดล้อมอาจมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้นหา
และพัฒนาธุรกิจใหม่ การรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ที่สุดในการกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของผู้ประกอบการ ดังนั้น ผู้บริหารควรนําข้อมูลมา
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การดําเนินงานในกิจการให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนศักยภาพกิจการเช่น การลดต้นทุนสินค้า
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การพัฒนาสินค้า สร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพสินค้า การส่งมอบ
สินค้าตรงตามกําหนดเวลา รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รุธิร์ พนมยงค์และคณะ, 2550: 42)
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงความสําคัญ ปัจจัยแทรกคือ ความผันผวน
ของสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสําเร็จ
(Pang, Hu, and Li., 2011; West and Bamford, 2010) และเป็นปัจจัยสําคัญที่กิจการต้องติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น นําไปสู่การทดสอบผลกระทบของความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยตามสมมติฐานที่ 7 ดังภาพที่ 8
สมมุติฐานที่ 7 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมมีผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ

การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(Business Performance)
H7

ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
(Environmental Turbulence)

ภาพที่ 8 ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสาเหตุของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาผลกระทบปัจจัยสาเหตุ (Antecedents) ที่มีผลกระทบต่อตัว
แปรความสามารถการจัดการโลจิ สติกส์ สี เขี ยวของกิ จการ 3 ตั วแปร ได้ แก่ วิ สัยทั ศน์ของผู้นํ าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leader Vision) ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value
Awareness) และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Expectations) โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
และทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
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1. ผลกระทบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
แนวคิดการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นําสามารถสรุปได้เป็น 4 แนวทาง ได้แก่ ทฤษฎีภาวะผู้นํา
เชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ ทฤษฎีภาวะผู้นํา
แบบใหม่ (Schermerhorn, Hunt, and Osborn, 2011: 311; Robbins and Coulter 2009: 389;
Williams, 2011: 623) และจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้นําจึงต้องให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นําในหลากหลายมิติ โดยคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน
ผู้นําจําเป็นต้องหันมาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อประยุกต์ภาวะผู้นําในสถานการณ์
ปัจจุบันและนําพาองค์การให้บรรลุผลสําเร็จท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรง (DuBrin,
2010: 75; Daft and Marcic, 2007: 455)
สําหรับทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ถือเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ทางด้านภาวะผู้นํา ซึ่งมี James MacGregor Burns (1978) นักวิชาการท่านแรกที่
ศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้นําทางการเมืองว่าต้องมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่พยายาม
สร้ างแรงบั น ดาลใจให้ กับ ผู้ใต้ บั งคั บ บั ญชาเพื่ อให้ เกิ ดการดํ าเนิ น งานที่ ส ามารถตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดย James MacGregor Burns (1978) กล่าวถึง ภาวะผู้นํารูปแบบใหม่ 3 ประเภท
ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซึ่งมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นําและผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ภาวะผู้นําแบบการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ 3) ผู้นําทางด้านจริยธรรม
(Moral Leadership) จะมุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมมากขึ้น (Burns, 1978: 4;
Burns, 2006: 93; Turan and Sny, 1996; Yukl, 1999: 287; Hitt, Black and Porter, 2009: 280) ใน
ลําดับต่อมา Bernard M. Bass (1985) ได้ต่อยอดแนวคิดของ Bern โดยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leader) และผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leader)
ว่าผู้นําแบบแลกเปลี่ยนเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดําเนินงานสู่
การได้รับผลตอบแทนตามข้อตกลงที่ถูกเชื่อมโยงไว้กับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ในทางตรง
ข้ามผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สูงขึ้น ด้วยการ
สร้างแรงบันดาลใจในการมุ่งเป้าหมายระดับที่สูง (Avolio and Bass, 1995: 202; Bass and Avolio,
1993: 116; Yukl, 1999: 286) โดยองค์ประกอบของภาวะการเป็นผู้นําเชิงแบบแลกเปลี่ยนมี 4 ด้านคือ 1)
ผู้นําสามารถใช้อิทธิ พลอุดมการณ์ ทางความคิดถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดําเนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 2) สามารถสร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารความต้องการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน 3) การกระตุ้นให้เกิ ดการแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมที่ ส่งผล
กระทบต่ อกิ จการเพื่ อให้ ผู้ใต้ บั งคั บบัญชาเกิ ดแนวคิ ดการดํ าเนิ นงานที่ สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลง
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4) พิจารณาความเป็นปัจเจกบุคคลโดยให้คําปรึกษาและสนับสนุน พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550: 176; Bass, 1985; Bass and Steidlmeier, 1999: 184) ดังนั้น
จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งสองท่านพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็น ภาวะผู้นํากระบวนทัศน์ใหม่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ สามารถกําหนดกลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์การ
สร้างพลังและแรงบันดาลใจ กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมการเป็น
ผู้ นํ า อั น นํ า ไปสู่ ก ารปรั บ ตั ว เปลี่ ย นแปลงกระบวนการดํ า เนิ น งานภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง ภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงจะเป็ น ผู้ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ คลากรเกิ ด การ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในทุกระดับปรับปรุงโครงสร้างกิจการ และระบบการบริหารโดย
มุ่งเน้นและปลูกฝังอุดมคติและสร้างค่านิยมหลักตามวั ตถุประสงค์หลักของกิ จการรวมถึงการระบุ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานที่เหมาะสม (DuBrin, 2010: 75; Daft and Marcic, 2007: 458) โดยผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นําที่สร้างความแตกต่างด้วยการใช้อิทธิพลของผู้นําที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษใน
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ปลูกฝังค่านิยมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแนวความคิด
ใหม่ในการปรับตัวและดําเนินงานที่เหมาะกับสถานการณ์และบรรลุเป้าหมายสําคัญของกิจการ (Yukl,
1999: 301)
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ให้ความหมายของ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ไว้ว่า
หมายถึง ผู้นําที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลง สามารถกําหนดกลยุทธ์ สร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้กําหนดกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ความสําคัญ
กับการรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในทุกระดับ
และสามารถจูงใจผู้ใต้บังคัญชาให้ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้
การศึกษาผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้นําก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจการ ต้อง
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมให้เป็นวิถีทางใหม่โดยเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (Bateman and Snell, 2009: 455; Daft and Marcic, 2007:
456; Robbins and Coulter 2009: 397) ดังนั้น ภาวะผู้นําแบบนี้จึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้นําต้องมีภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ที่เน้นการ
มองเหตุการณ์ในอนาคตของกิจการที่ผู้นําต้องการให้เป็นบนพื้นฐานความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและภาระหน้าที่ของกิจการซึ่งวิสัยทัศน์มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของ
กิจ การมุ่ งมั่ น สู่ สั มฤทธิ์ ผ ลที่ ว างไว้ มี การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก เพื่ อนํ ามา
วางแผนกลยุทธ์อันนําไปสู่การกําหนดแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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ที่มาจากองค์ความรู้ที่ได้จากบุคลากรนํามาสร้างเป็นวิสัยทัศน์ เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ความคิดของคนในกิจการที่นําไปสู่ข้อค้นพบใหม่ (จันทิมา วงศ์วรรณ, จุลสุชดา ศิริสมและ
ไพบูลย์ รอบคอบ, 2556: 153 – 154; Wilkinson and Young, 2002) โดยวิสัยทัศน์ของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการใช้วิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจด้วยการสื่อสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
มีโ อกาสรั บ รู้ และเข้ าใจถึ งแนวทางความสํ าเร็ จ ในอนาคต ด้ ว ยการสร้ างความร่ ว มมื อ กั นในการ
ดําเนินงานและผลักดันองค์การให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้นมา (Burn, 1978; Bass, 1985;
Podsakoff and others, 1990: 112; Ewen, Christian, and others, 2013: 518) ดังนั้น วิสัยทัศน์ของ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader Vision) ส่งผลกระทบต่อตัวแปรผล ความสามารถ
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วที่ มี ต่ อ การตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อการเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Xiu and Chen, 2012: 2770)
การศึกษาผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวน
การโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ พบว่า ผู้นําการเปลี่ยนแปลงสามารถกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการ
การทํางานร่วมกันระหว่างผู้นํากับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ (Yukl, 1999: 285) ดังนั้น
ผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ สามารถเปลี่ ย นจุ ดเน้ น ของผู้ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาจากการ
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว หันมาคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมการบูรณาการงานร่วมกันและผู้นํา
สามารถสร้ า งแรงบั น ดาลให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถ (Bass
Bernard and Bass, 2009: 25; Zhang, Wang, and Pearce, 2014: 329) สําหรับการศึกษาวิจัย
ด้านภาวะผู้นํ าการเปลี่ย นแปลงแปลงทําให้ ค้น พบถึง ความสั มพั น ธ์ของปัจ จั ย ด้านภาวะผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสามารถการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกิจการ (Gardner,
William, and others, 2010: 952; Lowe and Gardner, 2001: 511; Cavazotte, Moreno, and
Hickmann, 2012: 443) ผู้นําต้องตระหนักและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการกําหนดวาง
แผนการดําเนินงานเชิงบูรณาการ มีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ (Tschakert,
2007: 386) ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของโครงการดําเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Marshall and
others, 2014: 92) และเตรียมพร้อมความสามารถของบุคคล (Janssen and Ostrom, 2006: 237;
Lemos and others, 2007: 26) เตรียมความสามารถของกิจการเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง (Marshall and others, 2014: 89)
การศึกษาผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนในอดีต พบว่า การแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มขึ้น
การประสานพลั ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกิ จ การจึ ง เป็ น กลยุ ทธ์ ที่ ทํา ให้ ธุ ร กิ จ รวมกลุ่ ม กั น เพื่ อสร้ า ง
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เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ดังนั้น พฤติกรรมของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลกระทบต่อการ
ประสานการดําเนินงานระหว่างกิจการ (Dubey, Gunasekaran, and Ali, 2015: 128) ซึ่งปัจจุบัน
การดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จ สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้นั้น ผู้นําต้องสามารถมีวิสัยทัศน์
และใช้ภาวะผู้นําจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นให้เกิดการความร่วมมือกันและประสานการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การศึกษาของ Podsakoff and others (1990: 107)
ระบุว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต้องมีวิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลงและมีการส่งเสริม สนับสนุน
ตลอดจนสื่อสารวิ สัยทั ศน์และประสานงานระหว่ างหน่ว ยงานและระหว่างกิจ การ เพื่ อให้ เกิดการ
ยอมรับเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
การศึ ก ษาผลกระทบของวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า งานวิจัยของ Engelen and other (2014:
130) ได้ศึกษาพฤติกรรมของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการประยุกต์สร้างสรรค์
นวั ตกรรมที่ แตกต่ า งกั น และการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาใช้ใ นช่ ว งสถานการณ์โ ลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการจัดหา การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์เข้ามาใช้
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยง
ข้อมูลรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองความความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นตัวแทนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การ
ตัดสินใจและการทํากิจกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ําของห่วงโซ่อุปทาน (Kogg and Mont, 2012: 162)
การศึกษาผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการสร้าง
คุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมพบว่า กิจการต้องเตรียมรับมือกับปัญหาด้านพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (Butler, 2006: 26; Banjongprasert, 2013: 106) โดยผู้นําการ
เปลี่ ย นแปลงต้ องปรั บ ปรุ งภารกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ของกิ จ การให้ เพื่ อ ตอบสนองต่ อสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และกําหนดกลยุทธ์มุ่งเน้นการให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อสังคม
สูงขึ้น (King, Case, and Premo, 2010: 72; Hillmann and Keim, 2001: 127) ด้วยการกําหนด
แนวทางการตลาดเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้าเพื่อสังคมด้วยการ
มองปั ญหาและอุ ป สรรคที่ ส่ งผลกระทบให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลง มุ่ ง เน้ น การรั กษาพฤติ กรรมของ
ผู้บริโภค มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันและสร้างโอกาสความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนในการแก้ปัญหาของปัญหาสังคมร่วมกัน (Kotle, Kartajaya,
and Setiawan, 2010: 32; Grönroos, 2011: 244) นอกจากนี้งานวิจัยของ Richey and others
(2014) พบว่า ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นสนับสนุนให้กิจการกําหนดนโยบายการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้ามาใช้ในการจัดการตลาดอุตสาหกรรม โดยการสร้างคุณค่าทางการตลาดที่มุ่งเน้นด้านสังคมและ
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สิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึง
ต้องวางแผนกลยุ ทธ์ ด้านการตลาดเพื่อสั งคม โดยการวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้ บริโภคที่ คํานึงถึ ง
สิ่งแวดล้อม วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การกําหนดราคาที่เหมาะสม การเสนอขายเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในกิจการตลอดจนการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่ง
ถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการ
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น กล่าวได้ว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงควรเป็นผู้ที่
มีวิสัยทัศน์และมีกระบวนทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถวางแนวทางในอนาคต ปรับปรุง ส่งเสริมและ
สามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดําเนินงานตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(Dirks and Ferrin, 2002: 618; Grant, 2012: 459; Zhang, Wang, and Pearce, 2014: 330) ด้วยการ
ส่งเสริมเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและควรให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ
การผลิตสีเขียว การขนส่งสีเขียว การตลาดสีเขียวและสร้างเครือข่ายสีเขียวเพื่อเพิ่มความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวของกิจการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนําไปสู่การทดสอบผลกระทบของวิสัยทัศน์ของ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว โดยผู้นําช่วยสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
องค์ การที่ มีคุณภาพด้ว ยการสร้ างปณิ ธ านร่ ว มกั นด้ านอุตสาหกรรมด้ว ยการกํ าหนดนโยบายด้ าน
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เ กิ ด การกระตุ้ น การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ เกิดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างกิจการทําให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน วิสัยทัศน์ของผู้นําทําให้กิจการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและดําเนินงานโดยคํานึงถึงการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์
กับสังคม (Yusuf, Gunasekaran, and Dan, 2007: 513; Sharif and Irani, 2012: 66) ดังนั้น วิสัยทัศน์
ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนของกิจการให้ประสบความสําเร็จ (Dubey,
Gunasekaran, and Ali, 2015: 123) นําไปสู่การทดสอบผลกระทบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว 5 มิติ ได้แก่ ด้านสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ด้านมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่าง
กิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาด
เชิงความสัมพันธ์กับสังคมด้วยสมมติฐานที่ 8 ก–จ และแสดงดังภาพที่ 9
สมมุติฐานที่ 8 ก วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานที่ 8 ข วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
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สมมุติฐานที่ 8 ค วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การเพือ่ ชุมชน
สมมุติฐานที่ 8 ง วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานที่ 8 จ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)
H8 ก – H8 จ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational
Leader Vision)

การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
(Integrated Green Logistics Process Orientation)
การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
(Social Corporate Collaboration Synergy)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Logistics Technology Adaptation for Environment)

การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
(Social Relationship Marketing Value Creation)

ภาพที่ 9 ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว
2. ผลกระทบของการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
การตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value Awareness) หมายถึง ตระหนักถึง
คุณค่าทางสังคมด้วยการปรับแนวคิด วิธีการดําเนินงานเพื่อให้กิจการสามารถแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ที่
จะตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของสังคมได้อย่างเหมาะสมภายใต้การปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายของสังคม (Türkkahramana, 2014: 633) ปัจจุบันกระแสการดําเนินงานของกิจการได้
เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมมากกว่าการแสวงหาผลกําไรเพียง
อย่างเดียว (Hillman and Keim, 2001: 127; Pirson, 2012: 35)
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ความหมายของคุณค่าทางสังคม (Societal Values) หมายถึง การปรับแนวคิด วิธีการ
ใหม่ ข ององค์ ก าร โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
ผลิตภัณฑ์และผลดําเนินงานต่อความปลอดภัยของพนักงานลูกค้าและสังคม (Burrow, Kleindl, and
Everard, 2008: 36-37) นอกจากนี้ ความหมายที่ใกล้เคียงกับคุณค่าทางสังคมได้แก่คุณค่าร่วม
(Share Value) ซึ่ง Porter and Kramer (2011: 6) ให้ความหมายว่า การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
กิจการกับชุมชนเป็นนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันควบคู่กับการส่งเสริมชุมชน
และสังคมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อศึกษา 2 คํานี้ร่วมกัน การวิจัยนี้ใช้คํา
ว่า การตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value Awareness) คือ กิจการปรับแนวคิด วิธีการใน
กระบวนการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบและการตอบสนองต่อสังคมและมีการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างกิจการกับสังคม ซึ่ง Robbins and Coulter (2009: 109-113) กล่าวถึงทัศนะของการให้
ความสําคัญกับเศรษฐกิจสังคม (Socieconomic View) ว่ากิจการต้องปกป้องและตอบสนองความต้องการ
ของสังคมด้วย ซึ่งสังคมประกอบด้วยประชากร กฎหมาย รัฐบาลที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจขององค์การ
ดังนั้น กิจการต้องให้ ความสํ าคัญสั งคม 4 ขั้ นตอนได้ แก่ 1) กิ จการปฏิบั ติตามกฎหมายและดู แล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการลดต้นทุนเพื่อให้ได้ผลกําไรสูงสุด 2) กิจการมีความรับผิดชอบกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงาน ด้วยการปรับปรุงสถานที่ทํางาน เพิ่มสวัสดิการให้พนักงานมีกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 3) กิจการมีความรับผิดชอบกับกลุม่ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ลูกค้า ผู้
จําหน่ายวัตถุดิบและชุมชน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กําหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม
เป็นธรรม สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความร่วมมือกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบ 4) องค์การรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการผลิตสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การศึกษาผลกระทบของการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า เมื่อกิจการให้ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมจึง
ต้องกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ด้วยการให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมาย
นโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกันทางสังคมซึ่งจะนําไปสู่โอกาสในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม (Porter and Kramer, 2011: 8) ทําให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
กิจการกับสังคม ดังนั้น กิจการต้องให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการกําหนดเป็น
นโยบาย วัตถุประสงค์ที่คลอบคลุมถึงขอบเขตการคํานึงถึงปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันและพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน (Felício, Gonçalves, and Gonçalves, 2013: 2140)
การศึ กษาผลกระทบของการตระหนักถึงคุ ณค่าทางสังคมต่อการมุ่ งเน้ นกระบวนการ
โลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการพบว่า การสร้างคุณค่าทางสังคมจะส่งผลให้กิจการเกิดการการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่กิจกรรมขาเข้า กระบวนการผลิต
และกิจกรรมขาออกด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Porter and
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Kramer, 2011: 8; ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, 2555: 101) โดยกิจการต้องตระหนักและเข้าใจความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนํามาวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ของกิจการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Cantor and others, 2014:
204) ดังนั้น ความท้าทายสําหรับกิจการที่ต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการ
ดํ าเนิ นงานที่ รั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมด้ วยการการบู รณาการจั ดการโลจิ สติ กส์ และห่ วงโซ่
อุปทานสีเขียวให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Perotti and others, 2012: 644)
การศึกษาผลกระทบของการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่ างกิ จการเพื่อชุมชน พบว่า การสร้างคุณค่ าทางสังคมจะส่งผลต่อการประสานความร่ วมมื อ
ระหว่ างกิ จ การเพื่ อพั ฒ นาชุ มชน ด้ ว ยการเชื่ อมโยงความสํ าเร็ จ ระหว่ างกิ จ การเพื่ อชุ มชน ดั งนั้ น
กิจการต้องรับรู้ถึงความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคม มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้าง
ความร่วมมือกัน ระหว่างกิจการกับสังคมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคม Haas,
Snehota and Corsaro, 2012: 101) เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น การใช้บริการ
ขนส่งพื้นฐานในชุมชน เป็นต้น การเชื่อมโยงความสําเร็จของกิจการกับชุมชนเข้าด้วยกัน เพราะการ
เจริญเติบโตของกิจการทําให้เกิดการสร้างงานของชุมชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมด้วย (รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2556: 77-78) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Porter and Kramer (2011) ว่าการสร้างคุณค่าร่วมกันจะเป็นการให้ความสําคัญกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริเวณรอบอุตสาหกรรม และสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างกิจการ
และกิจการกับสังคมเพื่อเชื่อมโยงความสําเร็จของกิจการที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางสังคม
การศึกษาผลกระทบของการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า กิจการการควรประสานกรอบความคิดที่ต่างกันของกิจการกับสังคม
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน (Corsaro and Snehota, 2010: 990) ด้วยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยผู้บริหารเป็นผู้สร้างคุณค่าทางสังคมระหว่างกิจการกับสังคม
กล่ าวได้ว่ า กิ จการเป็น ส่ วนประกอบสํ าคัญของสังคมที่ ต้องใช้ สื่อกลางในการเชื่ อมโยงข้อมู ลและ
ความสําเร็จระหว่างกัน ด้วยการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
สื่อสารระหว่างกิจการกับกลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค ชุมชนและสังคม (Sinkovics Moemi, Sinkovics, and
Yamin, 2014: 5) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Mishra, Akman, and Mishra (2014: 37) พบว่า สังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อ
ธุรกิจขยายตัวจะทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เกิดการขาดแคลนทรัพยากรตลอดจนการ
ปล่อยมลพิษออกสู่สภาพแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ทําให้กิจการหันมาตระหนักถึงคุณค่าทาง
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศจากสถานประกอบการภาครัฐบาล
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และภาคเอกชนต่างมีความคิดเห็นว่าความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดการยอมรับและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
การศึกษาผลกระทบของการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการสร้างคุณค่าการตลาด
เชิงความสัมพันธ์กับสังคม พบว่า การให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมกลายเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารต้องทําความเข้าใจ (Mohr, Webb, and Harris, 2001: 50) และให้ความสําคัญด้วยการกําหนด
เป้ าหมาย คุ ณลั กษณะของผู้ บริโภคสี เขี ยวเพื่ อการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ที่ตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคสี เขี ยวอย่ างเข้ มแข็ งด้ ว ยการใช้ ทรั พยากรในสั งคมอย่ างชาญฉลาดเพื่ อลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Haws, Winterich, and Naylor, 2013: 2) เห็นได้ว่ากิจการที่ให้ความสําคัญกับการสร้าง
คุณค่าทางสังคมช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่เริ่มต้น
จากความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมประกอบกับการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ดีขึ้น
การวิเคราะห์วรรณกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การให้ความสําคัญกับการตระหนักถึง
คุณค่าทางสังคมเป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของกิจการ
ดังนั้น การสร้างคุณค่าทางสังคมเป็นกุญแจสําคัญแห่งความสําเร็จและการอยู่รอดในระยะยาวของ
กิจการ (Haas, Snehota, and Corsaro, 2012: 95) และเป็นบทบาทที่สนับสนุนให้กิจการเกิดการ
ยอมรับจากผู้บริโภคและสังคมเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ โดยกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย (De Beer, 2014: 138) นําไปสู่การขับเคลื่อนและ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกันเพราะกิจการและสังคมต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันโดย
กิจการเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในสังคมและต้องพึ่งพาสังคม เป็นการส่งเสริมความสามารถ
ทางการแข่ ง ขั น ของกิ จ การควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาสั ง คมอย่ า งยั่ งยื น ดั ง นั้ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง ให้
ความสําคัญกับการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมของกิจการประกอบด้วย 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการคิด
(Reconceiving Products and Markets) ด้วยการเริ่มต้นที่การสํารวจความต้องการของชุมชนและสังคม
เป็นหลัก 2) การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (Redefining Productivity in the Value Chain) ด้วย
การให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงของประสิทธิผลการดําเนินงานกับความต้องการทางสังคมหรือการให้
ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ 3) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่เกี่ยวข้อง (Enabling
Local Cluster Development) ด้วยการให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงความสําเร็จ
ระหว่างกิจการกับชุมชนเข้าด้วยกันเช่น จัดซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น การใช้บริการขนส่งพื้นฐานใน
ชุมชน เป็นต้น (Porter and Kramer, 2011: 7-8; ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, 2555: 101; รพีพรรณ
วงศ์ประเสริฐ, 2556: 77-78) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนําไปสู่การทดสอบผลกระทบของการให้ความสําคัญกับ
การสร้างคุณค่าทางสังคมกับความสามารถการจัดการโลจิ สติกส์สีเขียวประเด็นด้านสร้างปณิธาน
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ร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
และการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศ
ไทย ด้วยสมมติฐานที่ 9 ก–จ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังภาพที่ 10
สมมุติฐานที่ 9 ก ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานที่ 9 ข ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
สมมุติฐานที่ 9 ค ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อชุมชน
สมมุติฐานที่ 9 ง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานที่ 9 จ ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)
H 9ก – H 9จ
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม

(Social Value Awareness)

การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
(Integrated Green Logistics Process Orientation)
การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
(Social Corporate Collaboration Synergy)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Logistics Technology Adaptation for Environment)

การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
(Social Relationship Marketing Value Creation)

ภาพที่ 10 ผลกระทบการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว
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3. ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียว
ความคาดหวั งของผู้ มีส่ว นได้ เสี ย เป็ นแรงผลั กดั นที่ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ ยนแปลงการ
ดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รุธิร์ พนมยงค์, 2554: 34; Peachey and Bruening, 2011: 215;
González-Benito, Lannelongue, and Queiruga, 2011: 1622) สําหรับผู้มีส่วนได้เสียเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกิจการที่ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนิยามได้เป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของกิจการก่อน ได้แก่
กลุ่มลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ พนักงานและชุมชน ในขณะที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นกลุ่มที่จะ
ได้รับผลกระทบในลําดับถัดมา ได้แก่ รัฐบาล คู่แข่ง (Abuzeinab and Arif, 2014: 506; Freeman,
1984: 46; Freeman, 2010: 25-29; Kim, Park, and Wertz, 2010: 216) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มที่
มีความสําคัญในการเชื่อมโยงกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย
จะพบว่ าทุกกลุ่มล้ วนแล้วแต่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการสร้ างสรรค์ กระบวนการดําเนินงานที่ มีคุณค่าของ
กิจการ ดังนั้น กิจการต้องให้ความสําคัญกับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
ประเมินผลกระทบที่มีต่อกิจการและการสร้างความเชี่ยวชาญการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการวางแนวทางความคาดหวังและความรับผิดชอบต่อสังคมและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต ชุมชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น (Freeman, 1984: 33-36;
Ranängen and Zobel: 2014: 129; Sandbu, 2012: 97; Trebeck, 2008: 352) กล่าวได้ว่า โดยผู้มี
ส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน
กระบวนการดํ าเนิ นงานสี เขี ยวและพลั งความร่ วมมื อสี เขี ยวและลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ (Flynn and others, 2010: 67; Lo, 2013: 109; Yang and others, 2013: 69)
สําหรับความคาดหวังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของความพยายามดําเนินงาน
เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ (Williams, 2011: 594) โดยความคาดหวัง
ตามความหมายของ Getzels (1968: 45-47) และ Oxford University (2000: 281) ที่ให้้ความหมายใน
ทิศทางสอดคล้องกันว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลที่มุ่งหวังหรือคาดการณ์ล่วงหน้า
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้น ดังนั้น คาดคาดหวังจึงเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกที่ต้องการ
ให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจ การให้ความสําคัญกับความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสียจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จและการดํารงคงอยู่ของกิจการ (Park and Ghauri,
2015: 192; Kim, Park, and Wertz, 2010: 215) ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลต่อการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของกิจการ (Cornelissen, 2011: 7) ผู้บริหารควรแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกํากับดูแลผลประโยชน์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสี ย เพื่ อนํ า ข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจและกระตุ้ น ให้บุ ค ลากรเกิ ด การทํ างานร่ ว มกั น และ
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รับผิดชอบต่อสังคมภายนอก (Cantor and others, 2014: 214; González-Benito, Lannelongue,
and Queiruga (2011: 1629) โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพราะเมื่อวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาของกิจการ พบว่า ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการผลักดันให้กิจการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสําเร็จ (Yozgat and Karataş, 2011: 1360)
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ให้ความหมายของ ความคาหวังของผู้มีส่วนได้เสียไว้ว่าหมายถึง
การรับรู้ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเช่น ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต ชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย ว รับรู้ถึงความคาดหวัง
และบทบาทภาครัฐบาลที่เรียกร้องให้กิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นแรงผลักดันและเป็นพื้นฐานให้กิจการเกิด
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และส่งผลให้กิจการเกิดการปรับปรุงศักยภาพการดําเนินงานให้เกิดคุณค่า
ทางสังคม (Bakker, Harro, and Meeus, 2012: 1060) ปัจจุบันความคาดหวังและบทบาทของ
ภาครัฐบาลที่เรียกร้องให้กิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของกิจการ (Lee, 2008: 185; Hietbrink, Hartmann, and Dewulf, 2012: 267; Van
Ryzin, 2006: 601) ดังเช่น การศึกษาของ Jones (1980 : 56) พบว่า กิจการต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ากับเป้าหมายของกิจการและนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ด้วยการจัดลําดับความสําคัญ
และสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้เสีย (Kaptein and Tulder, 2003: 215; สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี,
2556: 219) ดังนั้น การผสานผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล กิจการต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ (Tang, Zhi, and Tang, 2012: 436)
การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขี ย วเชิ งบู ร ณาการ พบว่ า ความคาดหวั งของผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย มี ความสํ าคั ญตลอดกระบวนการ
ดําเนินงานขององค์การ (Hietbrink, Hartmann, and Dewulf, 2012: 266) และมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วยการคาดหวังถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยพฤติกรรมความคาดหวังของ
ลู กค้ าหรื อผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จะมี ค วามแตกต่ างกั น ซึ่ งล้ ว นแล้ ว แต่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการ
ดําเนินงานขององค์การ ดังนั้น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นปัจจุบันและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานกิจการ (Chinyio and Akintoye, 2008: 591;
Abuzeinab and Arif, 2014: 511) จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ของอุตสาหกรรมการผลิตส่งออกของประเทศจีนผลการวิจัยของ Lai and Wong (2012: 269) ทําให้เห็น
ถึ งปั จ จั ย สํ าคั ญที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อการจั ดการโลจิ ส ติ กส์ได้ แก่ ความคาดหวั ง ของลู กค้ า ที่ จ ะได้ รั บ
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ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและแรงผลักดันของรัฐบาล โดย
กิจการต้องปรับตัวและดําเนินงานภายใต้ฎระเบียบสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน พบว่า ความคาดหวังของชุมชนซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญที่กิจการต้องคํานึงถึง โดยชุมชนมี
ความคาดหวังให้กิจการมีการดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางธุรกิจ (Mishra and Suar, 2010: 573) กล่าวได้ว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีความ
ร่วมมือกันระหว่างกิจการทําให้เกิดการสื่อสารและไว้วางใจกันส่งผลให้การทําธุรกรรมระหว่างกิจการมี
เสถียรภาพมากขึ้น (Wu, Chuang, and Hsu, 2014: 124) จากผลการศึกษาของ Trapp (2014: 42)
พบว่า การที่กิจการประสบความสําเร็จต้องมาจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการ
สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจดําเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ การศึกษาของ Dubey, Gunasekaran, and Ali (2015: 128) ที่พบว่า แรงผลักดันจากผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ ตลอดจนมุ่งรักษา
คุณค่าของกิจการ (Corporate Value) โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างกิจการและสังคมใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมได้ (พิพัฒน์ นทนาธรณ์, 2553: 39)
การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนและสังคมคาดหวังว่าได้รับการติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและ
ความสัมพันธ์ในตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ความเคลื่อนไหวทางสังคม
โดยใช้ กลุ่ มชุ มชนซึ่ งถื อเป็ นผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยที่ มี อิ ทธิ พลมากขึ้ นต่ อการประกอบธุ รกิ จในปั จจุ บั น จาก
การศึกษาของ Bakker, Maat, and Van Wee (2014: 54) พบว่า ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกส่งผลให้กิจการต้องออกแบบ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการดําเนินงานและการนําเทคโนโลยี
มาใช้พัฒนารูปแบบการดําเนินงานอย่างให้มีเสถียรภาพ กล่าวได้ว่า เมื่อกิจการจัดลําดับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียแล้วเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวและเป็นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือสําหรับ
การขยายส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการสื่อสาร
และสร้ างความสั มพั นธ์ ระหว่ างผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยเพื่ อให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยมี
ประสิทธิภาพ (Kent, Taylor, and White, 2003: 63)
การศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์
กับสังคม พบว่า ความคาดหวังที่มีความหลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียเป็นข้อมูลสําคัญต่อการนํามาใช้
ปรั บปรุงการออกแบบการดําเนิน งานในอนาคตเพื่ อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่ว นได้ เสี ย ที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ (Shipman, 2009: 119-120) โดยความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบด้ ว ย ความคาดหวั ง ของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ กิ จ การและมี แ นวโน้ ม การ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอยู่ตลอดเวลา ความคาดหวังของภาครัฐบาลที่เรียกร้องให้
กิจการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กฎ ระเบียบอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อ
สังคม (Bakker, Maat, and Wee, 2014: 56; Wellens and Jegers, 2014: 225) ดังนั้น กิจการควร
พั ฒนาสิ นค้ าที่ คํ านึ งถึ งความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและเปิ ดโอกาสให้ ผู้ บริ โภคเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ผู้บริโภคไว้วางใจและเชื่อมั่นในกิจการนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการ (Shipman, 2009: 119) นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ Kirchoff, Koch, and
Nichols (2011) พบว่า การรับรู้ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่กิจการต้องทําความเข้าใจ
ประเมินและจัดลําดับความสําคัญว่าผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกิจการ'หรือไม่ อย่างไร
เช่น ความต้องการของตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรับรู้ถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสี ย ทํ าให้ เกิ ดการสร้ างคุ ณค่ าทางการตลาดเพิ่ มขึ้ น และส่ ง ผลให้ ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย เกิ ดความมั่ นใจใน
ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมข้างต้น ทําให้เห็นถึงความสําคัญของตัวแปรสาเหตุของ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholder Expectations) ส่งผลกระทบต่อตัวแปรผลได้แก่
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวตั้งแต่ด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์การเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (Singh and Agarwal, 2013: 406; De Madariaga and Valor,
2007: 425) ดังนั้น กิจการควรเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวางแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมโดยการประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกิจการ (Singh and Agarwal, 2013:
406) ด้วยการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียจะเริ่มต้นด้วยการระบุผู้มีส่วนได้เสียและวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่า
กิจการสามารถดําเนินงานที่ตอบสนองเชิงบวกต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีประสิทธิภาพ (Ferrell and Hartline, 2008: 77; Kim, Park, and Wertz, 2010: 215)
กล่ าวได้ ว่ า อิ ทธิ พลจากความคาดหวั งผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย นั้ นเห็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อการพั ฒ นา
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จของดําเนินธุรกิจ กิจการต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญและพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อนําข้อมูล
มากําหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกิจการ
(Isa, 2012: 335; González-Benito, Lannelongue, and Queiruga, 2011: 1623; Green and
Donovan, 2010: 25; Wellens and Jegers, 2014: 224; Cantor and others, 2014: 203) ด้วย
สมมติฐานที่ 10 ก–ข และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังภาพที่ 11
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สมมุติฐานที่ 10 ก ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานที่ 10 ข ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
สมมุติฐานที่ 10 ค ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อชุมชน
สมมุติฐานที่ 10 ง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
สมมุติฐานที่ 10 จ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistics Management Capability)

H 10 ก – H 10 จ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย
(Stakeholder Expectation)

การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
(Integrated Green Logistics Process Orientation)
การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
(Social Corporate Collaboration Synergy)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Logistics Technology Adaptation for Environment)

การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
(Social Relationship Marketing Value Creation)

ภาพที่ 11 ผลกระทบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว
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ตัวแปรควบคุม
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
กําหนดตัวแปรควบคุม (Control Variables) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เงินทุน (Firm Capital) ซึ่งคาดว่าอาจ
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม ตามที่ Del Brio and Junquera (2003: 941) ระบุว่า ทรัพยากรทางการเงิน
มีผลกระทบต่อการจัดการสีเขียวของกิจการเช่น กิจการขนาดใหญ่มีเงินทุนมากมีแนวโน้มการลงทุนพัฒนา
ศักยภาพที่มีมาตรฐาน ในทางตรงกันข้ามกิจการขนาดเล็กเมื่อมีเงินทุนน้อยไม่สามารถดําเนินงานจัดการ
โลจิสติกส์ได้เต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงการดําเนินงานค่อนข้างสูง (Hung Lau, 2011: 881; Lee,
2008: 195; Nulkar, Gurudas, 2014: 135) สอดคล้องกับการศึกษาของ Gonzalez, Sarkis, and
Adenso-Diaz (2008: 1026) ที่ ระบุ ว่ า ขนาดของกิจการมี บทบาทสํ าคั ญต่อการใช้ทรั พยากรและ
ความสามารถ โดยกิจการขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีทรัพยากรทางการเงินมากและมีความสามารถจัดการกับ
ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมดี กว่ ากิ จการขนาดเล็ ก ในขณะเดี ยวกั น กิ จการขนาดใหญ่ ต้องเผชิ ญกั บแรงกดดั น
มากกว่ากิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากสังคมคาดหวังว่ากิจการขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมมากกว่า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควบคุมไว้อาจส่งกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
ให้ผลของตัวแปรตามเกิดจากตัวแปรอิสระอย่างแท้จริง โดยกําหนดจํานวนทุนตามขนาดของกิจการเป็น 3
ช่วงได้แก่ ต่ํากว่า 50,000,000 บาท 50,000,000 – 200,000,000 บาท และมากกว่า 200,000,000 บาท
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียว : ปรากฎการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) ทดสอบกระทบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อ
การตอบสนองความต้องการของผู้ส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ 2) ทดสอบผลกระทบของ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 3) ทดสอบผลกระทบ
ความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจและ 4) ทดสอบผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ความตระหนั กถึงคุณค่ าทางสังคม ความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจั ดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
การศึกษาวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) รูปแบบนํา-แบบ
รอง (Dominant-less Dominant Design) ผสานวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อขยาย
ความ ตรวจสอบยืนยันและเพิ่มความลึกข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) วิธีวิจัยที่นํามาใช้ดําเนินการวิจัยมีดังนี้
1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
(Causal Research) โดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause–and
Effect Relationships) เพื่อสร้างโมเดลสมการโครงสร้างความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยที่สอดคล้องกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและผลการ
ศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ (Kerlinger, 1973: 379; Kumar, 2005: 60-61; สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 47 - 48)
2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสําหรับการ
สนับสนุนความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่ส่งผลกระทบการตอบสนองความความต้องการของผู้
มี ส่ ว นได้ เสี ย และผลการดํ าเนิ นงานของธุ รกิ จ โดยใช้ วิ ธี ปรากฏการณ์ วิ ทยา (Phenomenological
Research) เพื่ อศึ กษาปรากฎการณ์ความสามารถการจั ดการโลจิ สติ กส์สี เขี ยวที่ เกิ ดขึ้น ด้วยวิธี การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (ชาย โพธิสิตา, 2554: 153; Patton, 1990: 104)
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ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกําหนดกรอบแนวคิดการทําวิจัย
1.ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
ฐานทรัพยากร การแลกเปลี่ยน
ทางสั งคมและทฤษฎี ตาม
สถานการณ์

กระบวนการ

ผลที่ได้

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั

ขั้นที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการศึกษาดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
2.สร้างแบบสอบถามความ
สามารถการจัดการโลจิสติกส์
สี เ ขี ย วของผู้ ป ระกอบการ
ธุร กิ จ อุ ต สาหกรรมกระดาษ
ประเทศไทย

1.กําหนดนิยามศัพท์
2. สร้างแบบสอบถาม
3. ตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมของ
เครื่องมือวัดความเที่ยงตรงโดย
- ใช้ IOC ทดสอบเครื่องมือมีผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
- นําไป Try out กับกลุ่มตัวอย่าง
- หาความเชื่อมั่นวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค

แบบสอบถามที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย

3.เก็บรวบรวมข้อมูล

1.ส่ งแ บ บ สอ บ ถ า ม ไป ยั ง ป ระ ชา ก ร ที่ เป็ น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศ
ไทยจํานวน 712 ราย ทางไปรษณีย์

ข้ อมู ลที่ เกี่ ยวกั บความสามารถ
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย ว
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ

4.วิเคราะห์ข้อมูล

วิ เ คราะห์ ห าความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (Causal
Research) โดยใช้ สถิ ติ Multiple Regression
Analysis ของตัวแปร

ขั้นที่ 3 ดําเนินวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
วิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research)
5.การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพวิ ธี
ปรากฏการณ์วิทยา

6.สรุปผลการศึกษาวิจัย

ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลลัพธ์ความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth) ควบคู่ไป
กับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ให้
ข้อมูลหลัก

ข้ อมู ลเชิ งลึ กเพื่ อขยายและเพิ่ ม
ความลึ กของข้ อมู ลความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทย

สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ
และอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัย

รายงานผลการศึกษาความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวต่อผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทย

ภาพที่ 12 แนวคิดการศึกษาวิจัย
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จากภาพที่ 12 แนวคิดการศึกษาวิจัยเพื่อ ทดสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิง
สมมติ ฐ านกั บ ข้ อมู ล เชิ งประจั กษ์ ข องความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ร ะหว่ า งความสามารถการจั ด การ
โลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
เพื่อให้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยและมีคุณภาพมากขึ้น โดยขั้นที่ 1 ผู้วิจัย
ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดและกําหนดตัวแปรสําหรับการวิจัย
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อนําไปสู่ขั้นต่อไปคือ ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อให้ได้ข้อมูลความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีผลต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ขั้นที่ 4
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Research) โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวต่อ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย หลั งจากที่ ผู้ วิจั ยวิ เคราะห์ข้อมู ลเชิ งปริมาณแล้ ว ขั้ นที่ 5 ดํ าเนิ นการวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) เพื่อศึกษา
ปรากฎการณ์ด้านความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่เกิดขึ้น ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) ควบคู่กับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับกิจการที่
ได้ รั บรางวั ลทางด้ านการจั ดการคุ ณภาพและสิ่ งแวดล้ อม โดยบั นทึ กและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเพื่ อนํ า ไปสู่ แ นวทางพั ฒ นาความสามารถการจั ด การ
โลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยและขั้นที่ 6 คือ การสรุปผลการศึกษา
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและรายงานผลการศึกษาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การวิจัยมีระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการ
วิจัยประกอบด้วย แบบการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

97
แบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ในรูปแบบ
นํา-แบบรอง (Dominant-less Dominant Design) มีการผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเสริม เพื่อขยายความ
ตรวจสอบยืนยันและเพิ่มความลึกของข้อมูล โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการวิจัยความสัมพันธ์แบบเชิง
สาเหตุ (Causal Research) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause – and
Effect Relationships) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีปรากฏการณ์วิทยา
(Phenomenological Research) เพื่อศึกษาปรากฎการณ์ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่
เกิดขึ้นในรูปแบบมุ่งทําความเข้าใจความหมายของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูล (Hermeneutic
Phenomenology) (ชาย โพธิสิตา, 2554: 180)
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ซึ่งหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ของการวิจัยครั้งนี้เป็นระดับองค์การ ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลผู้ประกอบการของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่จดทะเบียนในหมวดธุรกิจการผลิตกระดาษและกระดาษ
แข็ง และหมวดธุรกิจการผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและการผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็งที่ยัง
ดํารงอยู่ จํานวน 712 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2557)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงปริมาณ คือ การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) จาก
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และยังดํารงอยู่ จํานวน
712 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2557) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจํานวนแน่นอนจึงใช้สูตร
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) มีระดับความเชื่อมั่น 0.95
หรือมีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ขนาดประชากร จํานวน 712 ราย
n= X

2

Np ( 1-p)
e (N- 1 ) + X 2 p( 1-p)
2

กําหนดให้ n คือ จํานวนหรือขนาดของตัวอย่าง
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N คือ จํานวนหรือขนาดของประชากร (712 ราย)
e 2 คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05)
P คือ สัดส่วนของประชากร กําหนดให้้เป็็น 0.50 สําหรับขนาด ของตัวอย่างมากที่สุด
X 2 คือ การแจกแจงของ Z เป็นค่าไคสแควร์ (Chi-square Value) ที่ 1 Degree of
freedom เปิิดตารางได้ 3.841
n = 3.841

0.05

2

(712)(0.5) (1 - 0.5)
(712 - 1) + 3.841(0.5) (1 - 0.5)

ดั งนั้ น ขนาดกลุ่ มตั วอย่ างคื อ 250 ราย และดํ าเนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลโดยส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์เพื่อให้มีอัตราตอบกลับที่ยอมรับได้ร้อยละ 20 ตามแนวคิดของ Aaker, Kumar
and Day (2001) จึงต้องส่ง 5 เท่าจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,250 ราย แต่เนื่องจากประชากรมี
จํานวน 712 ราย เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ (Panayides, 2007)
ผู้ วิ จั ยได้ ใช้ ป ระชากรทั้ ง หมดเป็ น กลุ่ มตั ว อย่ า งการศึ ก ษา โดยผู้ วิ จั ย ระบุ ว่ า การเก็ บ ข้ อมู ล โดยใช้
แบบสอบถามจะเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการโรงงานเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)
2. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงคุณภาพ คือ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็น
ตัวแทนของกลุ่มประชากรที่สอดคล้องกับการวิจัยและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key informants) ในระดับ
ลึกได้ (Patton, 1987: 52; Dixon and others, 1987: 137; สิน พันธุ์พินิจ, 2553: 127) กับกิจการที่เป็น
สมาชิกของกรมพั ฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ รับรางวั ลด้ านการจั ดการคุณภาพและด้ าน
สิ่งแวดล้อม หรือกิจการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มที่ 1 ทดสอบผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ประกอบด้วย
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขียวเชิงบูรณาการการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิ
สติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมกับการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวประกอบด้วย การสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการการประสาน ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
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ตัวแปรตาม ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มที่ 2 ทดสอบผลกระทบการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 ทดสอบผลกระทบความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรแทรก ได้แก่ ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
กลุ่มที่ 4 ทดสอบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวประกอบด้วย การสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการ โลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการการประสาน ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวประกอบด้วย การสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ตัวแปรควบคุม (Control Variables) คือ เงินทุนของกิจการ (Firm Capital)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัยเรื่อง ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ ของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สี เขียว : ปรากฎการณ์เชิงประจั กษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
สามารถจําแนกได้ 2 กลุ่มตามวิธีการวิจัย ได้แก่ 1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
และ 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) อธิบาย
รายละเอียดดังนี้
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการ โดยใช้มาตรวัด
แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ราย
ข้อ มีลักษณะคําถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) และเป็นคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจ ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน จํานวนทุนในการดําเนินงาน ประสบการณ์
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณภาพหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 2 ข้อมู ลแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บความสามารถการจัดการโลจิ สติ กส์ สีเขี ยว
(Corporate Green Logistic Management Capability) โดยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้
ทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ มีจํานวน 20
รายข้อใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Industry
Commitment Establishment) จํานวน 4 ข้อ พัฒนาจากแบบสอบถามของ Shang and others
(2010); Lai and others (2011), Lin and Ho (2011) 2) การมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ (Integrated Green Logistic Process Orientation) จํานวน 4 ข้อ ปรับจากแบบสอบถามของ
Zhu and others (2010); Miao, Cai, and Xu (2012); Zhang and others (2014) 3) การประสาน
ความร่ วมมื อระหว่ างกิ จการเพื่ อชุ มชน (Collaboration Synergy between Corporate for
Community) จํานวน 4 ข้อปรับจากแบบสอบถามของ Vachon and Klassen (2008); Bowen and
others, (2001); Ellinger and others, (2000); Yang and others. (2013) 4) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Logistics Technology Adaptation for Environment) จํานวน 4
ข้อปรับจากแบบสอบถามของ Cook, Heiser and Sengupta, (2011); Huang and Wu (2010); Jin
(2006) และ 5) การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (Social Relationship Marketing
Value Creation) จํานวน 4 ข้อปรับจากแบบสอบถามของ Richey and others (2014); Yang and
others (2013); Kirchoff Koch, and Nichols (2011) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามารถการจัดการ
โลจิ สติ กส์ สี เขี ยว โดยปรั บจากแบบสอบถามจากงานวิ จั ยที่ ได้ ทบทวนวรรณกรรมประกอบกั บการ
สั ม ภาษณ์ ก รรมการผู้ จั ด การธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมกระดาษ จํานวน 8 รายข้อ ได้แก่ 1) การตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Responsiveness) สร้างข้อคําถามขึ้นใหม่ภายใต้บริบท
ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ โดยสัมภาษณ์ผู้จัดการบริษัทและ 2) ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
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(Business Performance) จํานวน 4 ข้อ ปรับจากแบบสอบถามของ Chan and others (2012);
Zhang and others (2014); Lin and Ho (2011)
ตอนที่ 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว โดยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการ
สั มภาษณ์ กรรมการผู้ จั ดการธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรมกระดาษ จํานวน 9 รายข้อ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ของ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader Vision) จํานวน 3 ข้อ พัฒนาจากแบบสอบถามของ
Zhang, Wang, and Pearce (2014); Cavazotte, Moreno and Hickmann (2012); Engelen and
other (2014) 2) ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value Awareness) จํานวน 3 ข้อพัฒนา
จากแบบสอบถามของ Peng and Lin (2008); Miao, Cai, and Xu (2012); Zhu, Crotty, and Sarkis
(2008) และ 3) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Expectations) จํานวน 3 ข้อพัฒนา
จาก Lin and Ho (2011); Kirchoff Koch, and Nichols (2011)
ตอนที่ 5 ข้อมูลแสดงความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการ
โลจิ สติ กส์ สี เขี ยว โดยปรั บจากแบบสอบถามจากงานวิ จั ยที่ ได้ ทบทวนวรรณกรรมประกอบกั บการ
สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 3 รายข้อ ได้แก่ ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
(Environmental Turbulence) ปรับจากแบบสอบถามของ Chan and others (2012); Miao, Cai and
Xu (2012); Lin and Ho (2011)
ตอนที่ 6 ข้อคําถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้แนวคําถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi–Structured Interview) เพื่อสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participate Observation) กับ
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการฝ่ ายการผลิตกิจการที่ได้รับรางวัลทางด้านการจัดการ
คุณภาพและสิ่ งแวดล้ อม โดยศึ กษาสาเหตุและผลลัพธ์ ของความสามารถการจั ดการโลจิ สติ กส์ สี เขี ยว
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว โดยผู้วิจัยเลือกอุตสาหกรรมด้วย
วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยเลือกใช้การสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กับจํานวน 7 แห่ง แบ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษเล็กกลาง ใหญ่ตามจํานวน
ทุนการดําเนินงาน 3 ช่วงคือ ต่ํากว่า 50,000,000 บาท 50,000,000–200,000,000 บาท และมากกว่า
200,000,000 บาท ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษขนาดเล็กจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็น.ยู.ซี.
อินเตอร์แพค จํากัด บริษัทเอ็ม เอส อาร์ กล่องกระดาษ จํากัดและบริษัท ยูเนี่ยน คอนเทนเนอร์ จํากัด
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สําหรับบริษัทขนาดกลางจํานวน 2 แห่งได้แก่ บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จํากัดและ
บริษัท เจ.ที.พี. (1991) จํากัด และบริษัทขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
จํากัดซึ่งอยู่ในเครือของกลุ่มธุรกิจกระดาษหรือ SCG Paper และบริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จํากัด
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทน
แสดงข้อมูลความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ซึ่งแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ข้อมูลรูปแบบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษ
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษ
ตอนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ างและทดสอบคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ใ นการวิ จั ย เพื่ อทดสอบสาเหตุ แ ละ
ผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย ดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
1.1 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กําลังศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลกําหนดนิยามปฏิบัติการของ
ตัวแปร ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องมือที่เป็นข้อคําถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นกําหนด
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อนํามาเป็นกรอบการสร้างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์
1.2 จัดทํ าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ศึกษาวิจัยเชิ งปริ มาณตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยและคลอบคลุมนิยามศัพท์ของตัวแปรที่ได้พัฒนาขึ้นมา ด้วยการสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจและตัวแปรที่ศึกษาจํานวน 11 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวชี้วัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว 3 ตัวแปร ตัวชี้วัดความสามารถการจัดการ
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โลจิสติกส์สีเขียว 5 ตัวแปร ตัวชี้วัด ความผันผวนของสภาพแวดล้อม 1 ตัวแปรและตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่
เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว 2 ตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยต่อไป
1.3 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทยเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจ โดยนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถาม
เพื่อให้ได้ข้อคําถามที่สอดคล้องกับบริบทธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทยมากที่สุด
1.4 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยและจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย
1.5 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้
คําแนะนําแล้ว ผู้วิจัยนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้ถูกต้องและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะบัญชีและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5.2 ดร.สุเทพ นิ่มสาย ผู้อํานวยการหลักสูตรปริญญาโท Logistics & Supply
Chain Management มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1.5.3 ดร.ชลิศา รัตรสาร ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และอาจารย์
ประจํา ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
1.5.4 ดร. นิรันดร์ คงฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
1.5.5 คุณนพรัตน์ ท้าวลา กรรมการผู้จัดการบริษัท สวัสดีบรรจุภัณฑ์ จํากัด
1.6 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง
1.7 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่สําคัญและแนวคําถาม
ในการวิจัยที่ได้พัฒนาจากการทบทวนเอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi –Structured
Interview) กําหนดประเด็นคําถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เครื่องบันทึกเสียง
สมุดบันทึก ปากกา โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
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2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทดสอบความความตรง ความเที่ยงค่าอํานาจจําแนก ดังนี้
2.1 ทดสอบความตรงด้วยการนําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
และนําไปปรับปรุงข้อคําถาม จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์วิจัย โดยใช้ สูตร IOC (Index of Item Object Congruence) = ∑ R /N จากนั้นทํา
การประมวลความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข้อพบว่าค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ถือว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยและสามารถนํามาใช้ในการสอบถามได้ (Rovinelli and Hambleton, 1976)
ค่าดังกล่าวอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.0
2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน
194 ราย เพื่อหาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้สถิติ Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งผลการ
ทดสอบค่า KMO พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.631–0.825 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และมีค่าเข้าใกล้ 1 (ตารางที่
29 ภาคผนวก ค) สําหรับผลการทดสอบค่า Bartlett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.000 ทุก
ตัวแปร ดังนั้น ผลการทดสอบค่าสถิติ 2 ด้าน สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา
, 2550) สําหรับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เครื่องมือด้วยการทดสอบ
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อยืนยันว่าแต่ละข้อคําถามว่าเป็น
ตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ จากการทดสอบพบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) อยู่ระหว่าง 0.734 – 0.923 ซึ่งสอดคล้องกับ (Hair and others, 2006) ระบุว่า ค่า
น้ําหนักองค์ประกอบควรมีตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (ตารางที่ 28 ภาคผนวก ค)
2.3 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเพื่อนําไปใช้แก้ไขให้ส มบูรณ์ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach) และนําไปทดลองใช้ (Try out) โดยสุ่มแบบเป็น
ระบบกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 กลุ่ม แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยต้องมีค่าตั้งแต่ α = 0.70 ขึ้นไป จึงยอมรับได้ (Hair and others, 2006 :
102) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อคําถามที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.744–0.923 มีค่ามากกว่า 0.70
ขึ้นไป ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.873 ด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.849 ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.927 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.856 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.874 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ
0.921 ผลการดํ าเนิ นงานของธุ รกิ จ มี ค่าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาเท่ ากั บ 0.909 ความผั นผวนของ
สภาพแวดล้อมมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.802 วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.893 ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.906 คาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.838 (ตารางที่ 26 ภาคผนวก ค)
2.4 การหาอํานาจจําแนก (Power of Discrimination) เพื่อพิจารณาข้อคําถามที่ใช้ใน
การวิจัยว่าสามารถจําแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้หรือไม่ ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
คําถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Item-total Correlation) ต้องมีค่าอํานาจจําแนก
ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (Johnson-Conley, 2009: 49) ซึ่งค่าอํานาจจําแนกของตัวแปรทั้งหมดอยู่ระหว่าง
0.546 – 0.877 รายละเอียดดังตารางที่ 4 และตารางที่ 26 (ภาคผนวก ค)
ตารางที่ 3 สรุปค่าอํานาจจําแนก ค่าน้ําหนักองค์ประกอบและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ตัวแปร
1.วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (TLV)
2.ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (SVA)
3.ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (SE)
4.การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม (ECE)
5.การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์
สีเขียวเชิงบูรณาการ (IGLP)
6.การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน (CSC)
7.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม (LTA)
8.การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์
กับสังคม(SRM)

ค่าความ
เชื่อมั่น
(Cronbach
Alpha)
0.893
0.906
0.838
0.873

ค่าอํานาจ
จําแนก
(Discriminant
Power)
0.814 - 0.839
0.759 – 0.854
0.653 – 0.812
0.620 – 0.827

ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ
(Factor
Loading)
0.890 - 0.923
0.848 – 0.878
0.768 – 0.894
0.734 – 0.895

0.849

0.546 – 0.807 0.752 – 0.867

0.927

0.798 – 0.877 0.840 – 0.895

0.856

0.641 – 0.800 0.834 – 0.866

0.874

0.652 – 0.816 0.817 – 0.861
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ตารางที่ 3 สรุปค่าอํานาจจําแนก ค่าน้ําหนักองค์ประกอบและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)

ตัวแปร
9. การตอบสนองความต้องการของมีส่วน
ได้เสีย (SR)
10. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP)
11.ความผันผวนของสภาพแวดล้อม (ET)

ค่าความ
เชื่อมั่น
(Cronbach
Alpha)
0.921

ค่าอํานาจ
ค่าน้ําหนัก
จําแนก
องค์ประกอบ
(Discriminant
(Factor
Power)
Loading)
0.802 – 0.845 0.784 – 0.892

0.909
0.802

0.759 – 0.820 0.828 – 0.868
0.631 – 0.715 0.744 – 0.843

2.5 ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขสําหรับการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression) ตาม
เงื่อนไข 5 ข้อ ดังนี้
2.5.1 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) ระหว่าง
ตัวแปรโดยพิจารณาค่า Significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยสําคัญ จากการตรวจสอบพบว่า ทุกการ
ทดสอบมีค่า Significant เท่ากับ 0.000 เป็นไปตามข้อมูลตกเบื้องต้นคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงทุกสมการในทิศทางเดียวกัน และผลการสร้างกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้้นตรง (ภาคผนวก จ)
2.5.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร
11 ตัว โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง
พบว่า ทุกตัวแปรแจกแจกแบบปกติโดยข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง (ภาคผนวก จ)
2.5.3 การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (Multicollinearity) คือ การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัย
จากการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 0.252–0.744 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว่าตัวแปรอิสระต่างๆ ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์
(ภาคผนวก จ)
2.5.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) โดย
พิจารณาจากค่า Residual ทุกสมการและแผนภาพการกระจาย Scatter Plot พบว่า ค่า Residual
ในทุกสมการกระจายเหนือและใต้ระดับศูนย์ ถือว่าการกระจายของตัวแปรตามในแต่ละค่าของตัวแปร
อิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงที่ (ภาคผนวก จ)
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การรวบรวมข้อมูล
สําหรับวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและ
วิธีการดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 การใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์มีอัตราการตอบกลับที่ยอมรับ
ได้อยู่ที่ร้อยละ 20 ตามแนวคิดของ Aaker, Kumar and Day (2001) และจากประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษที่จดทะเบียนในกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และยั ง
ดําเนินงานอยู่จํานวน 712 ราย ถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่มาก ดังนั้น ตัวแทนที่ดีของข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้ง
นี้ (Panayides, 2007) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยเท่ากับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยการแจกแบบสอบถามพร้อมกันทั้งสิ้น 712 ฉบับ
1.2 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการบริษัทหรือผู้จัดการโรงงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จํานวน 712 ชุด โดยเริ่ม
ส่งแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ตามชื่อ ที่อยู่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นสมาชิก
ของกรมพั ฒนาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่จ ดทะเบี ย นในหมวดธุร กิ จการผลิตกระดาษและ
กระดาษแข็ ง และหมวดธุ ร กิ จ การผลิ ตกระดาษลอนลู กฟู กและการผลิ ตกล่ อ งจากกระดาษและ
กระดาษแข็งที่ยังดํารงอยู่พร้อมแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม ซึ่งกําหนดให้ส่ง
จดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถามครบกําหนดแบบสอบถาม
ตอบกลับมาจํานวน 132 ฉบับ มีแบบสอบถามส่งคืนมา เนื่องจากยกเลิกกิจการไม่ทราบที่อยู่ใหม่
จํานวน 41 ฉบับ และมีแบบสอบถามที่เนื้อความไม่สมบูรณ์จํานวน 9 ฉบับ ผู้วิจัยจึงติดตามด้วยการ
สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์และส่งแบบสอบถามตามที่อยู่เดิมอีกครั้ง เมื่อครบกําหนดวันที่ 16
มีนาคม 2558 ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถาม ปรากฏว่ามีจํานวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น
194 ฉบับ รวมระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 60 วัน
1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามทั้ง 194 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 28.91 ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยสอดคล้องกับเกณฑ์ จํานวนการตอบกลับ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ที่ยอมรับได้มีอัตราการตอบกลับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 (Aaker, Kumar
and Day, 2001; Burns and Bush, 2006) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์
การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
จํานวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
จํานวนแบบสอบถามที่คืนกลับมาเนื่องจากย้ายกิจการไม่ทราบที่อยู่ใหม่
จํานวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ทั้งสิ้น
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ
จํานวนแบบสอบถามเนื้อหาไม่สมบูรณ์
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับและสมบูรณ์ทั้งสิ้น
สรุป อัตราร้อยละการตอบกลับของแบบสอบถาม 194/ (712-41)X100

จํานวน
712
41
671
203
9
194
28.91

1.5 ผู้วิจัยได้ทดสอบความลําเอียงของการไม่ตอบแบบสอบถาม (Non-Response Bias)
เพื่อคาดคะเนการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอบกลับมาโดยเปรียบเทียบชุดข้อมูลของ
แบบสอบถามที่ได้มาสองกลุ่มตามช่วงระยะเวลาซึ่งในช่วงแรกคือ 1 เดือนแรกอยู่ระหว่างวันที่ 15
มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 132 ฉบับและอีก 1 เดือนถัดมา
อยู่ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 – 16 มีนาคม 2558 มีแบบสอบถามตอบกลับมาอีกจํานวน 62
ฉบั บ และเมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ างตั ว แปรด้ า นรู ป แบบองค์ ก รธุ ร กิ จ จํ านวนพนั ก งาน
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจและเงินทุนการดําเนินงานด้วยการใช้สถิติ Independent Sample ttest (ตารางที่ 29 ภาคผนวก ง) ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่ม ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Armstrong and Overton, 1997) แสดง
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสามารถเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้
สามารถแสดงขั้นตอนการตรวจสอบความลําเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ ดังภาพที่ 13
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กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด
จํานวน 712 ราย
แบบสอบถามที่ตอบกลับทั้งหมด
จํานวน 194 ราย
แบบสอบถามที่ตอบกลับช่วงแรก
จํานวน 132 ฉบับ

แบบสอบถามที่ตอบกลับช่วงหลัง
จํานวน 62 ฉบับ

ภาพที่ 13 ขั้นตอนการตรวจสอบความลําเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตามวิธีปรากฎการณ์วิทยาโดยสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น (Non-probability Sampling) โดยเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษที่ได้รับรางวัลด้านการจัดการคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม หรือกิจการที่ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษเล็ก 3
แห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็น.ยู.ซี. อินเตอร์แพค จํากัด บริษัทเอ็ม เอส อาร์ กล่องกระดาษ จํากัดและบริษัท
ยูเนี่ยน คอนเทนเนอร์ จํากัด สําหรับบริษัทขนาดกลางจํานวน 2 แห่งได้แก่ บริษัท โรงงานกระดาษ
เทนมา (ประเทศไทย) จํากัดและบริษัท เจ.ที.พี. (1991) จํากัด และบริษัทขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัดซึ่งอยู่ในเครือของกลุ่มธุรกิจกระดาษหรือ SCG Paper และ
บริษัท บางเลนเปเปอร์ มิลล์ จํากัด โดยผู้ให้ข้อมูล หลักประกอบด้ วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จั ดการ
โรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิตซึ่งการเก็บข้อมูลจากอุตสาหกรรมหลายขนาดทําให้เกิดความน่าเชื่อถือด้าน
แหล่งข้อมูล (Patton, 1990: 464–465; สุภางค์ จันทวานิช, 2553: 32)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept
Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participate Observation)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่สําคัญใน
การดําเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่นัดผู้ประกอบการเพื่อสัมภาษณ์ โดยติดต่อทางโทรศัพท์และ
เดินทางไปที่บริษัทของผู้ประกอบการด้วยตนเองและแนะนําตนเองพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
วิ จั ย อย่ า งชั ด เจนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ต รงประเด็ น ตามประเด็ น คํ า ถามของแบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
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โครงสร้างและควบคุมไม่ให้การสัมภาษณ์ออกนอกประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล
ร่วมเช่น พนักงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต ในธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อดูปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและ
ดําเนิ นไปตามกระบวนการอย่างเป็น ธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมหรือดัดแปลง (ชาย โพธิ สิตา,
2554: 308) เพื่อศึกษากระบวนการดําเนินงานที่แสดงออกมาตามธรรมชาติ โดยการบันทึกข้อมูลด้วย
วิธีการเขียน ใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งซึ่งเป็นเอกสารเชิงพรรณาในระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเก็บเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสังเกตเกี่ยวกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษอย่างเป็นระบบ
การจัดกระทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกรรมการผู้จัดการและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยในแบบสอบถามตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทํางาน ตอนที่ 2 ประกอบด้วยรูปแบบองค์กรธุรกิจ จํานวนพนักงาน ระยะเวลา ในการ
ดํ าเนิ นธุ รกิ จและเงิ นทุ นการดํ าเนิ นงาน ประสบการณ์ ที่ ได้ รั บรางวั ลด้ านคุ ณภาพ หรื อการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมด้วยการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และนําข้อมูลที่รวบรวมได้
มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในแบบสอบถามตอนที่ 3 - 5 เกี่ยวกับความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้น
การจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สังคม ผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ เสี ย โดยวิ ธี ป ระมวลผลทางสถิ ติเชิ ง พรรณนาและนํ าข้ อมู ล ที่ ได้ มาวิ เคราะห์ ห าค่ าทางสถิ ติ
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผล การดําเนินการวิจัย และได้กําหนดการ
ให้คะแนนคําตอบของแบบสอบถามดังนี้ (Best, 1977: 174; บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103; สิน
พันธุ์พินิจ, 2553: 127)
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ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
กําหนดเป็น 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กําหนดเป็น 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กําหนดเป็น 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กําหนดเป็น 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
กําหนดเป็น 1 คะแนน
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถาม โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับน้อยที่สุด
1.3 การทดสอบผลกระทบของความสามารถการจั ดการโลจิ ส ติกส์สีเขี ย วที่ มีต่อการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงอนุมาน และนําข้อมูลที่
รวบรวมวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) เพื่อยืนยันข้อคําถามว่าเป็นตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ โดยพิจารณา
จากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป และนําคะแนนองค์ประกอบ
(Factor Score) มาใช้คํานวณหาค่าของตัวแปร โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple
Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่ง
เขียนเป็นสมการ ดังนี้
สมการที่ 1
SR = β01+ β1 ECE + β2 IGLP+ β3 CSC+ β4 LTA+ β5 SRM+ β6 FC +ε
การทดสอบผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้าน
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโล
จิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมที่มีต่อการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียด้วยสมมติฐานที่ 1 – 5
สมการที่ 2
BP = β02+ β7 SR + β8 ET+ β9 (ET *SR)+ β10 FC +ε
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การทดสอบผลกระทบของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผล
การดําเนินงานของธุรกิจตามสมมติฐานที่ 6 และความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตามสมมติฐานที่ 7
สมการที่ 3
ECE = β03+ β11 TLV + β12 SVA+ β13 SE+ β14 FC +ε
สมการที่ 4
IGLP = β04+ β15 TLV + β16 SVA+ β17 SE+ β18 FC +ε
สมการที่ 5
CSC = β05+ β19 TLV + β20 SVA+ β21 SE+ β22 FC +ε
สมการที่ 6
LTA = β06+ β23 TLV + β24 SVA+ β25 SE+ β26 FC +ε
สมการที่ 7
SRM = β07+ β27 TLV + β28 SVA+ β29 SE+ β30 FC +ε
การทดสอบผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการ
สร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่ อสิ่ งแวดล้ อมและการสร้ างคุ ณค่ าการตลาดเชิ งความสั มพั นธ์ กั บสั งคมตามสมมติ ฐานที่ 8 ก–จ
สมมติฐานที่ 9 ก–จ สมมติฐานที่ 10 ก–จ และเพื่อให้การนําเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการ
แปลความหมาย ผู้วิจัยได้กําหนดอักษรย่อสําหรับนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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ตัวแปร
1. การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)
2. การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
(Integrated Green Logistic Process Orientation)
3. การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
(Collaboration Synergy between Corporate for Community)
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Logistics Technology Adaptation for Environment)
5. การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
(Social Relationship Marketing Value Creation)
6. การตอบสนองความต้องการของมีส่วนได้เสีย (Stakeholder Responsiveness)
7. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business Performance)
8. ความผันผวนของสภาพแวดล้อม (Environmental Turbulence)
9. วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader Vision)
10. ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value Awareness)
11. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Expectations)
12. ตัวแปรควบคุม ทุนการดําเนินงาน (Firm Capital)

อักษรย่อ
ECE
IGLP
CSC
LTA
SRM
SR
BP
ET
TLV
SVA
SE
FC

2. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
การจัดกระทําข้อมูลด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูล ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ความพร้อมสําหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยการตีความข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลและนํามาสร้าง
ข้อสรุปเพื่ออธิบายให้เห็นถึงข้อมูลความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของผู้ให้ข้อมูลหลักของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของข้ อมูลเชิงคุ ณภาพ ผู้วิ จัยได้ ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ (Credibility) ของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบด้วยเทคนิควิธีสามเส้าของ Patton คือ (Patton,
1990: 464 – 466; สุภางค์ จันทวานิช, 2553: 32)
2.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of Sources) คือเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันภายใต้วิธีการและเรื่องเดียวกันด้วยการสัมภาษณ์กับธุรกิจอุตสาหกรรม
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3 ขนาดได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2 แห่ง อุตสาหกรรมขนาดกลาง 2 แห่งและอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก 3 แห่ง เพื่อสอบทานการให้ข้อมูลของอุตสาหกรรมทั้ง 3 ขนาด และสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบด้ ว ย กรรมการผู้ จั ดการหรื อผู้ จั ดการบริ ษัท ผู้ จั ดการโรงงานหรื อหั ว หน้ าฝ่ ายผลิ ตและ
พนักงาน ซึ่งทําให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงสถานที่และบุคคล
2.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods Triangulation) ด้วย
การใช้วิธีการเก็บรวบรวมที่หลากหลายได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participate
Observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.2.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและ
สะดวกในการนํามาใช้งานโดยการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวคําถามในแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง หลังจากนั้นดําเนินการแบ่งข้อมูลโดยการกําหนดรหัสให้กับข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม คือ
รูปแบบความสามารถการจัดการโลจิสติสก์สีเขียว ปัจจัยเชิงสาเหตุความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว ผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ปัญหาที่พบในการดําเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อทําความ
เข้าใจกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ เข้าใจและมีประสบการณ์
2.2.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) โดยเขียนในรูปแบบเชิงพรรณาความที่มา
จากการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อบรรยายถึงเรื่องราวอย่างมี
ความหมาย และตรงประเด็นกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ด้วยการนําข้อมูลที่ได้มาถอดเทปสนทนาคําต่อคํา
(Verbatim) และนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม โดยใช้หัวข้อย่อยในแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางสําหรับการจัด
กลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลในเรื่องเดียวกันที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพื่อแสดงสาระสําคัญของ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
2.2.3 การสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจั ย
(Conclusion, Interpretation and Verification) โดยวิธีการวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูลและนํามาสร้างข้อสรุปเพื่ออธิบายให้เห็นข้อมูลความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ที่ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
หรือไม่อย่างไร และมีปัจจัยใดส่งผลกระทบและไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขี ย วของธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย เพื่ อเป็นแนวทางการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นา
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเพื่อทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวได้
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. สถิติพื้นฐานใช้บรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2.2 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discremination Power) ของแบบสอบถามเป็นราย
ข้อโดยใช้เทคนิค Item Total Correlation)
2.3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขสําหรับการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression)
ประกอบด้วย
3.1 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) ระหว่าง
ตัวแปรด้วยการดูค่า Significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยสําคัญหรือการสร้างแผนภาพ Normal P-P
Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีแนวโน้มเป็็นเส้้นตรง
3.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 11
ตัว โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง
3.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยต้องไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ร่วมกับการพิจารณาค่า
Variance Inflation Factor (VIF)
3.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) ด้วยการ
พิจารณาจากค่า Residual ในทุกโมเดลที่ใช้ทดสอบว่ามีความแปรปรวนในลักษณะคงที่
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) เพื่อ
หาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวตามกรอบแนวคิดการวิจัย
4.2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่มีผลกระทบต่อความผันแปรของตัวแปรตามนํามาสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว: ปรากฎการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
6. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถ
การจัดการโลจิสต์สีเขียวที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังนี้
1. ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
2. ผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
3. ผลกระทบของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ
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4. ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
6. ปัญหาที่พบในการดําเนินงานและแนวทางพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ประกอบด้วย รูปแบบองค์การธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ จํานวนพนักงาน
จํานวนทุนการดําเนินงาน กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ และประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณภาพ
หรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
1.รูปแบบองค์การธุรกิจ
1.1 ห้างหุ้นส่วน
1.2 บริษัทจํากัด
1.3 บริษัทมหาชน
รวม
2. จํานวนพนักงาน
2.1 น้อยกว่า 50 คน
2.2 50 – 200 คน
2.3 มากกว่า 200 คน
รวม

จํานวน

ร้อยละ

33
157
4
194

17.01
80.93
2.06
100.00

129
54
11
194

66.49
27.84
5.67
100.00
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
3. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
3.2 5 – 10 ปี
3.3 11 – 15 ปี
3.4 มากกว่า 15 ปี
รวม
4. จํานวนทุนการดําเนินงาน
4.1 น้อยกว่า 50,000.000 บาท
4.2 50,000,000 – 200,000,000 บาท
4.3 มากกว่า 200,000,000 บาท
รวม
5. กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ
5.1 ลูกค้าภายในประเทศ
5.2 ลูกค้ากลุ่มเอเชีย
5.3 ลูกค้ากลุ่มอเมริกา
5.4 ลูกค้ากลุ่มยุโรป
รวม
6. ประสบการณ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพหรื อ การ
จัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
6.1 ไม่เคยได้รับ
6.2 เคยได้รับ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

13
27
45
109
194

6.70
13.92
23.20
56.18
100.00

117
52
25
194

60.82
26.29
12.89
100.00

165
23
2
4
194

85.05
11.86
1.03
2.06
100.00

159
35

81.96
18.04

194

100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษส่วนใหญ่มีรูปแบบองค์การธุรกิจเป็นบริษัท
จํากัด (ร้อยละ 80.90) รองลงมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด (ร้อยละ 17.00) จํานวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน
(ร้อยละ 66.50) รองลงมา 50–200 คน (ร้อยละ 27.80) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ดําเนินงาน
มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 56.20) รองลงมา 11-15 ปี (ร้อยละ 23.20) จํานวนทุนการดําเนินงานส่วนใหญ่มี
น้อยกว่า 50 ล้านบาท (ร้อยละ 60.30) รองลงมา 50,000,000–200,000,000 บาท (ร้อยละ 26.80) กลุ่ม
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ลูกค้าหลักของธุรกิจเป็นลูกค้าภายในประเทศ (ร้อยละ 85.10) รองลงมากลุ่ มเอเชีย (ร้อยละ 11.80)
สําหรับประสบการณ์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณภาพหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ
(ร้อยละ 82) เคยได้รับ (ร้อยละ 18) โดยเป็นรางวัลทางด้าน CSR ด้านสิ่งแวดล้อม มาตฐานระบบคุณภาพ
ISO 9000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 14001 ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม โรงงาน สีขาว
โครงการประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ในประเทศไทย
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการ
โลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่ อชุมชน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวภาพรวมและเป็นรายด้านของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
1. การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
2. การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการ
3. การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
5. การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ภาพรวม

xˉ
3.85

S.D.
0.71

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.97

0.69

มาก

3.89
3.88
3.88
3.89

0.67
0.74
0.68
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดต่อความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวในภาพรวม ระดับมาก (xˉ = 3.89) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (xˉ = 3.85) การมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ (xˉ = 3.97) การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อ
ชุมชน (xˉ = 3.89) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (xˉ = 3.88) และการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (xˉ = 3.88)
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ตารางที่ 7 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
การสร้างปณิธานร่วมกัน
ระดับ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
xˉ S.D. ความ
ที
ส
่
ด
ุ
กลาง
ที
ส
่
ด
ุ
สิ่งแวดล้อม
คิดเห็น
1. กิจการเชื่อมั่นว่าการ
กําหนดนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานสิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเติบโต
2. กิจการให้ความสําคัญกับ
ดําเนินงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อมโดยกําหนด
วิธีการและผู้รับผิดชอบ
ด้านจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวอย่างชัดเจน
3. กิจการเปิดโอกาสให้
บุคลากรร่วมกันจัดทํา
แผนงานสิ่งแวดล้อม
อย่างชัดเจนเพื่อสร้าง
ความตระหนัก
4. กิจการสนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
ให้บุคลากรรับทราบเพื่อ
สร้างความเข้าใจและ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

61
95
35
3
0 4.10 0.74
(31.44) (48.97) (18.04) (1.55) (0.00)

มาก

34
95
53
10
2 3.76 0.83
(17.53) (48.97) (27.32) (5.15) (1.03)

มาก

40
82
56
15
1 3.74 0.88
(20.61) (42.27) (28.87) (7.73) (0.52)

มาก

44
83
52
14
1 3.79 0.89
(22.68) (42.78) (26.80) (7.22) (0.52)

มาก

ภาพรวม

3.85 0.71

มาก
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดเห็นต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่
ระดับมาก (xˉ = 3.85) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการเชื่อมั่นว่าการกําหนด
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่รอด
และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (xˉ = 4.10) กิจการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน (xˉ = 3.79)
กิ จ การให้ ความสํ าคั ญกั บ การดํ า เนิ น งานเพื่ อสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการกํ าหนดวิ ธี การดํ าเนิ น งานและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (xˉ = 3.76) และกิจการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
จัดทําแผนงานการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความตระหนักในการดําเนินงานการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว (xˉ = 3.74)
ตารางที่ 8 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ในประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
การมุ่งเน้นการจัด
ระดับ
มาก
ปาน น้อย น้อย
กระบวนการโลจิสติกส์สี มาก
xˉ S.D. ความ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
เขียวเชิงบูรณาการ
คิดเห็น
1. กิจการให้ความสําคัญ
36
94
50
11
3 3.76 0.87
การบูรณาการกระบวน (18.56) (48.45) (25.77) (5.67) (1.55)
การโลจิสติกส์ระหว่าง
หน่วยงานย่อยเพื่อ
ผสานกระบวนการเป็น
ระบบ
2. กิจการมุ่งเน้นกระบวน 53
86
51
3
1 3.96 0.80
การโลจิสติกส์ขาเข้า (27.32) (44.33) (26.28) (1.55) 0.52)
ด้วยคัดเลือกวัตถุดิบที่
เหมาะสมคุณภาพ
ราคา การส่งมอบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาก

มาก
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ตารางที่ 8 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ในประเทศไทย (ต่อ)
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
การมุ่งเน้นการจัด
ระดับ
มาก
มาก
ปาน
น้
อ
ย
น้
อ
ย
กระบวนการโลจิสติกส์สี
xˉ S.D. ความ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
คิดเห็น
เขียวเชิงบูรณาการ
3. กิจการส่งเสริมให้วาง
84
79
27
4
0 4.25 0.77
แผนการผลิตโดยลดใช้ (43.30) (40.72) (13.92) (2.06) (0.00)
ทรัพยากร(Reduce)
นําชิ้นส่วนมาใช้ซ้ํา
(Reuse) และนํามาใช้
ใหม่ (Recycle) เพื่อ
ลดต้นทุนและของเสีย
4. กิจการมุ่งมั่นพัฒนา
61
71
45
17
0 3.90 0.94
กระบวนการโลจิสติกส์ (31.44) (36.60) (23.20) (8.76) (0.00)
ขาออกด้วยการจัดการ
ขนส่งแบบประหยัด
และใช้พลังงาน
ภาพรวม
3.97 0.69

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็น
ด้วยในภาพรวมอยู่ระดับมาก (xˉ = 3.97) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการส่งเสริมให้
มีวางแผนการผลิตด้วยการลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนําชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) และ
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดต้นทุนและลดการเกิดของเสีย (xˉ = 4.25) กิจการมุ่งเน้น
กระบวนการ โลจิสติกส์ขาเข้าด้วยการคัดเลือกและสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมด้านคุณภาพ ราคา
และการส่งมอบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (xˉ = 3.96) กิจการมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ขาออก
ด้วยการจัดการขนส่งแบบประหยัดและการใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้รถที่เติมก๊าซธรรมชาติแทนรถเติม
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น้ํามันดีเซล เป็นต้น (xˉ = 3.90) และกิจการให้ความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการโลจิสติกส์
ระหว่างหน่วยงานย่อยเพื่อสร้างความร่วมมือ ผสานกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ (xˉ = 3.76)
ตารางที่ 9 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การประสานความร่วมมือ มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
xˉ S.D. ความ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน ที่สุด
กลาง
ที่สุด
คิดเห็น
1. กิจการเชื่อมั่นว่าการ
ประสานความร่วมมือ
เพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนนําไปสู่การยอม
รับและความไว้วางใจ
ในการดําเนินงาน
2. กิจการมุ่งเน้นการวาง
แผนดําเนินงานกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาชุมชนที่ดี
3. กิจการสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างกิจการในการ
พัฒนาชุมชนส่งผลให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
4. กิจการแสวงหาความ
ร่วมมือจากภายนอก
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อชุมชนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

45
103
42
4
0 3.97 0.73
(23.20) (53.09) (21.65) (2.06) (0.00)

มาก

45
93
52
3
1 3.91 0.77
(23.20) (47.93) (26.80) (1.55) (0.52)

มาก

39
97
52
6
0 3.87 0.76
(20.10) (50.00) (26.80) (3.10) (0.00)

มาก

40

83

62

8

1

3.78 0.83

มาก

3.89 0.67

มาก

(20.62) (42.78) (31.96) (4.12) (0.52)

ภาพรวม
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จากตารางที่ 9 พบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความ
ร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนพบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็นด้วย ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก (xˉ = 3.89) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการเชื่อมั่นว่า
การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของชุมชนนําไปสู่การยอมรับและได้รับความไว้วางใจในการ
ดําเนินงาน (xˉ = 3.97) กิจการมุ่งเน้นการวางแผนดําเนินงานร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ชุมชนที่ดี (xˉ = 3.91) กิจการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกิจการในการพัฒนา
ชุมชนอันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง (xˉ = 3.87) และกิจการแสวงหาความร่วมมือ
จากภายนอก เช่น ผู้จัดจําหน่าย ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกิจการเพื่อชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (xˉ = 3.78)
ตารางที่ 10 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
การประยุกต์ใช้
ระดับ
มาก ปาน น้อย น้อย
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ มาก
xˉ S.D. ความ
ที
ส
่
ด
ุ
กลาง
ที
ส
่
ด
ุ
สิ่งแวดล้อม
คิดเห็น
1. กิจการเชื่อมั่นว่า
52
92
47
3
0 3.99 0.75
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
(26.80) (47.42) (24.23) (1.55) (0.00)
สามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้มีส่วนได้
เสียมีประสิทธิภาพและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาก

2. กิจการให้ความสําคัญ
กับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การวางแผน การ
ดําเนินงานและการ
ควบคุม

มาก

52
73
58
9
2 3.84 0.90
(26.80) (37.63) (29.90) (4.64) (1.03)
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ตารางที่ 10 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทย
(ต่อ)
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
การประยุกต์ใช้
ระดับ
มาก
มาก
ปาน
น้
อ
ย
น้
อ
ย
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ
xˉ S.D. ความ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
คิดเห็น
สิ่งแวดล้อม
3. กิจการส่งเสริมให้
64
76
40
13
1 3.97 0.92
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน (32.99) (39.18) (20.61) (6.70) (0.52)
ข้อมูลระหว่างหน่วย
งาน กิจการและผู้มี
ส่วนได้เสีย ด้วยการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงเพื่อให้การ
ดําเนินงานรวดเร็ว
4. กิจการสนับสนุนให้
35
89
50
18
2 3.70 0.90
บุคลากรได้รับการ
(18.04) (45.88) (25.77) (9.28) (1.03)
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการดําเนิน
งานของกิจการ
ภาพรวม
3.88 0.74

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็นด้วย
ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (xˉ = 3.88) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการเชื่อมั่นว่า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (xˉ = 3.99) กิจการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน องค์การและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยง เพื่อให้การดําเนินงาน
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ของกิจการมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น (xˉ = 3.97) กิจการให้ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการวางแผน ดําเนินงานและการควบคุ ม
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบบาร์โค้ด ระบบ GPS เป็นต้น (xˉ = 3.84) และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของกิจการ (xˉ = 3.70)
ตารางที่ 11 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
การสร้างคุณค่าการตลาด
ระดับ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
เชิงความสัมพันธ์กับ
xˉ S.D. ความ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
สังคม
คิดเห็น
1. กิจการมุ่งมั่นสร้างคุณค่า
ตลาดเชิงความสัมพันธ์
กับสังคมโดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กําหนดราคา
หาช่องทางจัดจําหน่าย
และส่งเสริมการตลาดที่
รับผิดชอบต่อสังคม
2. กิจการสนับสนุนการ
สร้างกิจกรรมการตลาด
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. กิจการให้ความสําคัญ
กับการรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลดําเนินงาน
4. กิจการติดต่อกับลูกค้า
และสังคมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาว

37
103
41
13
0 3.84 0.80
(19.07) (53.10) (21.13) (6.70) (0.00)

มาก

36
95
52
11
0 3.80 0.80
(18.56) (48.97) (26.80) (5.67) (0.00)

มาก

40
95
47
12
0 3.84 0.82
(20.61) (48.97) (24.23) (6.19) (0.00)

มาก

57
94
36
7
0 4.03 0.79
(29.38) (48.45) (18.56) (3.61) (0.00)

มาก

ภาพรวม

3.88 0.68

มาก
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จากตารางที่ 11 พบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างคุณค่า
ทางการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมพบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็น
ด้วย ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (xˉ = 3.88) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการมีการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะยาว (xˉ =
4.03) กิจการให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อใช้
เป็นข้อมูลดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมอย่าง
ชัดเจนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กําหนดราคา แสวงหาช่องทางจัดจําหน่ายและส่งเสริมการตลาดที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (xˉ = 3.84) และสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(xˉ = 3.80)
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ประกอบด้วยการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ตารางที่ 12 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
การตอบสนองความ
มาก ปาน น้อย น้อย
ต้องการของผู้มีส่วน มาก
xˉ S.D. ความ
ที
ส
่
ด
ุ
กลาง
ที
ส
่
ด
ุ
คิดเห็น
ได้เสีย
1. กิจการตอบสนอง
87
78
27
2
0 4.28 0.74
ความต้องการลูกค้า (44.84) (40.21) (13.92) (1.03) (0.00)
จัดส่งสินค้ารวดเร็ว
สถานที่ถูกต้อง
จัดส่งตรงเวลา
สภาพสมบูรณ์
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

มาก
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ตารางที่ 12 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย (ต่อ)
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
การตอบสนองความ
ระดับ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ต้องการของผู้มีส่วน
xˉ S.D. ความ
ที
ส
่
ด
ุ
กลาง
ที
ส
่
ด
ุ
ได้เสีย
คิดเห็น
2. กิจการตอบสนองความ 65
97
30
2
0 4.15 0.71
ต้องการของลูกค้า
(33.51) (50.00) (15.46) (1.03) (0.00)
ชุมชนและสังคมด้วย
การผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ มีกระบวนการ
ดําเนินงานเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. กิจการมีแนวทาง
62
99
32
1
0 4.14 0.69
ดําเนินงานภายใต้
(31.96) (51.03) (16.49) (0.52) (0.00)
ระเบียบข้อบังคับด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างดี
4. กิจการมีจัดกิจกรรมที่
46
100
41
6
1 3.94 0.78
สามารถตอบสนอง
(23.71) (51.55) (21.13) (3.09) (0.52)
ความต้องการต่อลูกค้า
ชุมชนและสังคมเพิ่ม
อย่างต่อเนื่อง
ภาพรวม
4.14 0.61

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็นด้วยกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ (xˉ = 4.14) เมื่อพิจารณาราย
ด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการ
จั ดส่ งสิ นค้ าอย่ างรวดเร็ ว ถู กต้ อง สถานที่ ถู กต้ อง จั ดส่ งตรงเวลา สภาพสมบู รณ์ และเป็ นมิ ตรกั บ
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สิ่งแวดล้อม (xˉ = 4.28) กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชนและสังคมด้วยการผลิต
สินค้าอย่างมีคุณภาพและมีกระบวนการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (xˉ = 4.15) กิจการมีแนว
ทางการดําเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี (xˉ = 4.14) และ
กิจการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการต่อลูกค้า ชุมชนและสังคมที่เพิ่มขึ้น (xˉ = 3.94)
ตารางที่ 13 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ
1. กิจการมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ้น
2. กิจการมีภาพลักษณ์ที่ดี
ในการประกอบธุรกิจ
จนเป็นที่ยอมรับจาก
ลูกค้า
3. กิจการเกิดเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
4. กิจการมีการเติบโตของ
รายได้หรือผลกําไร
เพิ่มขึ้น

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

xˉ

ระดับ
S.D. ความ
คิดเห็น

43
98
45
8
0 3.90 0.78
(22.16) (50.52) (23.20) (4.12) (0.00)
52
112
28
2
0 4.10 0.66
(26.80) (57.74) (14.43) (1.03) (0.00)

มาก

35
100
55
4
0 3.85 0.72
(18.04) (51.55) (28.35) (2.06) (0.00)

มาก

51
99
39
5
0 4.01 0.75
(26.29) (51.03) (20.10) (2.58) (0.00)

มาก

ภาพรวม

3.97 0.62

มาก

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็นด้วยกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ อยู่ในระดับมากทุกข้อ (xˉ = 3.97) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการมีภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า (xˉ =
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4.10) กิจการมีการเติบโตของรายได้หรือผลกําไรเพิ่มขึ้น (xˉ = 4.01) กิจการมีส่วนแบ่งการตลาด
เพิ่มขึ้น (xˉ = 3.90) และกิจการเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น (xˉ = 3.85)
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของสภาพแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตารางที่ 14 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
ความผันผวนของ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
xˉ S.D. ความ
สภาพแวดล้อม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
คิดเห็น
1. การเปลี่ยนแปลงด้าน
68
86
37
3
0 4.12
เศรษฐกิจในประเทศ
(35.05) (44.33) (19.07) (1.55) (0.00)
และระดับโลกส่งผล
กระทบต่อต้นทุนของ
กิจการสูงขึ้น
2. สถานการณ์การเมือง
61
67
55
8
3 3.90
ที่ไม่แน่นอนทําให้
(31.44) (34.54) (28.35) (4.12) (1.55)
บทบาทการทํางานภาค
รัฐบาลเกิดความล่าช้า
และขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
3. การเปลี่ยนแปลง
55
82
52
5
0 3.96
พฤติกรรมของลูกค้าอยู่ (28.35) (42.27) (26.80) (2.58) (0.00)
ตลอดเวลาส่งผลให้
กิจการต้องปรับปรุง
พัฒนาสินค้าต่อเนื่อง
ภาพรวม
4.00

0.76

มาก

0.94

มาก

0.81

มาก

0.66

มาก
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จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดเห็นด้วยกับความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากทุกข้อ (xˉ = 4.00) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลกส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น (xˉ = 4.12) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้
กิจการต้องปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง (xˉ = 3.96) และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่
แน่ น อนทํ าให้ บทบาทการทํ างานภาครัฐบาลเกิ ดความล่ าช้ าและขาดการสนั บสนุ นจากภาครั ฐอย่ าง
ต่อเนื่อง (xˉ = 3.90)
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ตารางที่ 15 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
xˉ S.D. ความ
เปลี่ยนแปลง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
คิดเห็น
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
43
75
62
10
4 3.73 0.93
สามารถวางแผน
(22.16) (38.66) (31.96) (5.16) (2.06)
กําหนดนโยบายกลยุทธ์
การจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวอย่างเป็นระบบ
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้
43
74
58
15
4 3.70 0.96
พนักงานมีส่วนร่วม
(22.16) (38.15) (29.90) (7.73) (2.06)
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่อให้พนักงานมีแนวคิด
การดําเนินงานที่สอด
คล้องการเปลี่ยนแปลง

มาก

มาก
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ตารางที่ 15 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย (ต่อ)
(n=194)
ระดับความคิดเห็น
ระดับ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
xˉ S.D. ความ
เปลี่ยนแปลง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
คิดเห็น
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้
38
68
59
17
12 3.53 1.09
พนักงานได้รับการ
(19.59) (35.05) (30.41) (8.76) (6.19)
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้พัฒนาศักยภาพ
การจัดการโลจิสติกส์สี
เขียว
ภาพรวม
3.66 0.90

มาก

มาก

จากตารางที่ 15 พบว่ า ผู้ บริ หารธุ รกิ จอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็นด้วยกั บ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ระดับมาก (xˉ = 3.66) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สามารถการวางแผน กําหนดนโยบาย
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม (xˉ = 3.73) ผู้บริหารส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกิจการเพื่อให้พนักงานเกิดแนวคิดการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (xˉ = 3.70) ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (xˉ = 3.53)
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ตารางที่ 16 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ความตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคม

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

xˉ

1. กิจการให้ความสําคัญ
56
79
46
9
4 3.89
การปรับเปลี่ยน
(28.87) (40.72) (23.71) (4.64) (2.06)
รูปแบบวิธีคิดที่มุ่งเน้น
ผลกําไรควบคู่กับการ
ตอบสนองความ
ต้องการสังคม
2. กิจการตระหนักถึง
56
94
39
4
1 4.03
ความสําคัญการปรับ (28.87) (48.45) (20.10) (2.06) (0.52)
ปรุงกระบวนการที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสังคม
3. กิจการเชื่อมั่นว่าการจัด 58
89
38
7
2 4.00
กิจกรรมพัฒนาสังคม (29.89) (45.88) (19.59) (3.61) (1.03)
นําไปสู่การเชื่อมโยงผล
สําเร็จกับกิจการกับ
สังคม
3.98
ภาพรวม

ระดับ
S.D. ความ
คิดเห็น
0.94

มาก

0.78

มาก

0.85

มาก

0.75

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็นด้วยกับความ
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมในภาพรวม ระดับมาก (xˉ = 3.98) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจการตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม (xˉ = 4.03) กิจการเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรม
พัฒนาสังคมจะนําไปสู่การเชื่อมโยงความสําเร็จของกิจการกับสังคมเข้าด้วยกัน (xˉ = 4.00) กิจการให้
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ความสําคัญกั บการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธี คิดด้ วยการมุ่งเน้นผลกําไรจากการดําเนินงานควบคู่กับการ
ตอบสนองความต้องการของสังคม (xˉ = 3.89)
ตารางที่ 17 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
(n=194)
ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

xˉ

1. องค์การ ผู้จําหน่าย
49
84
45
14
2 3.84
วัตถุดิบและบุคคล
(25.25) (43.30) (23.20) (7.22) (1.03)
เรียกร้องให้กิจการมี
กระบวนการผลิตที่
คํานึงถึงผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2. ลูกค้าต้องการให้กิจการ 58
82
43
11
0 3.96
นําเสนอสินค้าและ
(29.89) (42.27) (22.17) (5.67) (0.00)
บริการรวดเร็วและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. รัฐบาลกําหนดระเบียบ
54
84
42
13
1 3.91
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ (27.83) (43.30) (21.65) (6.70) (0.52)
การดําเนินงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อมให้กิจการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
3.91
ภาพรวม

ระดับ
S.D. ความ
คิดเห็น
0.92

มาก

0.86

มาก

0.89

มาก

0.75

มาก

จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความคิดที่เห็นด้วยกับความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียภาพรวม ระดับมาก (xˉ = 3.91) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลูกค้าต้องการให้กิจการต่าง ๆ นําเสนอสินค้า บริการที่รวดเร็วและเป็นมิตร

135
กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (xˉ = 3.96) รัฐบาลกําหนดระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดํ าเนิ นงานเพื่ อสิ่ งแวดล้ อมทํ าให้ กิ จการต้ องปรั บปรุ งแนวทางการดํ าเนิ นงานที่ สอดคล้ องกั บกฎ
ระเบียบที่รัฐบาลอย่างถูกต้องและเหมาะสม (xˉ = 3.91) องค์การ หน่วยงาน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบและบุคคล
เรียกร้องให้กิจการต่าง ๆ มีการบริหารงานและกระบวนการผลิตโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม (xˉ = 3.84)
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6. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และความถดถอยแบบพหุคูณความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
6.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ตัวแปร TLC
SVA
SE
ECE
IGLP
CSC
LTA
SRM
SR
BP
ET
3.66
3.98
3.91
3.85
3.97
3.89
3.88
3.88
4.14
3.97
4.00
ˉx
S.D.
0.90
0.75
0.75
0.71
0.69
0.67
0.74
0.68
0.61
0.62
0.66
TLC
SVA 0.659***
SE 0.539*** 0.615***
ECE 0.643*** 0.651*** 0.634***
IGLP 0.623*** 0.658*** 0.593*** 0.758***
CSC 0.570*** 0.653*** 0.628*** 0.695*** 0.718***
LTA 0.612*** 0.611*** 0.629*** 0.673*** 0.715*** 0.710***
SRM 0.627*** 0.640*** 0.584*** 0.674*** 0.680*** 0.744*** 0.726***
SR 0.461*** 0.528*** 0.539*** 0.599*** 0.612*** 0.622*** 0.579*** 0.626***
BP 0.528*** 0.623*** 0.581*** 0.634*** 0.695*** 0.623*** 0.609*** 0.581*** 0.613***
ET 0.306*** 0.322*** 0.300*** 0.315*** 0.274*** 0.252*** 0.279*** 0.277*** 0.334*** 0.357***
FC 0.216** 0.188* 0.074
0.206** 0.079
0.095
0.050
0.110
0.028
0.101
-0.008
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10

FC
1.52
0.71
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จากตารางที่ 18 พบว่า การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่ างตั วแปรที่ใช้ในการวิ จั ย ซึ่งค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตั วแปรอิสระทั้ งหมดอยู่ระหว่ าง
0.252–0.744 ซึ่งค่าไม่เกิน 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาร่วมกับ
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) เพื่อทดสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า VIF ตัวแปรอิสระ
อยู่ระหว่าง 1.128–3.130 ซึ่งค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้น ตัวแปรอิสระจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน (Lee, Lee
and Lee, 2000)
6.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรต่าง ๆ
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว 5 ด้านกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปร
xˉ
S.D.
ECE
IGLP
CSC
LTA
SRM
SR
FC

ECE
3.85
0.71

IGLP
3.97
0.69

0.758***
0.695***
0.673***
0.674***
0.599***
0.206**

0.718***
0.715***
0.680***
0.612***
0.079

CSC
3.89
0.67

LTA
3.88
0.74

SRM
3.88
0.68

SR
4.14
0.61

FC
1.52
0.71

0.710***
0.744*** 0.726***
0.622*** 0.579*** 0.626***
0.095
0.050
0.110
0.028

***นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, **นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 19 เมื่ อพิ จารณาค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรพบว่ า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ECE) การ
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ (IGLP) การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน (CSC) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (LTA) และการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (SRM) กับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (SR) อยู่
ระหว่าง 0.579 – 0.626 (r= 0.599, p<0.01, r= 0.612, p<0.01, r= 0.622, p<0.01, r= 0.579, p<0.01,
r= 0.626, p<0.01)

138
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
กับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวแปรอิสระ
ECE
IGLP
CSC
LTA
SRM
FC
Adjusted R2
Maximum VIF

ตัวแปรตาม
SR
0.170**
(.090)
0.159*
(.092)
0.180**
(0.090)
0.053
(0.088)
0.238***
(0.089)
-0.065
(0.076)
0.473
3.130

***นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, **นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 20 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว 5 ด้าน การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ECE) การมุ่งเน้น
การจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ (IGLP) การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน (CSC) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (LTA) และการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (SRM) กับผลลัพธ์คือ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย (SR) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1–5
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างปณิธาน
ร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (β = 0.170, p<0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ใน
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ลําดับถัดมา ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขี ย วเชิ ง บู ร ณาการส่ งผลกระทบเชิ งบวกกั บการตอบสนองความต้ องการของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.10 (β = 0.159, p<0.10) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 สําหรับความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนส่งผลกระทบเชิงบวกกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (β = 0.180,
p<0.05) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ในขณะที่ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย (β = 0.053, p>0.10) ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 นอกจากนี้ พบว่า ความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม ส่งผลกระทบเชิงบวกกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (β = 0.238, p<0.01)
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับผล
การดําเนินงานธุรกิจ
ตัวแปร
xˉ
S.D.
SR
BP
ET
FC

SR
4.14
0.61
0.613***
0.334***
0.028

BP
3.97
0.62

0.357***
0.101

ET
4.00
0.66

FC
1.52
0.71

-0.008

*** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรพบว่า มีความสัมพันธ์
อย่ างมี นั ย สํ าคั ญทางสถิ ติที่ร ะดั บ 0.01 มี ค่าสั มประสิ ทธิ์ ส หสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (SR) กับผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) r= 0.613, p<0.01

140
สําหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอยู่ระหว่าง
0.334–0.357 (r= 0.334, p<0.01, r= 0.357, p<0.01)
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับผล
การดําเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรอิสระ
SR

ตัวแปรตาม
BP
0.611***
(0.057)

ET
SR*ET
FC
Adjusted R2
Maximum VIF

0.084
(0.080)
0.377
1.001

BP
0.550***
(0.059)
0.169***
(0.059)
0.090
(0.051)
0.094
(0.078)
0.406
1.128

*** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของผลลัพธ์ได้แก่ การตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 6 และการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดจากการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 7
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียส่งผลกระทบเชิง
บวกกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β =0.611, p<0.01) จาก
ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 สําหรับความผันผวนของสภาพแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
(β = 0.090, p>0.10) จากผลการวิจัยจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า ตัว
แปรควบคุมทุนการดําเนินงานไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (β= 0.094, p> 0.10)
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว
ตัว
แปร
xˉ
S.D.
TLV
SVA
SE
ECE
IGLP
CSC
LTA
SRM
FC

TLV
3.66
0.90

SVA
3.98
0.75

SE
3.91
0.75

ECE
3.85
0.71

0.659***
0.539***
0.643***
0.623***
0.570***
0.612***
0.627***
0.216**

0.615***
0.651***
0.658***
0.653***
0.611***
0.640***
0.188*

0.634***
0.593***
0.628***
0.629***
0.584***
0.074

0.758***
0.695***
0.673***
0.674***
0.206**

IGLP
3.97
0.69

CSC
3.89
0.67

LTA
3.88
0.74

SRM
3.88
0.68

FC
1.52
0.71

0.718***
0.715*** 0.710***
0.680*** 0.744*** 0.726***
0.079
0.095
0.050
0.110

***นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, **นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า มีความสัมพันธ์
อย่างมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งมีค่าสั มประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง วิ สัยทั ศน์ ของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง (TLV) ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (SVA) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (SE) กับ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ ด้านการประสานความร่วมมือระหว่าง
กิ จ การเพื่ อชุ มชน ด้ านการประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยีโ ลจิ ส ติ กส์ เพื่ อสิ่ งแวดล้ อมและการสร้ า งคุ ณค่ า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมอยู่ระหว่าง 0.570–0.658 (r=0.643, p<0.01, r= 0.651,
p<0.01, r= 0.634, p<0.01, r=0.623, p<0.01, r= 0.658, p<0.01, r= 0.593, p<0.01, r= 0.570,
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p<0.01, r=0.653, p<0.01, r= 0.628, p<0.01, r=0.612, p<0.01, r= 0.611, p<0.01, r=0.629,
p<0.01, r= 0.627, p<0.01, r=0.640, p<0.01, r= 0.584, p<0.01)
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความ
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ตัวแปรอิสระ
TLV
SVA
SE
FC
Adjusted R2
Maximum VIF

ECE
0.290***
(0.066)
0.250***
(0.070)
0.319***
(0.063)
0.073
(0.069)
0.557
2.145

IGLP
0.290***
(0.068)
0.333***
(0.073)
0.236***
(0.065)
-0.064
(0.072)
0.525
2.145

ตัวแปรตาม
CSC
0.176***
(0.069)
0.343***
(0.073)
0.324***
(0.065)
-0.033
(0.072)
0.515
2.145

LTA
0.304***
(0.069)
0.219***
(0.073)
0.336***
(0.065)
-0.082
(0.072)
0.517
2.145

SRM
0.313***
(0.073)
0.293***
(0.074)
0.238***
(0.066)
-0.031
0.073
0.509
2.145

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 24 การวิ เคราะห์ ความถดถอยแบบพหุ คู ณของวิ สั ย ทั ศน์ ข องผู้ นํา
การเปลี่ ย นแปลง ความตระหนั กถึ งคุ ณค่ าทางสั ง คมและความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ กส์ สี เ ขี ย ว 5 ด้ าน เพื่ อ ทดสอบสมมติฐ านที่ 8ก – 8จ
สมมติฐ านที่ 9ก – 9จ สมมติฐ านที่ 10ก – 10จ
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า วิ สั ย ทั ศน์ ข องผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต่ อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการสร้ า งปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า นอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม (β = 0.290, p<0.01) ด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ (β
= 0.290, p<0.01) ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน (β = 0.176, p<0.01) ด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (β = 0.304, p<0.01) และด้านการสร้างคุณค่า
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การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (β = 0.313, p<0.01) จากผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานที่ 8ก – 8จ
ผลวิเคราะห์ข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า ตัวแปรควบคุมทุนการดําเนินงานไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว (β = -0.065, p> 0.10)
การวิเคราะห์ในลําดับถัดมา พบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (β = 0.250, p<0.01) การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ (β = 0.333, p<0.01) การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน (β = 0.343,
p<0.01) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (β = 0.219, p<0.01) และการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (β = 0.293, p<0.01) จากผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานที่ 9ก – 9จ
การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียพบว่า มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม (β = 0.319, p<0.01) การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ (β =
0.236, p<0.01) การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน (β = 0.324, p<0.01) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (β = 0.336, p<0.01) และการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์
กับสังคม (β = 0.238, p<0.01) จากผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานที่ 10ก – 10จ
สําหรับผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกับความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวด้านต่าง ๆ มีข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า ตัวแปรควบคุมคือ ทุนการดําเนินงานไม่ส่งผล
กระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวทั้ง 5 มิติ (β= 0.073, p> 0.10; β= -0.064,
p> 0.10; β= -0.033, p> 0.10; β= -0.082, p> 0.10; β= -0.031, p> 0.1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการวิ จั ย เพื่ อ ทดสอบสาเหตุ แ ละผลลั พ ธ์ ข อง
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ผู้วิจัยดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษที่ได้รับรางวัลด้านการจัดการคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม หรือกิจการที่เข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว จํานวน 7 แห่ง ซึ่ง
แบ่งธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ตามจํานวนทุนการดําเนินงานประกอบกอบด้วย
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษกลางเล็ก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็น.ยู.ซี. อินเตอร์แพค จํากัด บริษัทเอ็ม เอส

144
อาร์ กล่องกระดาษ จํากัดและบริษัท ยูเนี่ยน คอนเทนเนอร์ จํากัด สําหรับบริษัทขนาดกลางจํานวน 2
แห่งได้แก่ บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จํากัดและบริษัท เจ.ที.พี. (1991) จํากัด และ
บริษัทขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัดซึ่งอยู่ในเครือของกลุ่มธุรกิจกระดาษ
หรือ SCG Paper และบริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จํากัด ทําให้ผู้วิจัยค้นพบข้อมูลตามวัตถุประสงค์เรื่อง
ความสั มพั นธ์ เชิ งสาเหตุและผลลัพธ์ ความสามารถการจัดการโลจิ สติกส์สี เขี ยวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
แนวคิ ด การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยเนื่องจาก ธุรกิจอุ ตสาหกรรมกระดาษให้ความสําคัญกับการ
ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความคิดเห็นว่าการนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวมา
ใช้ในกิจการเป็นแนวทางสําคัญที่ช่วยให้กระบวนการดําเนินงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสามารถลด
ต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ดําเนิ นงาน นอกจากนี้ กิจการส่ งเสริม สนั บสนุ นให้พนักงานได้ เข้าร่วมอบรม สั มมนาเพื่ อเพิ่มพู น
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานตลอดจนกระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เป็นเรื่องใหญ่สําหรับโรงงานถ้าเปลี่ยนระบบ เราต้องสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็น
ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการประชุมกระตุ้น
ให้เห็นความสําคัญของการทําและสื่อให้เห็นถึงเรื่องของข้อกฎหมายถ้าไม่ทําจะถูกปิดโรงงานทํา
ให้พนักงานความตื่นตัวและมีจิตสํานึกเพิ่มขึ้น (ประวีณา, 2558)
เราเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็น The best แล้วจึงต้องคํานึงถึงสังคม (ประณพ, 2558)
กิจการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้อุตสาหกรรมสี
เขี ย ว การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทานตลอดจนกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้ร่วมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจร่วมกัน
(ประพันธ์, 2558)
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคิดว่ากระแสนี้มาแน่นอน จะทําให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น (ประดิภา, 2558)

พฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเช่น ลูกค้า ชุมชน รัฐบาล ผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบได้เรียกร้องให้
กิจ การทํ าธุ รกิ จที่ คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี้ ในเรื่ องจุดคุ้มทุน เกี่ ยวกับ การนํ าการ
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จัดการโลจิสติกส์มาใช้ในกิจการ ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า เมื่อนําการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามา
ใช้ส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานสูงขึ้น ตามการสัมภาษณ์ ดังนี้
ถ้าทํากรีนโลจิสติกส์แล้วทําให้ต้นทุนสูงขึ้นและต้องเพิ่มราคาขายลูกค้าจะไม่เอา เช่น ถ้า
ทํา FSC แล้วจะคิดต้นทุนเพิ่ม คู่ค้าไม่ชอบ ซึ่งประเทศไทยยังมองว่าถ้าทําพวกนี้ต้องคิดราคา
เพิ่ม ซึ่งทัศนคติการมองของผู้ประกอบการที่มองเรื่องต้นทุนเป็นหลัก หรือถ้าโรงพิมพ์ เรียกร้อง
ให้บริษัทต้องทํา เราก็ทําได้แต่ต้องมีต้นทุนเพิ่ม เขาจะกลับไปคุยกันใหม่คือ ยังมีทัศนคติว่าถ้า
ทําแล้วต้องมากับต้นทุนที่สูงขึ้น (ประวีณา, 2558)
การพัฒนาเรื่องนี้ของเมืองไทยค่อนข้างไปได้ยาก เพราะมีขั้นตอนเยอะ และถ้าทําแล้วมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ไม่อยากทํากัน (ประณาลี, 2558)
ส่วนใหญ่ลูกค้าหรือเครือข่ายจะดูว่าเราทําหรือไม่ เช่น ถ้ากิจการไม่มี SA8000 เขาจะไม่
ซื้อสินค้ากับเรา (ประดิภา, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษจัดอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ผู้ก่อมลพิษค่อนข้างมาก มีกระบวนการที่สิ้นเปลืองพลังงานและก่อมลภาวะสูง เช่น
การเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดมลพิษทางอากาศ การฟอกกระดาษทําให้เกิดมลพิษทางน้ําและส่งผลให้เกิด
มลภาวะแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจึงเป็นแนวคิด
ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้สามารถนํามาใช้พัฒนาให้เกิดการประหยัด
พลังงาน ลดต้นทุนควบคู่ไปกับการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
พบว่า การให้ความหมายของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยที่เกิดขึ้นมีทัศนะที่คล้ายคลึงกันกับความหมายที่
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาตามแนวคิ ด และงานวิ จั ย ของความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย ว ทั้ ง นี้ บาง
ความหมายเกิดขึ้นตามวิถี แนวคิด วิธีการดําเนินงานของแต่ละกิจการที่ถูกกําหนดขึ้นโดยเฉพาะ ใน
ที่นี้การให้ความหมาย ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษตาม
ทัศนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ 5 ด้าน คือ การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์การเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม ดังนี้
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2.1 ความสามารถการจั ดการโลจิ ส ติ กส์ สี เขี ย วด้ านการสร้ างปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า น
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า กิจการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานที่เป็น มิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางรัฐบาล
ได้ กําหนดขึ้น ตลอดจนจั ดทํ าแผนงานการดํ าเนิ น งานและกํ าหนดผู้รั บ ผิ ดชอบในการติ ดตามการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า
บริ ษั ท เริ่ ม ต้ น การดํ า เนิ น งานด้ า นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ ว ยการกํ า หนดเป็ น
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและได้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึงนโยบายการดําเนินงานร่วมกัน
โดยกําหนดให้มีคณะกรรมควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน (ประพจน์, 2558)
กิจการกําหนดนโยบายที่ให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียรอบ ๆ โรงงาน โดยพนักงานร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและจัดทําแผนดําเนินงานที่
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน (ประณพ, 2558)

นอกจากนี้ การจัดทําแผนงานประจําปี ผู้บริ หารได้เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดการปรับปรุง และกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ งถื อ เป็ น การสร้ างความตระหนั กและสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรเห็ น ความสํ าคั ญ ของการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว โดยผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรรับทราบข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจไป
ในทิ ศทางเดี ย วกั นเพื่ อเป็ นการกระตุ้ นให้ พนั กงานเกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี แ นวทางการใช้
ทรั พยากรที่ มีอ ยู่ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และไม่ ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ มด้ ว ยการจั ด ประชุ มประจํ า เดื อ น
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยประเด็นที่สอดคล้องได้แก่
กิจการมีที มงานคอยรั บผิดชอบและดูแลเรื่ องสิ่ งแวดล้ อมโดยเฉพาะและเผยแพร่ ข้อมู ล
ข่าวสารการดําเนินงานให้พนักงานในกิจการรับทราบให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน (ประมณ, 2558)

จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า การสร้ า งปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า น
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันของบุคลากรภายในกิจการ
กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความชัดเจนและสื่อสารให้บุคลากรเห็นความสําคัญและเข้าใจ
ไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขียวเชิงบูรณาการพบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีการบูรณาการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานตั้งแต่
กระบวนการจั ดซื้ อวั สดุ กระบวนการผลิ ตและกระบวนการส่ งออกสิ น ค้ าไปยั งลู กค้ า ซึ่ งกิ จการมี
กระบวนการผลิตที่สะอาดลดใช้ทรัพยากร นําชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ําและนํามาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนและลด
การเกิดของเสีย ตลอดจนการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้าด้วยการจัดรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามคําสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
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กิจการบูรณาการกระบวนการผลิต โดยซื้อวัตถุดิบ มีการคัดเลือกผู้จําหน่ายวัสดุที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วางแผนการจัดซื้อโดยคํานึงวัตถุดิบคงเหลือ
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ แผนการผลิ ต และป้ องกั น ไม่ มี ใ ห้ มี วั ส ดุ ต กค้ า ง ซึ่ ง เป็ น การลดของเสี ย
เนื่ องจากวัต ถุ ดิบ หมดอายุหรื อเสื่อมคุณ ภาพ สํ า หรั บการผลิตมี กระบวนการใช้สี น้ําซึ่ งเป็ น
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตเรามีใบรับประกันคุณภาพ มีการจัดเก็บ คัดแยกขยะ มีบ่อบําบัดน้ําเสีย
เพื่อนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ได้ และการขนส่งจะว่าจ้างบริษัทจากภายนอกมารับสินค้าเพื่อกระจาย
สินค้าให้กับลูกค้า โดยรถบรรทุกมีใช้แก๊ซและใช้น้ํามันควบคู่กัน (ประพันธ์, 2558)

กิจการใช้หลักการ 3Rs ในกระบวนการผลิต โดยวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทําให้เกิดการลดการ
ใช้ของเสียให้เหลือน้อยที่สุด (Reduce) เช่น การปรับปรุงเตาเผาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเถ้าให้สามารถนําไป
เป็นส่วนผสมทําบล็อกประสาน มีการใช้ซ้ํา (Reuse) โดยใช้พาเลทไม้ พลาสติกหรือเหล็กที่สามารถใช้ซ้ําได้
มากกว่ากระดาษ นําน้ําจากกระบวนการตีเยื่อกระดาษมาผ่านการกรองและใช้ซ้ําเพื่อลดการใช้น้ําบาดาล
หรื อนํ าน้ํ าจากกระบวนการผลิ ตไปบํ าบั ดเพื่ อใช้ รดน้ํ าต้ นไม้ ในโรงงานและได้ ส่ งให้ ชุ มชนในพื้ นที่ ใช้
เพาะปลูก การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ด้วยการนําของเสียจากการตีเยื่อกระดาษและกากตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย (ชนิดแห้ง) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินในหม้อไอน้ําหรือการนํากากตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย (ชนิดเปียก) ไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น กล่าวได้ว่า กิจการให้ความสําคัญกับการ
ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษพบว่า
กระบวนการผลิต เรามีเรื่องการบําบัดน้ํา นํามาใช้ร้อยละ 25 ในอนาคตวางแผนจะ
นํามาใช้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 เรามีหน่วยงาน R&D เพื่อวางแผนรีไซเคิล น้ําจากกระบวนการตี
เยื่อ เรานําน้ําตีเยื่อซึ่งจะมีน้ําเหลือเรียกว่าบ่อพักน้ํา White water ซึ่งจะนําไปผสมกับน้ําตีเยื่อ
ล้อตใหม่เพื่อนํามาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นระบบของกระดาษ เราสามารถนําน้ํามาผสมกับน้ํารีไซเคิลตัว
ใหม่ให้กับเยื่อที่เราจะนํามาตีใหม่ได้ สําหรับการขนส่ง เราวางแผนการขนส่ง จัดเส้นทางการ
ขนส่งล่วงหน้า 3 วัน และจ้างบุคคลภายนอกโดยตกลงกันเรื่ องของการใช้แก๊ซเพราะจะ
ประหยัดและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ประวีณา, 2558)
เศษกระดาษในร่องของกล่องกระดาษเราก็จะเก็บรวมกันเพื่อขายต่อเป็นเศษให้กับ SCG
สําหรับน้ําที่ล้างสีซึ่งจะเป็นน้ําที่มีสารเคมี เราบําบัด ด้วยการนําสารส้มลงไปตีแล้วจะดูดตัว
ตะกอนออกมาตากแดด 2- 3 วันแล้วนําไปใส่ในต้นไม้ ส่วนน้ําก็นํามาใช้ใหม่ได้ ในการขนส่งเรา
มีการวางแผนการขนส่งให้ไปเส้นทางเดียวกันเพื่อประหยัดน้ํามัน (ประณาลี, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการมุ่งเน้นโลจิสติกส์สีเขียวเชิง
บูรณาการส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษเกิดการประสานการดําเนินงานควบคู่ไปกับการจัดการ
ของเสียในกระบวนการผลิตทําให้สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรและปกป้องสิ่งแวดล้อม
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2.3 ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่าง
กิจการเพื่อชุมชนพบว่ า ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมกระดาษที่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ในสมาคมอุตสาหกรรม
เยื่อและกระดาษไทยและสมาชิกในสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยได้จัดประชุมประจําเดือนและทํา
กิจกรรมร่วมกันระหว่างกิจการ โดยวางแผนการทํากิจกรรมและประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ มี
การส่งเสริมแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของฐานลูกค้าระหว่าง
กั นทํ าให้ เกิ ดการขยายขอบเขตของตลาดร่ ว มกั น จากการสั ม ภาษณ์ ข องผู้ บ ริ ห ารพบประเด็ น ที่
สอดคล้องดังนี้
กิจการเข้าร่วมประชุมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยเพื่อรับทราบถึงนโยบาย
การดําเนินงานร่วมกัน ซึ่งบางกิจกรรมจะไปศึกษาดูงานกับกิจการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสี
เขียวเพื่อเป็นตัวอย่างการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (ประพันธ์, 2558)
กิจการเผยแพร่ความรู้ด้วยการให้อุตสาหกรรมกระดาษขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็น
สมาชิ ก กั บ สมาคมบรรจุ ภั ณ ฑ์ กระดาษลู กฟู กไทยหรื อ กิ จ การที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของสภา
อุตสาหกรรมเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงาน (ประพจน์, 2558)

นอกจากนี้ ได้แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานของ
กิจ การและร่ ว มกั น พัฒ นาชุ มชนที่ดีส่งผลให้ เกิ ดความได้ เปรี ย บทางการแข่งขัน ของธุ รกิ จตามการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
สําหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมเรากําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และถ้าทําในเชิงเพื่อชุมชน
แล้วเราเชิญเครือข่ายเพื่อมาคิดร่วมกัน โดยทําความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจทํา CSR รอบโรงงาน
คือ การสร้างฝายร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ สําหรับลูกค้าและโรงพิมพ์เราก็เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเช่น
เช่น โครงการสร้างฝายร่วมกันเพื่อชุมชน เป็นต้น (ประณพ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนทั้ ง ระหว่ า งกิ จ การส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
สร้างความมื อระหว่ างกิ จการร่ วมกั นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษที่เกิ ดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เข้ามาดําเนินการตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุม ถือ
ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ทําให้กิจการเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร
พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
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เราใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลการดําเนินงานและใช้การสื่อสารในหน่วยงานให้
เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น (ประณพ, 2558)
เรื่องเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ใช้สนับสนุนการดําเนินงานซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการ เพราะ
เมื่อสั่งซื้อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เราต้องส่งต้องบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
หรือเครื่องจักรใหม่ เพื่อให้เกิดความชํานาญในการนํามาใช้ในกิจการอนาคต (ประมณ, 2558)

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ
ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษในกิจการได้ แต่การใช้เทคโนโลยีไม่ใช่ความสามารถหลักของการ
จัดการโลจิสติกส์เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดการไหลของวัตถุดิบ
อย่างประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้และสนับสนุนอย่างจริงจัง
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพิ่อสิ่งแวดล้อม
เรื่ องของเทคโนโลยี เราต้ องพึ่ ง พาจากต่า งประเทศค่ อนข้ างมาก จึ งอยากให้ ภ าครั ฐ
สนับสนุนอย่างจริงจังและปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (ประพจน์, 2558)
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแต่คิดว่ายังไม่เหมาะกับบริบทของ
บริษัทและบุคลากรเรา เพราะพวกเขาอาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เคยส่งไปอบรม แต่
ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานซึ่งอาจจะไปช้ากว่าที่อื่น แต่ก็ค่อย ๆ
พัฒนา และมองว่าเป็นปัจจัยที่ใช้สนับสนุนการดําเนินงานมากกว่าเป็นความสามารถหลักใน
การดําเนินงาน (ประวีณา, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโ ลจิ
สติ ก ส์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ปั จ จั ย ที่ใ ช้ ส นั บ สนุ น การดําเนินงานด้วยการเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล
ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงานและการควบคุมในกิจการอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.5 ความสามารถการจั ดการโลจิ ส ติ กส์ สี เขี ย วด้ านการสร้ างคุ ณค่ าการตลาดเชิ ง
ความสัมพันธ์กับสังคมพบว่า กิจการพิจารณาถึงการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดดเด่น
เหมาะสมกับลูกค้า การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าด้วยการตั้งราคาสินค้าบนพื้นฐานของสมาชิก
อย่างคุ้มค่า มีช่องทางจัดจําหน่ายเพื่อให้ลูกค้าสะดวกซื้อ การส่งเสริมการขายและสร้างกิจกรรมทาง
การตลาดที่คํานึงถึงสังคม มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่มี
การเปลี่ยนแปลงโดยหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่
สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า
ด้านการตลาด ทางบริษัทดูอุปสงค์ ราคา คู่แข่งขัน กําหนดราคาที่เหมาะสมที่ลูกค้า
ความสามารถซื้อได้ และสัมภาษณ์ลูกค้าเรื่องราคาว่าพร้อมจ่ายได้ในราคาเท่าไหร่ต้องคํานึงถึง
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ราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไอเดีย กรีนซึ่งผลิตจากเยื่อที่หมุนเวียนทํา
ใหม่ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า คุ ณ ภาพโดยรวมอาจไม่ ดี เท่ า เยื่ อใหม่ แต่ ค วามต้ องการของลู ก ค้ า คื อ
ต้องการกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมและถ่ายแล้วไม่ติดเครื่อง เราจึงคิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาแล้วนําไป
จําหน่าย สําหรับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังคม เราจัดโปรแกรม Sherd to Share คือ เอา
กระดาษไปย่อยเป็นชิ้นเล็กโดยจะมีกล่องกระดาษไปให้กลุ่มสํานักงานเพื่อเก็บกระดาษที่ใช้แล้ว
นํามาย่อยหรือบริษัทอื่น ถ้ามีกระดาษที่ใช้แล้วเป็นกระดาษขาวก็นํามาขายให้กับเราได้ และ
กระดาษสีก็นํามาขายให้กับบริษัทได้ นอกจากนี้ เราได้มีการนํากระดาษไปมอบให้กับพวกโรง
พิมพ์หรือหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ (ประณพ, 2558)

สําหรับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อจูงใจลูกค้าด้วยการจัดทําแผน
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้าและเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสม นอกจากนี้
กิจการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามการสัมภาษณ์ดังนี้
การสร้างคุณค่าทางการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมด้วยการจัดกิจกรรมการตลาด
เพื่อสังคมที่คืนกําไรสู่สังคมคือ บริจาคและสนับสนุนซื่อเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล
บริจาคเงินให้กับคนพิการ (ประมณ, 2558)
กิจการจัดทําคลังข้อมูลลูกค้าโดยรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นข้อมูลพัฒนา
สินค้าและการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
และสอบถามถึงความต้องการของชุมชนเพื่อนําข้อมูลมาใช้พัฒนาชุมชน (ประณาลี, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวด้านการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมได้มุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม มี
การเปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนในสั ง คมเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกํ า หนดแนวทางการตลาดเพื่ อ ให้ บ รรลุ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อไม่ให้เกิดแรงต่อต้านหรืออุปสรรคจากชุมชน นอกจากนี้ กิจการได้ทํา
ความร่ ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ บาลและภาคเอกชนเพื่ อ เชื่ อ มโยงวั ตถุ ป ระสงค์ ของกิ จ การกั บ
นโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและชุมชนเกิดการยอมรับ
3. ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ปั จ จั ย สาเหตุ ของความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เขี ย วของธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย ได้แก่วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สําหรับปัจจัยผลลัพธ์ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย ผลการดําเนินงานของธุรกิจ ในทัศนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยดังนี้
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3.1 วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง พบว่ า ผู้บริหารมีบทบาทในการกําหนดทิศทาง
ดําเนินงานด้วยการกําหนดนโยบาย การวางแผน กําหนดกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเป็น
ระบบ มีการกระตุ้น ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสนับสนุนให้พนักงาน
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
กิจการเข้าร่วมประชุมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยเพื่อรับทราบถึงนโยบาย
การดําเนินงานร่วมกัน ซึ่งบางกิจกรรมจะไปศึกษาดูงานกับกิจการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสี
เขียวเพื่อเป็นตัวอย่างการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (ประพันธ์, 2558)
กิจการเผยแพร่ความรู้โดยให้อุตสาหกรรมกระดาษขนาดกลางและเล็กที่เป็นสมาชิกกับ
สมาคมบรรจุภั ณฑ์ กระดาษลู กฟู กไทยเข้ ามาศึ กษาดูงานเกี่ ยวกับจัดทํ าระบบบํ าบั ดน้ํ าเสียใน
โรงงาน (ประพจน์, 2558)

กิจการได้แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ
และร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ดีส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจตามการสัมภาษณ์
ดังนี้
เราร่ ว มกั บ ทางอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เพื่ อวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมของธุ รกิ จ ร่ ว มกั น
นอกจากนี้ รั ฐบาลได้ เชิ ญ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เช่ น เทศบาล องค์ การบริ หารส่ ว นตํ า บล ตั ว แทน
ภาคเอกชน ตัวแทนชุมชน กิจการที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมาประชุมร่วมกัน (ประพันธ์, 2558)
เราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมกับงานอนามัยของกรุงเทพฯ
ที่มาสุ่มดูเรื่องสภาพแวดล้อมว่าเป็นภัยกับชุมชนหรือไม่ทุกปี (ประณาลี, 2558)

จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ทําให้
เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน สร้างพลังและแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งจะนําไปสู่การปรับตัว เปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3.2 ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมพบว่ า กิจการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมด้วย
การปรับรูปแบบวิธีคิดที่มุ่งเน้นผลกําไรควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของสังคม โดยให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทุกขั้นตอนโดย
การประชุมประจําเดือนและติดประชาสัมพันธ์ในห้องน้ําและบอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงงาน จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เราต้องสร้างความตระหนักและจิตสํานึกให้กับพนักงานเรื่องการลดใช้พลังงาน คํานึงถึง
ชุมชนและสังคม เพราะพนักงานเราส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน (ประดิภา, 2558)
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เราต้องกระตุ้นให้พนักงานตะหนักและเกิดจิตสํานึกถึงคุณค่าของสังคม ต้องปลูกฝังไป
เรื่อย ๆ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์โดยให้ทุกแผนกร่วมกันทําและจัดประกวด (ประณพ, 2558)

จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กิจการต้องตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมโดยปรับ
รูปแบบวิธี คิดที่มุ่งเน้ นผลกํ าไรควบคู่ กับการตอบสนองความต้องการของสังคม ให้ความสําคัญกั บการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอน โดยที่กิจการสร้างความ
เชื่อมั่นว่ากิจกรรมพัฒนาสังคมนําไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างกิจการกับสังคม
3.3 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียพบว่ า กลุ่มบุคคลที่เป็นแรงผลักดันที่สําคัญและมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้แก่ ลูกค้า ชุมชน สังคม รัฐบาล โดยข้อมูลของกลุ่มเหล่านี้สามารถ
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการทํางานร่วมกันและมีความรับผิดชอบต่อ
กลุ่มบุคคลในสังคมได้อย่างเหมาะสม จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ถ้ า ลู กค้ า ต้ องการมาตรฐานเราจะพู ด คุ ย กั บ ทางผู้ จํ า หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อขอใบรั บ รอง
คุณภาพ โดยส่วนใหญ่เราจะซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานและเราก็ดําเนินงานตาม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ซึ่งเราพร้อมรับการตรวจและให้
ความร่วมมือกับทุกส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมกับงานอนามัยของกรุงเทพฯ ที่เข้ามาสุ่มดูเรื่อง
สภาพแวดล้อมว่าเป็นภัยกับชุมชนหรือไม่ (ประณาลี, 2558)
เราทําตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลทุกอย่างและทํารายงานส่งกับกรมมลพิษ เรื่อง
กําจัดกาก โรงงานสีขาว บําบัดน้ําเสีย ให้กรมมลพิษทุกปี (ประดิภา, 2558)

จากข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นข้อมูล
สําคัญสําหรับการนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการทํางานร่วมกันและมี
ความรับผิดชอบต่อกลุ่มบุคคลในสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.4 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียพบว่า กิจการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและชุมชนด้วยการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสามารถส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องและระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีแนวทางการดําเนินงานภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
โลจิสติกส์สีเขียวสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ถ้าทําได้ส่งผลเรื่องของ
สังคม และประกาศตัวได้ว่าเราทําเรื่องนี้โดยคํานึงถึงสังคม (ประวีณา, 2558)
กรีนโลจิสติกส์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตตามข้อกําหนดของ
ลูกค้า ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนและทําตามกฎหมายกําหนด (ประณาลี, 2558)
การจัดการกรีนโลจิสติกส์จะสามารถตอบสนองความต้องการทางลูกค้า สังคมและ
องค์กรได้ประโยชน์เรื่องการลดต้นทุนและได้ผลกําไร (ประณพ, 2558)
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จากข้อมูลสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า กิจการต้องใช้ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน ภาครัฐบาล โดยบรรลุผล
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
3.5 ผลการดําเนินงานของธุรกิจพบว่า กิจการมีการเติบโตของรายได้และส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า สามารถรักษา
ลู กค้ ารายเก่ าและมี ลู ก ค้ ารายใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น และเกิ ด เครื อข่ ายความสั ม พั น ธ์ ทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
กรีนโลจิสติกส์จะทําให้เกิดภาพลักษณ์สูงขึ้น เกิดรายได้และมีเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างกิจการที่ทําธุรกิจสีเขียว (ประณพ, 2558)
เมื่อกิจการมีกระบวนการดําเนินงานที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมจะทําให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและแนะนําให้ลูกค้าใหม่เข้ามาซื้อสินค้ากับกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจการมองว่าเป็นการ
ขยายส่วนแบ่งการตลาดในทางอ้อม” (ประมณ, 2558)
การที่เราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวจะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือในการลงทุน เช่น
ถ้าบริษัทต่างประเทศต้องการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน เราจึงต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ต่างประเทศ
ไว้วางใจและเกิดความน่าเชื่อถือ (ประณาลี, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ได้ว่ า ผลการดํ าเนินงานของธุรกิจเป็ น
ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและใช้วัดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจ
4. ผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวต่อการตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสีย
4.1 ผลกระทบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียพบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษด้าน
การสร้ างปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า นอุ ตสาหกรรมเพื่ อสิ่ ง แวดล้ อมส่ง ผลกระทบต่ อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก การดําเนินงานขั้นนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญต่อการปรับเปลี่ยน
แนวคิดการดําเนินงาน โดยบุคลากรให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน
ร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษ พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า
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เราได้ให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและให้พนักงานแต่ละหน่วยงานเข้ามามี
ส่วนร่วมและประกาศออกมาเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยืดถือปฏิบัติ
ร่วมกันและต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
(ประพันธ์, 2558)
เราได้มีการประกาศเป็นนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมว่าเราจะทําอะไรบ้างและแจ้งเป็น
นโยบายให้พนักงานรับทราบ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน ซึ่งการจัดทําแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีจะต้องมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน
(ประพจน์, 2558)

การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นการกําหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรที่
เหมาะสมและมีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมและจะส่งผลให้เกิดการดําเนินงานสีเขียวในทุกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะนําไปสู่การจัดการทรัพยากรที่สามารถตอบสนองความความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย โดยเรามุ่งเน้นกับผู้มีส่วนได้เสีย 5 กลุ่มได้แก่
ลูกค้า ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ พนักงานและสังคม ซึ่งลูกค้า เราต้องมุ่งเน้นผล
กําไรต้องให้ความสําคัญกับลูกค้า ด้านผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ต้องร่วมกันเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของจะได้กําไร สําหรับพนักงาน เรา
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ มีสวัสดิการให้และคํานึงถึงสังคมเพราะ
เราต้องอยู่ร่วมกับชุมชน (ประดิภา, 2558)

จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า การสร้ า งปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า น
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทําให้กิจการมุ่งเน้น
ให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.2 ผลกระทบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการที่มีต่อการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียพบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก การจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการเป็นการผสาน
กระบวนการดําเนินงานโลจิสติกส์ขาเข้า กระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ขาออกอย่างเป็นระบบ จาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า
เรามีแผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนกซ่อมบํารุง แผนกประกันคุณภาพ ประชุม
กันเกือบทุกวัน โดยเมื่อรับคําสั่งซื้อเราจะออกแบบ วางแผนการผลิต ปฏิบัติตาม PDCA มีฝ่าย
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สนับสนุนการสั่งซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ทุกส่วนประสานงานกันต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี
การบูรณาการส่งข้อมูลถึงกัน สื่อสารข้อมูล ต้องมีการกําหนดระยะเวลา มีการประชุมกันเกือบ
ทุกวัน ทุกสัปดาห์ โดยประชุมกันสั้น ๆ ไม่เกินครึ่งชั่วโมง (ประดิภา, 2558)
การจัดกระบวนการโลจิสติกส์ ร้อยละ 90 เราจะผลิตตาม lead time เราจะกําหนด
Safety stork ที่โรงงานประมาณ 3 เดือนสําหรับกรณีจัดซื้อในต่างประเทศและตั้งนโยบาย
สํารองวัตถุดิบเอาไว้ แต่ถ้าเป็นเศษกระดาษจะตั้งไว้ 1 เดือนเพราะผู้จําหน่ายในประเทศไทย
สําหรับกระบวนการผลิตเรามีการวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นกลุ่มโรง
พิมพ์ร้อยละ 50 และขายกับตัวแทนร้อยละ 50 ในทุกขั้นตอนเราจะวางแผนการผลิตเพื่อ
ประสานการทํางานร่วมกันและช่วยกันดูว่าเราจะลดของเสียตรงไหนได้บ้าง มีการตรวจสอบว่า
มีจะไหนที่รั่วบ้าง ต้องปรับปรุงแก้ไข (ประวีณา, 2558)
ปัจจุบันมีโรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตกระดาษขาว โรงงานผลิตกระดาษน้ําตาล
โดยโรงผลิตเยื่อจะมี 2 เกรด คือ เยื่อสีน้ําตาลจะส่งไปคราฟ และเยื่อขาวส่งมาไทยเปเปอร์
กระดาษขาว เราได้ปรับปรุงกระบวนการผสานดําเนินงานโดยการต่อท่อจากโรงเยื่อส่งมาให้กับ
ทางบริษัทคราฟ์และกระดาษขาวได้ประมาณร้อยละ 90 และกระบวนการผลิตเป็นกระดาษ
เราจะพยายามคุยกับพนักงานว่าให้มีการวางแผนการจัดส่งด้วยการจัดให้เต็มคันรถไปในทิศทาง
เดียวกันจะได้ลดต้นทุนและลดการส่งผลกระทบเรื่องฝุ่นจากการขนส่ง (ประณพ, 2558)

จากกระบวนการดั งกล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ งความสามารถการใช้ ทรั พยากรและ
ความสามารถในแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่อย่างคุ้มค่า รวดเร็วซึ่งนําไปสู่การตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
4.3 ผลกระทบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย พบว่ า ความสามารถการจัดการโลจิส ติกส์สีเขีย วของธุ รกิจ อุตสาหกรรมกระดาษด้าน การ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย เนื่องจาก การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันด้านข้อจํากัดของทรัพยากร ความรู้
จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องได้แก่
เราทําความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจด้วยการทํา CSR รอบโรงงานและเชิญกิจการที่
ต้องการร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมกับเรามาร่วมกิจกรรมกับเรา (ประณพ, 2558)
เราดําเนินการเปิดโรงงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกั บเรื่องของระบบบําบัดน้ําเสีย
เรื่องของกระบวนการผลิตกระดาษ โดยหน่วยงานใดหรือโรงงานใดที่ต้องการมาศึกษาดูงานก็
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ทําหนังสือมาและเข้ามาดูงานได้ เพราะกิจการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ที่มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ (ประพจน์, 2558)
การเป็นสมาชิกในสมาคมบรรจุภัณฑ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่าย
ทํ า ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ถ้ า กิ จ การร่ ว มมื อ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ องและมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบ ๆ โรงงาน สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนด้วย (ประมณ, 2558)

ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษได้แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการและทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณ
อุตสาหกรรมให้เป็นชุมชนที่ดี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษที่สอดคล้องกับ
ประเด็นนี้
เราแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เช่น การสนับสนุนจากสมอ.เพื่อให้
ได้มาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรม (สมอ.) ทําให้ได้รับ ISO 9000 ด้วยการใช้งบประมาณที่น้อย
กว่า เพราะถ้าทําจริงต้องใช้งบประมาณ 100,000–200,000 บาท นอกจากนี้ ISMED สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามาช่วยบริษัทและ อาจารย์จากจุฬาฯ เข้ามาช่วย
เรื่องอาคารลดพลังงาน (ประดิภา, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การประสานความร่วมมือระหว่าง
กิจการทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกันในด้านทรัพยากรและข้อมูล มีการพึ่งพาซึ่งกัน
และกันระหว่างกิจการกับกิจการ กิจการกับชุมชนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนร่วมกันอย่าง
เหมาะสม มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชน
4.4 ผลกระทบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่ว นได้ เสี ย พบว่ า ความสามารถการจัดการโลจิ สติ กส์สี เขีย วของธุร กิ จอุ ตสาหกรรมกระดาษด้ าน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย เนื่องจาก อุตสาหกรรมกระดาษถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการนําเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ
มาใช้ค่อนข้างจํากัด ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรที่มีความเฉพาะเจาะจงในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องตี
เยื่อกระดาษ เครื่องรีดน้ํา เครื่องอบกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ธุรกิจ พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่วนตัวคิดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและสังคมเท่าไหร่นัก (ประมณ, 2558)
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แม้ว่าปัจจุบันกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้
กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายการดําเนินงานและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม แต่บทบาทการรับรู้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของกิจการด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน
ในธุรกิจผลิตกล่องกระดาษไม่ค่อยมีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่นัก จะมีก็เรื่อง
ดูดสี เครื่องตัด ไสกาว แต่ส่วนตัวก็มองว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ถ้าเรานํามาใช้จะ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพพนั ก งานและถ้ า พนั ก งานไม่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประณาลี, 2558)

บุ ค ลากรขาดความรู้ ความเข้ า ใจและไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
การนํ า เทคโนโลยี ม าใช่ ใ นบริ ษั ท ทํ า ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารรวดเร็ ว และที่ สํ า คั ญ เรื่ อ ง
เทคโนโลยีต้องอธิบายให้พนักงานรับรู้และเข้าใจถึงเหตุผลของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีให้ชัดเจน ต้องกระตุ้นให้เขาเห็นถึงความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในเปลี่ยนแปลง (ประณพ, 2558)
เรื่องของเทคโนโลยียังต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐไม่ได้เข้ามาให้การสนับสนุน
อย่างจริงจัง เพราะภาครัฐมีแน่นโยบายแต่ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ทําเป็นตัวอย่างแต่ผลักดันให้
ภาคเอกชนทํา จึงส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้ง (ประพจน์, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและเป็นความสามารถทางเทคนิคที่ใช้
สนับสนุนการไหลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงานและการควบคุมตลอดจนการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกิจการ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียแบบไร้พรมแดนให้
เป็ นระบบเดี ยวกั นและหาแนวทางที่ เหมาะสมและตอบสนองความต้ องการของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
4.5 ผลกระทบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ
ด้านการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียพบว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของอุตสาหกรรมกระดาษด้านการสร้าง
คุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย เนื่องจาก การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมที่มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับลูกค้า มีช่องการจัดจําหน่ายที่ลูกค้าสามารถจัดซื้อได้สะดวก รวดเร็ว
ตลอดจนการสร้างกิจกรรมทางการตลาดรับผิดชอบต่อสังคม โดยกําหนดแนวทางการตลาดเพื่อสังคม
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เช่น การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบประเด็นที่สอดคล้องได้แก่
เรามองการสร้างคุณค่าทางการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมว่า กิจการต้องส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาสินค้ าที่มีคุณภาพ กําหนดราคาที่เหมาะสมไม่สูงหรือต่ําจนเกินไป มีการจั ด
กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมที่คืนกําไรสู่สังคมด้วยการให้ทุนการศึกษา การจัดโรงพักเทศบาล
จัดแข่งขันกีฬาร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตโดยติดต่อทางสภากาชาดไทยนํารถเข้ามา
รับบริจาค ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วยังตอบสนองความ
ต้องการของสังคมด้วย (ประมณ, 2558)
เราเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเก่าและใหม่อย่างเป็นระบบ โดยทุกปีเราจะให้ลูกค้าให้
คะแนนผลิตภัณฑ์เพื่อนํามาปรับปรุงต่อไป (ประวีณา, 2558)

กิจการมองประเด็นทางสังคมควบคู่ไปด้วย เปิดโอกาสผู้บริโภคและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาจุดกลางปัญหาร่วมกัน การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เหมาะสม ตามผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
เราต้องคํานึงถึงสังคม เช่น เข้าไปให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สัมพันธ์กับธุรกิจเรา
บริ จ าคทุ น การศึ ก ษาให้ กับ ลู ก ของพนั ก งานด้ ว ย เพราะเราต้ องอยู่ ร่ว มกั บ ชุ ม ชน เราต้ อ ง
ประกอบธุรกิจไม่กระทบกับชุมชน เพราะพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเราต้องการความ
ยั่งยืนต้องคํานึงถึง 5 ส่วน ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้จําหน่ายวัตถุดิบและสังคม (ประดิภา, 2558)
เราเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของเรา และการเก็บข้อมูลทั้งลูกค้าเก่าและใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสินค้า (ประมณ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างคุณค่าทางการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคมเป็นกิจกรรมที่ส่งมอบคุณค่าในรูปแบบการทํางานด้านการตลาดใหม่ที่คํานึงถึง
ความเป็นอยู่ของสังคมมากกว่าสร้างผลกําไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวทําให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเกิดการยอมรับจากสังคมในระยะยาว ไม่เกิดแรงต่อต้านหรืออุปสรรคจาก
ชุมชนซึ่งจะส่งผลให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ความผั นผวนของสภาพแวดล้อมของธุ รกิ จของอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ค าดว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของกิ จ การที่ ทํ า ให้
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ความสามารถทางการแข่งขันกิจการลดลง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ บทบาท
การเมืองและกฎหมายตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กล่าวได้ว่า
ความผั นผวนของสภาพแวดล้อมสามารถเป็ นทั้งสถานการณ์ ที่เป็ นโอกาสหรืออุปสรรคสําหรับกิ จการ
ในทางหนึ่งสามารถก่อให้เกิดจุดแข็งและจุดอ่อนต่อการดําเนินงาน ดังนั้น ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
จึ งมี ความสั มพั นธ์ กั บการตอบสนองความต้ องการของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยกั บผลการดํ าเนิ นงาน เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลกส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจการสูงขึ้น เช่น ราคา
น้ํามันสูงขึ้น เป็นต้น สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนทําให้บทบาทการทํางานของภาครัฐบาลเกิด
ความล่าช้าและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้กิจการต้องปรับปรุงและ
พัฒนาสิ นค้าอย่ างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดําเนินงานของกิ จการส่ วนใหญ่ จึงต้องคํานึงถึงกรอบเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของอุตสาหกรรมด้วย
สําหรับผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบว่า ความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย
และผลการดําเนินงานธุรกิจเนื่องจาก ความผันผวนของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนหรือพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงล้ว นแล้ ว แต่ เป็น ปั จ จั ย ภายนอกที่ กิจ การไม่ส ามารถควบคุ มได้ ทั้งนั้ น ซึ่ งมุ มมองของ
ผู้บริหารมองว่า ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะมีความผันผวนอย่างไร แต่ถ้ากิจการสามารถจัดการทรัพยากร
และใช้ทักษะความสามารถภายในกิจการอย่างสมดุลและคุ้มค่าจะส่งผลให้กิจการสามารถควบคุมและ
จัดการสภาพแวดล้อมได้ การสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษสอดคล้องกับประเด็นนี้
ทุกธุรกิ จต้ องช่ วยเหลื อตัว เองก่อน และอยู่ไ ด้ ด้ว ยตัว เองโดยไม่ รองบประมาณของ
รัฐบาลหรอก (ประณาลี, 2558)
บางช่วงที่คู่แข่งขันอย่างเช่น จีน อินโดนีเซียที่ขายลดครึ่งราคาทําให้มีผลกระทบบ้าง
แต่พอลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ไม่ดี เขาก็กลับมาใช้ของเราเหมือนเดิมเพราะสินค้าของเรามีคุณภาพ
มากกว่าเขา ทําให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเรามากขึ้น (ประพจน์, 2558)

กิจการต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นเพื่อนําข้อมูลมาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาขีดความสามารถการดําเนินงานของกิจการให้สามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
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พฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ท้าทายทําให้เราต้องปรับและพัฒนา
ตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีข้อเรียกร้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อเรา
พัฒนาคุณภาพของเราอยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย กับบริษัทเรา (ประดิภา, 2558)
ถ้าเศรษฐกิจโลกดี แต่กระบวนการดําเนินงานของกิจการไม่ดีก็ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ (ประมณ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยด้านความผันผวนสภาพแวดล้อม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือพฤติกรรมของลูกค้าไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการ
เพราะเมื่อกิจการมีความสามารถการจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่า มีกระบวนการดําเนินงานที่คํานึงถึง
กรอบเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ผลกระทบของการตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมกระดาษจั ด เป็ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ซึ่ ง ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ วั ด
ความสํ าเร็จ จากผลการดํ าเนิ น งานของธุ ร กิจ จึ งต้องเกิ ดจากการที่ กิจ การมุ่งเน้ นการดําเนิ นงานที่
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น กิจการจึงต้องปรับปรุงการผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยการคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกิจการกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดความคุ้มค่าและสมดุลเพื่อให้เกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลพบว่า การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจาก การที่กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ มีกระบวนการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง
และระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจและน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ตามคํา
สัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจว่า
ถ้ากิจการทําโลจิสติกส์สีเขียวจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ มีการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น (ประวีณา, 2558)

การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าและตัวแทนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การให้ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมหรือแสดงความคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของกระบวนการ
ดํ าเนิ นงานของอุ ตสาหกรรม การเปิ ดโรงงานให้ คู่ ค้ าทั้ งผู้ จํ าหน่ ายวั ตถุ ดิ บ เครื อข่ ายผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมกระดาษและตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กิจการมี แนวทางการ
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ดําเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
พบ ประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้
กิจการที่มีกระบวนการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่ดีจะทําให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ด้านส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น เพราะส่วนใหญ่
ลูกค้าหรือเครือข่ายจะดูว่าเราทําดีหรือไม่ เช่น ถ้าเราไม่มีมาตรฐานแรงงานที่รับผิดชอบทาง
สังคม SA 8000 เขาจะไม่ซื้อสินค้ากับเรา (ประดิภา, 2558)
กรีนโลจิสติกส์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทําให้เกิดภาพลักษณ์การ
ดําเนินงาน และเมื่อเราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวถือเป็นโอกาสเมื่อเปิด AEC ทําให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ต่างประเทศไว้วางใจ และสร้างความน่าเชื่อถือ (ศุภกาญจน์ ม่วงศิริ, 2558)
กรีนโลจิสติกส์สามารถตอบสนองความต้องการทางลูกค้าและสังคมได้โดย องค์กรได้
ประโยชน์เรื่องการลดต้นทุนและผลกําไร นอกจากนี้ กรีนโลจิสติกส์จะทําให้เกิดภาพลักษณ์
สูงขึ้น เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกิจการ (ประณพ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียส่งผลให้กิจการสามารถดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทําให้
เกิดการประสานความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผล
การดําเนินงานของธุรกิจที่ดี เช่น เกิดการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบ
ธุรกิ จจนเป็ นที่ย อมรับจากลู กค้ า สามารถรักษาลู กค้ารายเก่ าและมี ลูกค้ารายใหม่ เพิ่มขึ้น และเกิ ด
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ วิสัยทัศน์ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความ
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียว ประกอบด้วย การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิ สติ กส์สี เขี ยวเชิงบู รณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิ จการเพื่ อชุ มชน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
7.1 ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนทั ศ น์
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้นําในอุตสาหกรรมกระดาษ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
พบว่ า ผู้ นํ า มี ก ระบวนทั ศ น์ คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ภ าวะผู้ นํ า การ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้นํามีวิสัยทัศน์เช่น กําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยกําหนดนโยบาย การวางแผน
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กําหนดกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน ผู้นําส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกิจการเพื่อให้พนักงานเกิดแนวคิดการดําเนินงานที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7.1.1 ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า วิสัยทัศน์ผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว เนื่องจาก ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และทํา
กิจกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
มุ่งมั่นสู่ผลสําเร็จของกิจการด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการพัฒนาธุรกิจในที่ประชุมประจําเดือนของกิจการ จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า
ผู้นําของเราส่งเสริมเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการติดประกาศอย่างชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนกเข้ามามีส่วนร่วมกําหนดแผน การทํางานทุกอย่างต้องมี
ผู้นําทําเป็นตัวอย่างให้ดู และส่งพนักงานไปอบรม เรื่อง 5 ส ไคเซ็นหรือการวางระบบจัดวาง
แผนการผลิต เรื่อง ระบบโปคะโยเกะ (Poka Yoke) (ประดิภา, 2558)
เราให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตและจัด
ประชุมประจําเดือนเพื่อชี้แจงให้พนักงานมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เรา
ควรให้ความสําคัญ (ประณาลี, 2558)

นอกจากนี้ มี การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ นโยบายการดํ า เนิ น งานให้ บุ คลากรทุ กคนได้ รั บ รู้ เข้ า ใจถึ งแนว
ทางการดํ าเนิน งานในอนาคตอย่ างชัดเจนเพื่ อให้ เกิ ดแรงผลักดันไปสู่ ทิศทางเดี ยวการดํ าเนิ นงาน
ร่วมกันและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาคุณภาพ
และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถที่จํ าเป็นต่อการพัฒนาธุ รกิจ ตามผลการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
ผู้บริหารส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้พนักงานได้ เข้าร่ วมอบรม สัมมนาเพื่ อเพิ่ มพูนความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานตลอดจนกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ประพันธ์, 2558)
บทบาทของผู้ นํ า คื อ การกระตุ้ น และประกาศเป็ น นโยบายทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมให้
พนักงานให้รับทราบ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมและแต่ละปี
จะมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน (ประพจน์, 2558)
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จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ส ามารถวิ เ คราะห์ ได้ ว่ า บทบาทของผู้ นํ าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรดําเนินงานและมุ่งสู่ผลสําเร็จไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7.1.2 ผลกระทบของวิ สั ยทั ศน์ ของผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลงต่ อการมุ่ งเน้ นการจั ด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารธุรกิจพบว่า วิสัยทัศน์ ของ
ผู้นําการเปลี่ ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิส ติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
เนื่องจาก ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวตั้งแต่กิจกรรมโลจิสติกส์ ขาเข้า
กิจกรรมการผลิตและกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกที่มุ่งเน้นลดความสูญเสียทั้งกระบวนการเช่น การวางแผน
จัดซื้อวัตถุดิบโดยสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่สอดคล้องกับแผนการผลิต จัดซื้อราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้
ต้นทุนต่ําและที่มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า
ผู้บริหารเรากําหนดให้ดําเนินงานตามแผนงานด้วยการนําวัตถุดิบมาให้ใช้คุ้มค่ามาก
ที่สุด เช่น ซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่สต็อควัตถุดิบไว้มากเกินไป (ประพจน์, 2558)
เราเลือกผู้จําหน่ายวัตถุดิบโดยดูจากคุณภาพ ราคาเหมาะสม และคํานวณเวลาในการ
สั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันการขาดวัตถุดิบ (ประวีณา, 2558)

สําหรับกระบวนการผลิตมีการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต การวางแผนเส้นทางการขนส่งทิศทางเดียวกัน การวางแผนทําสัญญากับผู้ขนส่งเพื่อ
สร้างเครือข่าย วางแผนการรวบรวมปริมาณขนส่ง จัดตารางขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
กระบวนการโลจิสติกส์ ร้อยละ 90 ของบริษัทจะผลิตตาม lead time เราจะกําหนด
Safety stork ที่โรงงานประมาณ 3 เดือน ซึ่งผู้นําจะกําหนดนโยบายเอาไว้ (ประวีณา, 2558)
ผู้นํา มีการกําหนดนโยบาย green process คือ ใช้ทรัพยากรน้อย ทรัพยากรหลักคือ
น้ํา ไม้ในการผลิต โรงเยื่อนําไม้มาผลิต ใช้ไฟฟ้า ใช้สตรีมในการอบกระดาษ ต้องดูแต่ละจุดของ
กระบวนการว่าจะเพิ่มความสามารถและลดพลังงานได้อย่างไร (ประณพ, 2558)
เรามีกระบวนการบําบั ดน้ําเสีย แยกกากแล้ว กรองน้ํ ามาเพื่อ รดน้ําต้ นไม้ มี การวาง
แผนการขนส่งสินค้าไปทางเดียวกันก็วิ่งรถทีเดียว (ประพจน์, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มี
วิสัยทัศน์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม
ให้เป็นวิถีทางใหม่โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมและมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
7.1.3 ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจพบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการ
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เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน เนื่องจาก ผู้บริหารให้
ความสําคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการที่นําไปสู่การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานที่เ ชื่ อ มโยง ส่ ง เสริ ม กั น ระหว่ า งกิ จ การจนเกิ ด การยอมรั บ และได้ รั บ ความไว้ ว างใจ
จากคู่ ค้ า จนเกิ ด การพั ฒ นากลายเป็นครือข่ายทางธุรกิจที่ มี เ ป้ า หมายและผลประโยชน์ ร่ ว มกั น
ตลอดจนเข้ า ไปเป็ น สมาชิ ก ในสมาคมต่ า ง ๆ เช่ น สมาคมอุ ต สาหกรรมเยื่ อ และกระดาษไทย
สมาคมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ลู ก ฟู ก ไทย โดยพบประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
เราเป็นสมาชิกในสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษโดยมีการประชุมผู้บริหารทุกปี
1 ครั้ง และมีวาระพิเศษ (ประวีณา, 2558)
งานด้านสิ่งแวดล้อมจะมีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ถ้าทําในเชิงชุมชน 3
บริษัททั้ง โรงเยื่อ โรงกระดาษขาว โรงคราฟท์จะต้องมาคิดร่วมกัน (ประณพ, 2558)

เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะบริ ษั ท เข้ า ไปร่ ว มประชุ ม เป็ น ประจํา ทํา ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ ก ารดํา เนิ น งานระหว่ า งกิ จ การส่ ง ผลให้ เ กิ ด โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนบริ เ วณรอบโรงงาน
และเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ในการเจรจาต่ อ รองจากภาครั ฐ บาล
ผู้บริหารมีการประชุมเครือข่ายเป็นประจํา ส่วนตัวมองว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกิจการจะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และถ้าเราทําความร่วมมือกันต่อเนื่องจะทําให้
เกิดการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย และเมื่อพวกเรารวมตัวกัน
อย่างเหนียวแน่นทําให้สามารถต่อรองจากรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลืออุตสาหกรรมของเราและ
ชุมชนได้ด้วย (ประมณ, 2558)
กิจการรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเกิดเครือข่าย
ลูกค้าซึ่งพวกเขาสื่อสารข้อมูลกันเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท และแนะนําลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา
เพิ่มขึ้น ซึ่งลูกค้าก็จะมีเครือข่ายของเขา (ประดิภา, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน
ระหว่างกิจการและส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนบริเวณรอบอุตสาหกรรมได้อย่างดี
7.1.4 ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิ สติ กส์ เพื่ อสิ่งแวดล้ อม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริ หารธุ รกิ จพบว่า วิ สัยทัศน์ ของผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยผู้บริหารซึ่งถือเป็น
ตัวแทนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดําเนินงาน การตัดสินใจและกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลและการดําเนินงานอย่างไร้พรมแดน จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร พบประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
สําหรับผู้บริหารเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อให้เกิด
ความฉับไวแบบ Real Time ซึ่งผู้บริหารเรามองว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ช่วยเชื่อมโยงการ
ทํางานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ ๆ เข้ามาเราจะทดลองใช้หมดเพราะ
เราชอบเทคโนโลยีใหม่ (ประณพ, 2558)
ผู้บ ริหารระดับ สูง ผลั กดัน ให้ มีการนํา เทคโนโลยีเข้า มาใช้ สนั บ สนุ นการดํา เนิ นงาน
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก และเทคโนโลยีจะทําหน้าที่จัดการระบบ
ให้เราอย่างสะดวก รวดเร็ว (ประดิภา, 2558)

นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารจํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ทรั พยากรบุ คคลที่ มีทัก ษะ ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เข้ามารับผิดชอบในการดําเนินงานทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา
พนักงานเราก็ไม่ชอบอะไรจําเจอยู่แล้วแต่ผมคิดว่า ต้องพัฒนาอบรมพนักงานให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย (ประณพ, 2558)

ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีโลจิ
สติกส์ อบรมการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถที่
ทําให้กิจการเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการดําเนินงาน
7.1.5 ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อการสร้างคุณค่าการตลาด
เชิงความสัมพันธ์กับสังคม พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม เนื่องจาก การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ผู้บริหารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรับปรุงวิสัยทัศน์ กําหนดกลยุทธ์ของกิจการที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญ
กับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องต่อพฤติกรรมของลูกค้าและให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่า
ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับสังคม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ พบข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ ได้แก่
พนักงานมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดการ จึงต้องสร้างจิตสํานึกให้เป็นนิสัย ถ้า
ลูกค้าต้องการมาตรฐานเราจะพูดคุยกับทางผู้จําหน่ายวัตถุดิบเพื่อขอใบรับรองให้กับลูกค้า
(ประณาลี, 2558)
ผู้นํากระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก บอกบ่อย ๆ พูดบ่อย ๆ ว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องทํา
ซึ่งต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง Green product ผลิตสินค้ามาต้องเป็นมิตรกับเพิ่อสิ่งแวดล้อม ใช้
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ทรัพยากรน้อย ใช้เยื่อหมุนเวียนใหม่เป็น New product โดยนําเยื่อหมุนเวียนมาทํา เพื่อทํา CSR
มากกว่าผลกําไร (ประณพ, 2558)

กิ จ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ช่ น กระดาษรี ไ ซเคิ ล
กระดาษถนอมสายตา เป็นต้น วางแผนกําหนดราคาที่เหมาะสม กําหนดช่องทางการจําหน่ายจาก
ชุมชน ทํากิจกรรมทางการตลาดที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมปลูกป่า
การซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรียน ให้ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน เป็นต้น
ส่วนตัวมองว่าการบริหารงานนอกเหนือจากผลกําไรแล้วเราต้องทําอะไรเพื่อสังคมด้วย
เช่นเรามีการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมทุกปีเช่น การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนเงินทุก
ให้กับหน่ว ยงานต่า ง ๆ เช่น โรงพยาบาล หรื อสถานสงเคราะห์ ต่าง ๆ เพื่อคืนกํา ไรสู่สังคม
(ประมณ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์
การดําเนินงานส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษสามารถสร้างคุณค่าทางการตลาดเชิงความสัมพันธ์
กับสังคมโดยการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าเพื่อนํามากําหนดแนวทางการตลาดเพื่อให้
บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
7.2 ผลกระทบของความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว
ความตระหนั ก ถึ งคุ ณค่ าทางสั งคม เป็ น การศึ ก ษาการดํ าเนิ น งานที่ คํ านึ ง การให้
ความสําคัญกับความรับผิดชอบและการตอบสนองความต้องการของสังคมที่อยู่ภายนอก จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า การตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การกําหนดนโยบาย กลยุทธ์การดําเนิ นงานภายใต้การปฏิ บัติตามข้ อกฎหมายสังคม เพราะธุรกิ จ
อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุ ตสาหกรรมที่ มีมลภาวะสารเคมี ตกค้างที่เกิดจากกระบวนการผลิ ตใน
อุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการขนส่ง การเผาไหม้เชื้อเพลิง มลพิษทางน้ําที่เกิดจากการ
ฟอกกระดาษ การปั่นเยื่อกระดาษซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่
ส่งผลให้เกิดมลภาวะแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ความตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคมส่งผลต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ดังนี้
7.2.1 ผลกระทบของความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมส่งผลกระทบต่อการสร้างปณิธาน
ร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก เมื่อผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญและตระหนัก
ถึงสร้างคุณค่าทางสังคมนําไปสู่การกําหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนการดําเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ถึงปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ว่า
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เราสร้ า งความตระหนั ก และจิ ต สํ า นึ กให้ พ นั กงานเรื่ อ งการลดพลั ง งาน ลดการใช้
ทรัพยากรในสํานักงาน โดยตอนนี้เราได้มาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐาน GMP แล้วและกําลัง
จะขอเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และ 18000 ซึ่งบรรจุในแผนระยะยาว
เรียบร้อยแล้วและต้องทําให้กิจการอยู่รอดอย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัท ต้องรักษาความสมดุลใน
ทุกมิติทั้ง กําไร ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้าและสังคม ให้สมดุล (ประดิภา, 2558)

นอกจากนี้ กิจการต้องสร้างความตระหนักถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการกระตุ้น สื่อสารให้บุคลากร
ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายสีเขียว (Green Policy) ดําเนินงานร่วมกันเช่น ระบบการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน
สีเขียว (Green Plant) กระบวนการสีเขียว (Green Process) กําหนดนโยบายความปลอดภัยของพนักงาน
(Green People) ตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS18001 และ
การจัดโครงการสีเขียว (Green Project) เป็นต้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ขยายความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันและสามารถพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการแบบโลจิสติกส์สี
เขียวอย่างเต็มรูปแบบ
ภาคอุ ต สาหกรรมได้ เข้ า มาตรวจสอบว่ า กิ จ การดํ า เนิ น งานตามข้ อ บั ง คั บ ทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวหรือไม่ ทําให้เกิดแรงกระตุ้นจากผู้บริหารที่ส่งผลให้
พนั กงานตระหนั กถึงคุ ณค่าของการจัดการสิ่ งแวดล้ อม มี การจั ดอบรม การคั ดแยกขยะ ให้
พนักงานแต่ละหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมและประกาศออกมาเป็นนโยบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และยืดถือปฏิบัติร่วมกัน (ประพันธ์, 2558)
เราประชุมพนักงานทุกเช้าวันเสาร์ของสัปดาห์ เราจะจัดให้มีการประชุมเวียนในแต่ละ
แผนก ทุกสัปดาห์โดยเราสื่อสารเรื่องข้อกฎหมายของรัฐบาล กระตุ้นให้พนักงานรู้ว่าถ้าเราไม่ทํา
ตามข้อกฎหมายโรงงานเราจะถูกปิด ทุกคนจะถูกเลิกจ้างจึงทําให้พนักงานเกิดความตื่นตัวใน
การทํางานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพยายามจัดคอร์สฝึกอบรมให้กับพนักงานและส่ง
พนั ก งานไปอบรมเรื่ อ งการปลดปล่ อ ยอากาศ หรื อ น้ํ า เสี ย อบรมการจั ด การคุ ณ ภาพกั บ
หน่วยงานภายนอกด้วย (ประวีณา, 2558)
เราต้องมี Green mind กระตุ้นให้พนักงานตะหนักและเกิดจิตสํานึกซึ่งต้องใช้เวลาใน
การปลูกฝัง (ประณพ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าทางสังคมทําให้เกิดการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนพื้นฐาน
ของการสร้างคุณค่าร่วมกันและเป็นการส่งเสริมพัฒนาชุมชนบริเวณรอบโรงงานให้เกิดความยั่งยืน
7.2.2 ผลกระทบของความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจพบว่า ความ
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมส่งผลกระทบต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
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เนื่องจาก เมื่อบุคลากรทุกคนในกิจการมีความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมอย่างแท้จริงทําให้เกิดการ
จัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการตั้งแต่กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าได้แก่ การประเมินผู้จัด
จําหน่ายวัตุดิบเพื่อคัดเลือกกิจการที่ให้ความสําคัญและดําเนินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดซื้อ
วัตถุดิบที่บริสุทธ์ มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กิจการเผยแพร่ความรู้ไปสู่สาธารณชน ผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล
วัด และเปิดบริษัทเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เกี่ยวกับเรื่องของระบบบําบัดน้ําเสียและของ
กระบวนการผลิตกระดาษ (ประพจน์, 2558)
กิจการให้ความสําคัญกับคัดเลือกและสั่งซื้อวัตถุดิบที่ดีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ มี
ราคาที่เหมาะสม (ประมณ, 25558)

สําหรับกิจกรรมการผลิต ได้แก่ การวางแผนกําลังการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการนําแนวคิดของ
หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทําให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยการใช้น้อย มีการผลิตภัณฑ์ที่สะอาด การเกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีของ
เสีย (Zero Waste) รวมถึงสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อลดความซับซ้อนขั้นตอนการผลิต บํารุงรักษา
เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตที่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ลดลง มีการกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอนหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดของเสีย ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิธี
ปฏิ บั ติงานในทุ กขั้ นตอน และบั นทึ กข้ อมู ลการใช้ ทรัพยากรและพลั งงานการผลิ ต เพื่ อตรวจสอบการ
สูญเสีย
สําหรับการผลิต มีกระบวนการบําบัดน้ําเสีย โดยการแยกกากแล้วรองมาเป็นน้ํา เพื่อ
รดน้ําต้นไม้ มีการใช้ 5 ส ระบบไคเซ็น ระบบ Lean เพื่อลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (ประมณ, 25558)
โรงงานเรามีน้ําสีที่เป็นมลพิษ เราจึงต้องควบคุมเพื่อไม่ให้ลงแม่น้ําลําคลอง โดยการหา
วิธีที่จะไม่ทําให้น้ําเสียเช่นใส่สารส้มแกว่งแล้วดูดขึ้นมาแล้วนํามาตากแห้งประมาณ 3-4 วันจะ
นํามาถมตามบ่อที่ยังไม่สูง หรือพอแข็งตัวใส่ถุงปุ๋ยเก็บไว้ (ประณาลี, 2558)
เรากําหนด Green process คือ การใช้ 3 R ตั้งแต่การวางแผนการใช้ทรัพยากรมีการ
ปรับปรุงเตาเผาเพิ่มคุณสมบัติเถ้านํามาเป็นส่วนผสมทําบล็อกประสาน ใช้พาเลทไม้ซึ่งเป็นการ
ใช้ซ้ํา มีระบบบําบัดน้ําเพื่อนําน้ํามากรองใช้ซ้ํา รดน้ําต้นไม้และส่งให้ชุมชนใช้เพาะปลูก และ
โครงการไม่ใช้ถ่านหินหันมาใช้ก๊าซในการผลิต เพราะถ่านหินมีปัญหาเรื่องฝุ่น (ประณพ, 2558)
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กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก ได้แก่ การวางแผนและเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์และระยะทางการขนส่ง การเลือกใช้แก๊ซในการเดินทางแทนน้ํามันเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
เราพยายามคุยกับพนักงานว่าให้วางแผนการจัดส่งและคุยกับลูกค้าด้วยการจัดสินค้าให้
เต็มคันรถไปในทิศทางเดียวกันทําให้ลดต้นทุนและลดการส่งผลกระทบเรื่องฝุ่นจากการขนส่ง
(ประณพ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อกิจการตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคมส่งผลให้เกิดการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการใช้ ท รั พ ยากรและความสามารถในแต่ ล ะขั้ น ตอนให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
7.2.3 ผลกระทบของความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจ พบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคมส่งผลกระทบต่อการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน เนื่องจาก ความตระหนักถึง
คุณค่าทางสังคมช่วยให้กิจการเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน และ
เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสีเขียวเพิ่มขึ้น โดยประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
ทาง SCG ตระหนักถึงคุณค่าสังคมด้วยการทํา CSR รอบโรงงาน เพราะเราถือว่าชุมชน
รอบข้างต้องอยู่ได้ ถ้าชุมชนอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน เช่น เรื่องกลิ่น น้ําทิ้ง ถ้าชาวบ้าน
เดือดร้อนก็ต้องสั่งปิด นโยบายเราจะไม่รังแกชุมชน และปัจจุบันคนในชุมชนรอบโรงงานเขามี
ความรู้เพิ่มขึ้น เรา open house ให้เขาเข้ามาชมโรงงาน ว่าเรามีกระบวนการอย่างไร และได้
ดมกลิ่นด้วยว่า กลิ่นสะอาด และเราได้นําน้ําที่บําบัดผันไปให้เกษตรกรเพื่อทําการเกษตรทําให้
ชาวบ้านพอใจมาก นอกจากนี้ เราได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสําคัญการเป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประณพ, 2558)

ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการรอบโรงงานหรือ
กิจการที่อยู่ในเครือข่ายสมาคมเยื่อและกระดาษไทยเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การกําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงานเพื่อสังคมไว้ในแผนการดําเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
และร่วมตัดสินใจการดําเนินงาน ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อจําหน่ายให้กับอุตสาหกรรม
กระดาษ การใช้บริการขนส่งพื้นฐานในท้องถิ่นจัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ปลูกฝังทัศนคติและจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสําคัญ
ของการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความ
ตระหนัก สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง
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หลายหน่วยงานให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคมเหมือนกับเราจะทําให้เกิดการรวมตัว
กันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพการต่อรองจากภาครัฐเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบอุตสาหกรรมได้ (ประมณ, 2558)
เราเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยเครือข่ายร่วมกันทํา CSR เช่น
ออกไปบริจาค การสร้างห้องน้ํา ห้องสมุดให้โรงเรียน แต่โรงงานเราจะบริจาคให้กับโรงเรียน
โดยรอบ ให้ทุนการศึกษากับลูกพนักงาน (ประวีณา, 2558)
โลจิสติกส์สีเขียวเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้ายกระดาษ บริษัทคู่ค้าที่รับซื้อเศษกระดาษก็
ต้องรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน ดูว่ามันมีอันตรายต่อรอบข้างหรือไม่ เพราะเศษกระดาษที่
มีเราต้องเอาไปเคี่ยวเยื่ออาจมีมลพิษต่อชุมชนได้ (ประณาลี, 2558)

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจพบว่า การประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง
ความสําเร็จระหว่างกิจการและระหว่างกิจการกับชุมชนเกิดขึ้นได้ กิจการต้องตระหนักถึงความคุณค่าทาง
สังคมร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย ผลประโยชน์ร่วมกันด้วยการกําหนดนโยบายการดําเนินงานและประสาน
การดําเนินงานควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเพื่อชุมชน
7.2.4 ผลกระทบของความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารธุรกิจพบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคมส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโ ลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก การนํ า
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกิจการช่วยให้เกิดลดการทํางานของทรัพยากร
ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษทางด้านกระดาษ โดยประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
เรื่ อ งเทคโนโลยี ผมคิ ด ว่ า เราต้ อ งอธิ บ ายให้ พ นั ก งานเข้ า ใจก่ อ นเหตุ ผ ลที่ ต้ อ งนํ า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพราะอะไร เราจะกระตุ้นให้เขาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ เช่น
เรากําลังทํา ฟู้ดเกรด ซึ่งเป็นกระดาษที่สัมผัสกับอาหารได้โดยตรง ต้องสร้างความตระหนักให้
พนักงานให้เตรียมตัวว่าถ้าเป็นตัวเรามาใช้เอง เราจะกล้าใช้อุปโภคบริโภคหรือเปล่า ผมคิดว่า
เรื่องเทคโนโลยีต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีให้ชัดเจน พัฒนาอบรมพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีทั้งองค์กร (ประณพ, 2558)
โดยส่วนตัวคิดว่า เรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องสร้างความตระหนักให้พวกเขา
รับรู้ถึงความสําคัญและต้องปรับตัวให้ได้ (ประวีณา, 2558)

กิจการได้มีการใช้คอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลแทนกระดาษ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแทน
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอปเพราะจะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า มีการใช้เทคโนโลยีการ
พิมพ์ที่ทันสมัย เป็นต้น จากการสัมภาษณ์พบว่า
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บริษัทเราสนับสนุนให้นําเทคโนโลยีมาใช้ความเชื่อมโยงข้อมูลทําให้เกิดความรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่กับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การรับคําสั่งซื้อลูกค้า
ทางอินเทอร์เน็ต ใช้ระบบ Wifi เพื่อลดค่าใช้จ่ายและทางเราก็มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อให้
บอกพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบต่าง ๆ มีการบํารุงรักษา (ประดิภา, 2558)

จากข้อมู ล การสัมภาษณ์ ส ามารถวิ เคราะห์ได้ ว่า เมื่อกิ จการตระหนั กถึ ง
ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมจะหาวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นา
กระบวนการดํ า เนิ น งานทุ ก ขั้ น ตอน ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สามารถเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับในการดําเนินงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลา
7.2.5 ผลกระทบของความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อการสร้างคุณค่าการตลาด
เชิงความสัมพันธ์กับสังคม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจพบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคมส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม เนื่องจาก การสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมเป็นการนําประเด็นด้านสังคมมาเป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดและปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับปัญหาทางสังคมมากขึ้น โดยพบ
ประเด็นสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ได้แก่
บริษัทประกาศให้พนักงานทราบและเตรียมพร้อมว่าเราจะมีการผลิตสินค้าใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม
เช่น บรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลก็เพื่อตอบความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (ประพจน์, 2558)
การดําเนินงานต้องสํานึกว่าเราจะรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานตามหลักคุณธรรม
จรรยาบรรณธุรกิจ ต้องทําหน้าที่ให้ครบถ้วนโดยไม่ไปส่งผลกระทบกับใคร ถ้าเราทําตรงนี้ได้จะ
ถือว่าเรารับผิดชอบสังคมพอสมควร เราจะให้พนักงานเราไปสํารวจความต้องการของชุมชนว่า
เขาต้องการอะไร แล้วนําข้อมูลมาเสนอกับบริษัท (ประดิภา, 2558)

กิ จการตระหนั กถึ งคุ ณค่ าทางสั งคมโดยคํ านึ งถึ งพฤติ กรรมผู้ บริโภคสี เขี ยวเพื่ อนํ ามากํ าหนดนโยบาย
การตลาดที่คํานึงถึงสังคม วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ได้ผลิตกระดาษไอเดีย
กรีน พลัส (Idea Green Plus) ที่ผลิตจากเยื่ออีโคไฟเบอร์ (EcoFiber) เป็นกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม
สําหรับงานพิมพ์เพื่อต่อยอดไปยังกลุ่มลูกค้าโรงพิมพ์ สํานักพิมพ์ หน่วยงานราชการ และบริษัทต่าง ๆ
และกําหนดราคาที่เทียบเท่ากับราคากระดาษทั่วไป การสื่อสารการตลาดด้วยการจัดทําแผนรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ลูกค้าเข้ าใจในตั วสิ นค้า เช่น การใส่ สั ญลั กษณ์ EcoFiber ลงบนสิ่ งพิ มพ์ ที่ใช้
กระดาษไอเดีย กรีน พลัส เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้เห็นว่า เมื่อทุกคนร่วมใจกันหันมาใช้
กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม EcoFiber 50% แค่ครึ่งหนึ่งของตลาดสามารถลดการใช้ต้นไม้ใหม่ได้ 2,650,000
ต้น หรือเท่ากับ เกาะเสม็ด 3 เกาะ สําหรับการกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น
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การจําหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การวางจําหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีความสะดวกในการซื้อ
สินค้า เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดการจัดทําวิจัยด้านตลาดที่คํานึงถึงสังคม นอกจากนี้ กิจการได้จัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมทางการตลาดโดยไม่จํากัดแค่กลุ่มบุคคลในชุมชนหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้า
ของกิจการเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับกลุ่มสังคมที่หลากหลายเช่น การจัดกิจกรรมรักษ์น้ํา
เพื่ออนาคต โครงการนําหนังสือสู่เด็กไทย เป็นต้น
การตลาดเพื่อสั งคมจะเป็น ตั วกระตุ้ น ให้ เราทํ าธุ รกิจ เพราะเราต้ องเข้า ใจว่ า สัง คม
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างไร และตั้งว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในสังคม เช่นเทคโนโลยีเรื่อง
การบําบัดน้ํา สําหรับกระดาษไอเดีย กรีน พลัส เราเป็นผู้บุกเบิกสามารถจําหน่ายได้ 500–700
ตันต่อเดือน ทําตราสินค้าเอง มีคุณภาพและราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยเราใส่ สัญลักษณ์
EcoFiber ลงบนกระดาษ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนร่วมใจหันมาใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะ
แค่ใช้ครึ่งหนึ่งของตลาดก็ลดการใช้ต้นไม้ใหม่ได้ 2,650,000 ต้น หรือเท่ากับ เกาะเสม็ด 3 เกาะ
เลยทีเดียว และเรายังมีการมอบกระดาษให้กับหน่วยงานราชการหรือโรงพิมพ์ เพราะเราธุรกิจ
ใหญ่เราจึงต้องคิดว่าจะทําอะไรบ้างเพื่อสังคม (ประณพ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กิจการต้องตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคมด้ วยวิธีการกําหนดเป้ าหมาย คุณลักษณะของผู้บริโภคสีเขียวเพื่อนํามากําหนดนโยบาย
การตลาดที่คํานึงถึงสังคม วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาดที่คํานึงถึงสังคมมากขึ้น
7.3 ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
ความคาดหวั งของผู้มีส่ ว นได้ เสี ย เป็ น การศึ กษาถึ งกลุ่ มบุ คคลที่ เป็ น แรงผลั กดั น ที่
ความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของธุรกิจ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ธุรกิจพบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ของอุตสาหกรรม ปัจจุบันกิจการ หน่วยงาน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบและบุคคลต่างเรียกร้องให้อุตสาหกรรม
บริหารงานและกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ความคาดหวังของลูกค้า
คือ ต้องการให้อุตสาหกรรมนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มีบริการที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความคาดหวังของทางรัฐบาลต้องการให้อุตสาหกรรมปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้ อบั งคับของรัฐบาลอย่างถู กต้องและเหมาะสม
ดังนั้น ความคาดหวังของผู้มีส่นได้เสียส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวดังนี้
7.3.1 ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสี ย ส่ งผลกระทบต่ อ การสร้ า งปณิ ธ านร่ ว มกั น ด้ า นอุ ตสาหกรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อมเนื่ องจาก ความ
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คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นแรงผลักดันที่มีอิทธิพลให้กิจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิดการ
ดําเนิ น งานและบรรลุ เป้าหมายของกิ จ การ โดยกิ จ การต้ องให้ ความสํ าคั ญกั บ การกํ าหนดทิ ศทาง
นโยบาย แนวทางการดําเนินงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะ
ปัจุบันบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้จําหน่ายวัตถุดิบต่างก็เรียกร้องให้กิจการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
เราเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมปีละครั้ง ซึ่งเปิด open house ในไตร
มาสที่ 3 เชิญ หน่วยงานราชการ อําเภอ อบต ครู โรงเรียน สรุปให้ฟังว่าในปีที่ผ่านมาเราทํา
อะไรบ้างแล้วชุมชนต้องการให้เราช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันให้เขารู้สึกว่า
เขามีส่วนร่วมกับเรา (ประณพ, 2558)
ตัวแทนจากภาครัฐบาลเช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ภาคเอกชน เช่น รอง
ประธาน SMEs ตัวแทนชุมชน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเข้ามาร่วม
ประชุมกับเราเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนําข้อมูลไปถ่ายทอดความรู้เรื่องอุตสาหกรรมสี
เขียว (ประพันธ์, 2558)

สําหรับภาครัฐบาล เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่ อสิ่ งแวดล้ อมและสั งคมโดยจั ดโครงการอุ ตสาหกรรมสี เขี ยว (Green Industry) เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ภาคอุตสาหกรรมให้ดําเนินงานที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมและสังคมและสร้างเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นเช่นกัน
เราทําตามกฎหมายเรื่องกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง เรื่องค่าน้ําทิ้ง หรือเรื่องของการผลิต
การส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปทิ้ง ซึ่งเราทําตามนโยบายของรัฐบาลทั้งหมดและจัดอบรมเรื่อง
สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานประจําปี (ประวีณา, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็น
ปัจจัยสาเหตุที่สําคัญกับอุตสาหกรรมกระดาษต่อการกําหนดเป้าหมาย นโยบายการดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุ งระบบการจั ดการสิ่งแวดล้อมของกิจการที่ มุ่งเน้ นผู้มีส่ วนได้ เสียให้ผสาน
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล
7.3.2 ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการ
โลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียส่งผลกระทบต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการเนื่องจาก กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย เช่น ลูกค้ามีความคาดหวังได้รับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่
สอดคล้อง ได้แก่
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เมื่อลูกค้าร้ องมาตรฐานของวัต ถุดิ บ เราจึงต้ องเลื อกซื้ อวั ตถุดิ บที่ มีม าตรฐาน FSC
(Forest Management Certification) ซึ่งเป็นสวนป่ามาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้
มั่นใจว่าไม้ที่นํามาทําเป็นไม้ที่ได้จากป่าธรรมชาติหรือป่าที่ปลูกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม (ประวีณา, 2558)
กระบวนการผลิต เรามีกระบวนการบําบัดน้ํา ซึ่งมีหน่วยงาน R&D เพื่อวางแผนการรี
ไซเคิล น้ําจากระบวนการตีเยื่อซึ่งมีน้ําเหลือเรียกว่าบ่อพักน้ํา White water นําไปผสมกับน้ําตี
เยื่อล้อตใหม่เพื่อนํามาใช้ใหม่ สําหรับการขนส่ง เราจะมีการวางแผนการขนส่ง มีการจัดเส้นทาง
การขนส่งล่วงหน้า 3 วัน (ประพจน์, 2558)

สําหรับหน่วยงานราชการมีความคาดหวังให้กิจการดําเนินงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการจัดการระบบคุณภาพได้มาตรฐานสากล
โดยเน้ น ความพึ ง พอใจของลู กค้ าและมุ่ งเน้ น จั ดทํ า ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของกิ จ การและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ
เรามุ่งเน้นปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และถ้าลูกค้าทํา ISO14000 หรือ GMP
เขาจะมีข้อเรียกร้องเรื่องคุณภาพ ถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะขายไม่ได้ เราได้ทําตามกฎหมายเรื่อง
กับสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง เรื่องค่าน้ําทิ้ง หรือเรื่องการผลิต การส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปทิ้ง ซึ่ง
เราจะทําตามนโยบายของรัฐบาลทั้งหมด (ประวีณา, 2558)
ปัจจุบันเราดําเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 14000 ผลิตภัณฑ์ ได้รับ Green
Label, EMS for SME ซึ่งนําเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมกระดาษ
สําหรับกระบวนการผลิตจะวิเคราะห์การใช้พลังงาน มีการจัดอบรมการใช้น้ําถ้ามีการใช้สารเคมี
ในกระบวนการ กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากลูกค้าจะต้องมีการกําหนด Green Label โดยของ
เสียต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกฎหมายได้กําหนดไว้ (ประพจน์, 2558)
กระบวนการผลิ ต มุ่ ง เน้ น ไม่ ใ ห้ ทิ้ ง เศษปฏิ กูล ลงในแม่ น้ํ า ลํ า คลองทํ า ตามที่ รัฐ บาล
กําหนด มีการอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกากสี ขี้สีไม่ให้ลงแม่น้ําลําคลอง (ประณาลี, 2558)

กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการสีเขียวได้แก่ ดําเนินกิจกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบสีเขียว ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตาม ประเมินผลและทบทวนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท เอสซีจี
เปเปอร์ได้ ใส่ใจพัฒนากระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสําคัญกับ
กระบวนการโลจิส ติ กส์ ที่เป็น มิ ตรต่อสิ่งแวดล้อมด้ว ยการจัดการทรั พยากรอย่ างคุ้ มค่ าและให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด มีการนําทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในรูปของวัตถุดิบหรือพลังงานเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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กรีนหลักๆ ของเราได้แก่ green process คือ ใช้ทรัพยากรน้อย ทรัพยากรหลักคือ น้ํา
ไม้ในการผลิต โรงเยื่อนําไม้มาผลิต ใช้ไฟฟ้า ใช้สตรีมอบกระดาษ ดูแต่ละจุดของกระบวนการว่า
จะเพิ่มความสามารถและจะลดพลังงานอย่างไร การตั้งเครื่องจักรใหม่ มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า เรา
ปรับปรุงในกระบวนการก่อนถือเป็น core policy ของเรา (ประณพ, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสียส่งผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวของกิจการที่ต้องปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องความคาดหวังทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
7.3.3 ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียส่งผลกระทบต่อการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนเนื่องจาก กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างคาดหวังการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกิจการ กิจการจึงให้ความสําคัญกับการรับรู้ข้อมูล
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อกิจการและเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม โดยประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
ปัจจุ บั นเราร่ วมกั บทางอุ ตสาหกรรมจั งหวั ดเพื่อวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมของธุ รกิ จ
ร่วมกัน และทางรัฐบาลได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียเช่น ตัวแทนจากภาครัฐบาลเช่น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล ตัวแทนภาคเอกชน เช่น รองประธาน SMEs ตัวแทนชุมชน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันร่วมประชุมกับผู้ประกอบการ (วันชัย ตะรุสานนท์, 2558)

การวิ เคราะห์ ความคาดหวั งและการวางแนวทางความรั บผิ ดชอบระหว่ างกิ จการเพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเช่น ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิตตลอดจน ชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้กิจการสามารถดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงานและยังเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มได้ในระยะยาว โดยกิจการได้จัดการจัดประชุมประจําเดือน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาครัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ
ทางธุรกิจทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ กิจการประสานความร่วมมือกันเพื่อจั ด
กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดโครงการปลูกป่าให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาดูงาน
เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานและสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกันเพื่อชุมชน เป็นต้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจวัดคุณภาพแม่น้ํา และสถาบันสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ช่วยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม อภิปรายร่วมกันระหว่างหน่วยงานว่าเราจะจัดการเรื่องอะไรใน
แต่ละปี โดยให้ชาวบ้านรอบนอกมาดูโรงงานงานเรา เรื่องระบบการจัดการโรงงานที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และชี้แจงให้สังคมโดยรอบโรงงานเข้าใจว่าดําเนินงานอย่างไร (ประวีณา, 2558)
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ เช่น
โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ําหลัก โรงงานสีขาว และได้เผยแพร่
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ความรู้ไปสู่สาธารณชนผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล วัด และเปิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียและกระบวนการผลิตกระดาษ (ประพจน์, 2558)

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การประสานความ
ร่วมมือระหว่างกิจการจะส่งผลให้การทําธุรกรรมระหว่างกิจการเพื่อชุมชนมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
7.3.4 ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสียส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีการ
พิมพ์แบบ Pre-print และ Offset เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ให้บริการแบบ Inspired Studio ซึ่งเป็น
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ให้คําปรึกษา การออกแบบและผลิตงานด้านกราฟฟิก
เชิงสร้างสรรค์ด้วยทีมงานมื ออาชีพ เพื่อนํ าเสนอคํ าตอบให้ กับลูกค้าทั้ งในและต่างประเทศในอาเซียน
เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น จากการสัมภาษณ์พบสอดคล้อง ได้แก่
เราใช้โปรแกรมขาย ผลิต จัดซื้อ ชื่อ โปรแกรม ISOFT เพื่อนํามาวางแผนการผลิตและ
เช็คสินค้าคงเหลือ การรับคําสั่งซื้อลูกค้าก็รับสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเพื่อความรวดเร็วและจะเก็บ
ข้อมูลลูกค้าซึ่งก็อยู่ในระบบ ISOFT (ประดิภา, 2558)
เรากําลังจะออกแบบให้บริการแบบ Inspired Studio ด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์
แบบครบวงจร Pre-print และOffset เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว (ประพันธ์, 2558)

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) เป็นเทคโนโลยี
ที่นํามาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์รวมทั้งผู้บริโภค
ใช้ระบบการขนส่งได้แก่ระบบ GPS (Global Positioning Systems) หรือระบบกําหนดพิกัดดาวเทียมเพื่อ
รับรู้และติดตาม ควบคุมความเคลื่อนไหวของสินค้าขณะดําเนินการส่งมอบและใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
เชื่อมโยงการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
บริษัทใช้เทคโนโลยีทุกอย่างทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วของลูกค้า ผู้
จําน่ายวัตถุดิบและยังเป็นลดการสิ้นเปลืองกระดาษ พลังงาน เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) อาร์เอฟไอดี (RFID) ระบบการปฏิบัติการด้านการจัดการคลังสินค้า การใช้
อินเตอร์เน็ต ใช้ GPS ในการติดตามรถขนส่งเพื่อให้ติดตามรถขนไม้ ขนกระดาษ ซึ่งเรารู้หมดว่า
เขาไปที่ไหนบ้าง (ประณพ, 2558)
เราใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อกับลูกค้าและผู้จําหน่ายวัตถุดิบเพื่อความรวดเร็ว และลดการ
ใช้ทรัพยากร และใช้ระบบ GPS ติดตามการขนส่ง ได้นําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศและส่ง
พนักงานไปฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรเพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิต (ประพจน์, 2558)
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส่งผล
ให้ กิ จ การนํ า เทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงาน
7.3.5 ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการสร้างคุณค่าการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารธุรกิจพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสียส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมเนื่องจาก ข้อมูลความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการนํามาใช้ปรับปรุงการออกแบบการดําเนินงาน
ตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า โดยมีประเด็นที่สอดคล้อง ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสียต่างมีความคาดหวังในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน และสังคม
ถ้าเรามีตัวคุณธรรม จริยธรรมหรือมีจรรยาบรรณในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เสนอราคาที่
ซื่อตรงไม่คอรัปชั่น ต้องมีการทําธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา (ประดิภา, 2558)

การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยกิจการได้พัฒนาการผลิตกระดาษ Machine Glazed โดยผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง
ผลิตกรวยน้ําดื่ม Idea CarePack บรรจุภัณฑ์อนามัยจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ใช้กระดาษ Food Grade ที่
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มุ่งเน้นความสะอาดปลอดภัยขั้นสูง เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์
อาหาร เป็นต้น และพัฒนากระดาษไอเดีย กรีน พลัส (Idea Green Plus) ที่มีส่วนผสมของเยื่ออีโคไฟเบอร์
คุณภาพสูง (EcoFiber) จากกระดาษใช้งานแล้ว ทดแทนการใช้เยื่อจากไม้ใหม่ มีจุดเด่นได้แก่ รักษ์โลก
คุณภาพดีและราคาเท่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มีการ
พัฒนา 10 สายพันธุ์ของต้นยูคาลิปตัส ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยปลูกในดินหลายชนิดและครอบคลุมหลาย
พื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนตามคําสัมภาษณ์ดังนี้
เราดูความต้องการของลูกค้าโดยสัมภาษณ์ความต้องการและราคาที่จ่ายได้ ไม่ใช่ตั้ง
ราคาสูงอย่างเดียวเช่น ผลิตภัณฑ์ ไอเดีย กรีน เราเป็นผู้บุกเบิกสามารถจําหน่ายได้ 500- 700
ตันต่อเดือนเป็นสินค้าที่ทํามาจากเยื่อที่หมุนเวียนและพยายามผลักดันสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมตัว
อื่นให้มีตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม Sherd to Share โดยให้
กิจการอื่นนํากระดาษไปย่อยแล้วนํามาจําหน่ายให้กับเรา มอบกระดาษให้กับหน่วยงานราชการ
เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร (ประณพ, 2558)
เราจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมโดยจัดของขวัญให้กับงานวันเด็ก ช่วยเหลือโรงเรียน ช่วย
กิจกรรมงานปีใหม่ กิจกรรมพวกนี้ให้ประโยชน์กับกิจการ (ประวีณา, 2558)

จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างคุณค่าทางการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคมส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นในกิจการมากขึ้น
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8. ปัญหาที่พบในการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
การใช้ ค วามสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วในกิ จ การอาจพบปั ญ หาในการ
ดําเนินงานซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่ผู้บริหารธุรกิจต้องจัดการและหาแนวทางการพัฒนาความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จในการดําเนินงาน มีดังนี้
8.1 ปัญหาที่พบในการดําเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลมี 2 สาเหตุตามรายละเอียดดังนี้
8.1.1 การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า
บุคลากรในกิจการส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
ไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่
สอดคล้อง ดังนี้
ภาครั ฐ เข้ า มาสนั บ สนุ น เรื่ องของการให้ค วามรู้ แ ละต้ องปฏิ บัติ ใ ห้ สั ง คมเห็ น อย่ า ง
ชัดเจน เพราะการวางแผนการปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกัน เช่น ภาครัฐบอกให้อุตสาหกรรมแยก
ขยะ แต่ ร ถที่ ม าเก็ บ ขยะมี ก ารเก็ บ แบบรวม อี ก ทั้ ง เรื่ อ งของเทคโนโลยี ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง เพราะภาครัฐมีแน่นโยบายแต่ไม่ปฏิบัติจริงจัง
ไม่ทําเป็นตัวอย่างแต่ผลักดันให้ภาคเอกชนทํา จึงส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้งได้ (ประพจน์, 2558)
อยากให้มีการพัฒนาเรื่องของระบบไอที หรือรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นสิ่งสําคัญ
ต่อการจัดการของกิจการในยุคโลกาภิวัตน์ เรื่องการพัฒนาเครื่องจักรต่าง ๆ การเพิ่มศักยภาพ
ของกําลังการผลิต (ประดิภา, 2558)
เทคโนโลยีที่นํามาใช้ส่วนใหญ่จะไม่สอดคล้องกับบุคลากร ถ้าพนักงานไม่มีการศึกษา
การนําเทคโนโลยีมาใช้ก็ไม่ได้ ไม่มีประสิทธิภาพ (ประณาลี, 2558)

8.1.2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและระหว่างกิจการมีข้อผิดพลาดพบว่า การสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานและระหว่างกิจการมี ความคลาดเคลื่อนทํ าให้ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิ ต
สินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
ปัญหาคือ การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่คลาดเคลื่อน เรื่องสินค้าคงเหลือยังมีปัญหา ต้อง
พยายามหาจุดสมดุลมากที่สุด ถ้าเผื่อน้อยทําให้สินค้าขาดสต็อค แต่ถ้าเหลือก็ล้น ต้องคุยกับลูกค้า
ให้ชัดเจนว่าสินค้า ส่งเกินได้หรือไม่ หรือต้องพอดี ทําความเข้าใจกันก่อน (ประดิภา, 2558)
เรามองเรื่องโรงงาน SCG ว่ามีโรงงานกระจัดกระจัดกระจาย ควรอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน
เพราะมีโรงกล่องห่าง 40 กม. โรงกระดาษขาว โรงกระดาษคราฟท์ โรงเยื่อ โรงกล่องเพราะมัน
กระจัดกระจาย ทําให้เกิดการประสานงานที่คลาดเคลื่อนเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ้าง ควรมีการตั้ง
พื้นที่ใกล้ กันจะทําให้เกิดการบูรณาการกิจการในแต่ละโรงงานดีกว่า (ประณพ, 2558)

179
จากผลการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่พบของการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวได้แก่ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับต้นทุนการนําระบบการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวมาใช้ใน
กิจการส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานสูงขึ้น อีกทั้ง ขาดความเข้าใจและเข้าถึงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและไม่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พบ
ข้อผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและระหว่างกิจการเกี่ยวกับวางแผนการผลิต สินค้าคง
คลัง การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียคลาดเคลื่อน
8.2 แนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในมุมมองผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมี 4 ประเด็น ดังนี้
8.2.1 ควรประสานความร่วมมือระหว่างกิจการมากขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเกิดเครือข่ายธุรกิจในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
การเข้าร่วมในสมาคมที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
กัน เกิดเครือข่ายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น (ประมณ, 2558)
เรามีศูนย์ SCG ที่เมืองกาญ สุพรรณบุรี ราชบุรี โดยมีการประสานงานร่วมกันมีศูนย์
เพาะพันธ์เนื้อเยื้อ และส่งเสริมการเพาะเนื้อเยื่อโดยให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อจําหน่าย
ให้กับเรา มีการกําหนดโควตาและมีสิทธิพิเศษให้เข้ามาขายกับเรา เช่นเรามีพื้นที่ดินกี่ไร่ ก็มา
ปลูกตามคันนาได้ และทําความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อเกิดการพัฒนาร่วมกัน (ประณพ, 2558)

8.2.2 เมื่อนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน กิจการควรสร้างความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมโดยส่งบุคลากรเข้าอบรม
เพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรใหม่เพื่อให้เกิดความชํานาญและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
เทคโนโลยีเป็นตัวสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ เมื่อกิจการสั่งเทคโนโลยีใหม่
เข้ามาใช้ใ นกิจการก็จ ะต้องบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจั กรใหม่
เพื่อให้เกิดความชํานาญในการนํามาใช้ในกิจการอนาคต (ประมณ, 2558)
พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และไม่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง (ประพจน์, 2558)
บริษัทชอบเทคโนโลยี ต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจก่อนเหตุผลที่ต้องนําเทคโนโลยี
ใหม่เข้ามาเพราะอะไร เรากระตุ้นให้เขาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ เรื่องเทคโนโลยี
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีให้ชัดเจน ต้องพัฒนาอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีทั้งองค์กร เทคโนโลยีที่เข้ามาทําให้เกิด
การสื่อสารรวดเร็ว บริษัทมี Simulator ทดลองใช้ แต่ในแต่ละแผนกงานเราจะมีพนักงานที่เป็น
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Senior คอยควบคุมดูแลพนักงานใหม่จะมีวิศวกรให้คําแนะนําและส่งพนักงานไปอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง (ประณพ, 2558)

8.2.3 กิจการควรสร้างความตระหนักและจิตสํานึกเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรในกิจการเพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่สร้างคุณค่าต่อสังคม
และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยึดหลักคุณธรรม จาก
การสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่
เราต้องคิดว่าเราจะรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่ให้ครบถ้วนโดยไม่ไปส่งผลกระทบกับ
ใคร ถ้าทุกธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณกับ 5 ผู้มีส่วนได้เสียก็ถือว่ารับผิดชอบต่อสังคม
เราต้องการความยั่งยืนต้องคํานึงถึงทั้ง 5 กลุ่ม ต้องรักษาความสมดุลทุกมิติทั้ง กําไร ผู้จําหน่าย
วัตถุดิบ ลูกค้าและสังคม (ประดิภา, 2558)
การพัฒนาเรื่องนี้ของเมืองไทยค่อนข้างยาก ถ้าไม่มีจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ถึงออก
มาตรการมาเยอะแต่ทําไม่ได้ จึงควรเริ่มต้นจากตัวเองก่อน (ประณาลี, 2558)

8.2.4 การแสวงหาความร่ วมมื อจากหน่ วยงานภาครั ฐบาลและภาคเอกชน พบว่ า
กิ จการต้ องการให้ ภาครั ฐบาลและภาคเอกชนการเข้ ามาส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ เกิ ดระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในประเทศให้เป็นระบบมากขึ้น จากการ
สัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้
ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริม ผลักดันกับกิจการขนาดเล็กให้มีความควบคุมคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อมด้วย และให้ภาครัฐบาลทําให้เป็นตัวอย่างให้ทุกส่วนเห็นเป็นรูปธรรม เช่นการขนส่ง
สินค้าทางรถไฟ การขนส่งขสมก เป็นต้น (ประพจน์, 2558)
เราได้รับสนับสนุนจากสมอ.เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับ ISO
9000 จะทําให้ใช้งบประมาณน้อยกว่า เพราะถ้าทําจริงต้องใช้งบประมาณ 100,000–200,000 บาท
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรืออาจารย์จากจุฬาฯ มาช่วยเรื่องอาคารลดพลังงาน (ประดิภา, 2558)

จากการสั มภาษณ์ผู้ให้ ข้อมู ล หลั กในธุ ร กิ จอุ ตสาหกรรมกระดาษ วิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวได้แก่ การส่งเสริมจากภาครัฐบาลเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับการตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยรั ฐ บาลควรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นา
โลจิสติกส์และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง

ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม

 มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด
 กระตุ้นการสร้างจิตสํานึก
 บทบาทผู้นํา ให้คําปรึกษา ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

 ปรับวิธีคิดเพื่อสังคม
 ตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อสังคม
 เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

 การเรียกร้องของสังคม
 ดําเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย
 การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย

ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิง่ แวดล้อม

 ส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานสูงขึ้น
 ขาดความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
 การสื่อสารเกิดข้อผิดพลาด

การสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 กําหนดผู้รับผิดชอบ
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว

การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สี
เขียวเชิงบูรณาการ
กระบวนการนําเข้า
 คัดเลือกวัตถุดิบมี
คุณภาพเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิต
 กระบวนการ
ผลิตหลัก 3 R
(Reduce,
Reuse,
Recycle)

แนวทางการพัฒนาความสามารถการดําเนินงาน
 ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้ เกิดเครือข่าย
 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
 ควรสร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากร
 การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน

กระบวนการนําออก
 วางแผนขนส่งแบบ
ประหยัด
 ใช้พลังงานทางเลือก

 ตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่วางแผน ดําเนินงาน ควบคุม
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี

ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน
 การวางแผนร่วมกันระหว่างกิจการ
 สร้างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกิจการ
 แสวงหาความร่วมมือจากภายนอก

การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
 คุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานการดําเนินงาน
 ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, ผู้จําหน่าย
วัตถุดิบ, รัฐบาล, สังคม)

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กําหนดราคา ช่องทางการจัด
จําหน่ายและส่งเสริมการตลาดรับผิดชอบต่อสังคม
 สร้างกิจกรรมการตลาดเพิ่สังคม
 การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสังคม

การส่งเสริมจากภาครัฐบาล
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
 กําหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
 ให้คําปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
 ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น, ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น, มีลูกค้าเก่า
และลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น, เครือข่ายความสัมพันธ์
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ภาพที่ 14 ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย

สร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคุณ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 25 สรุปสมมุติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่

คําอธิบาย

ผลการทดสอบ

1

การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
มีผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสีย
การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณา
การมีผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
การประสานความร่ ว มมื อระหว่ างองค์ ก ารเพื่ อ ชุ มชนมี
ผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ กส์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมี
ผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย
การสร้ า งคุ ณ ค่ า การตลาดเชิ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมมี
ผลกระทบเชิงบวกกับการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย
การตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ความผั นผวนของสภาพแวดล้ อมมี ผ ลกระทบเชิ งลบต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อความสามารถการจั ดการโลจิ ส ติ กส์ สี เขีย วด้ านสร้ าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ยอมรับสมมติฐาน

2

3

4

5

6
7

8ก

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 25 สรุปสมมติฐานของการวิจัย (ต่อ)
สมมติฐานที่

คําอธิบาย

ผลการทดสอบ

8ข

วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบเชิงบวก
ต่ อ ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบเชิงบวก
ต่ อ ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบเชิงบวก
ต่ อ ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบเชิงบวก
ต่ อความสามารถการจั ดการโลจิ ส ติ กส์ สี เขี ย วการสร้ า ง
คุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นสร้ า ง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม

ยอมรับสมมติฐาน

8ค

8ง

8จ

9ก

9ข

9ค

9ง

9จ

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 25 สรุปสมมติฐานของการวิจัย (ต่อ)
สมมติฐานที่

คําอธิบาย

ผลการทดสอบ

10 ก

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นสร้ า ง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้น
การจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วด้ า นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ยอมรับสมมติฐาน

10 ข

10 ค

10 ง

10 จ

ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

185
วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leader Vision)
H8ก + (S)
H8ข + (S)
H8ค + (S)
H8ง + (S)
H8จ + (S)

ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
(Social Value Awareness)
H9ก + (S)
H9ข + (S)
H9ค + (S)
H9ง + (S)
H9จ + (S)

ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย
(Stakeholder Expectations)
H10ก + (S)
H10ข + (S)
H10ค + (S)
H10ง + (S)
H10จ + (S)

ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
(Green Logistic Management Capability)
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)

H1 + (S)
H2 + (S)
H3 + (S)

ตัวแปรควบคุม: เงินทุนการดําเนินงาน

H4 + (NS)

H 6 + (S)

H5 + (S)

การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ
(Integrated Green Logistic Process Orientation)

การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพือ่ ชุมชน
(Collaboration Synergy between Corporate for

การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Responsiveness)

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
(Business Performance)

Community)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพือ่ สิ่งแวดล้อม
(Logistics Technology Adaptation for
Environment)

การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สังคม
(Social Relationship Marketing Value Creation)

ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
(Environmental Turbulence)

S = ยอมรับสมมติฐาน, NS = ปฏิเสธสมมติฐาน

185

ภาพที่ 15 ผลการยอมรับสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย

H7- (NS)

186

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียว : ปรากฎการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย”มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่ อทดสอบสาเหตุ และผลลั พธ์ ของความสามารถการจั ดการโลจิ สติ กส์ สี เขี ยวของธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ย่อย 4 ข้อ ได้แก่ 1) ทดสอบกระทบของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ส่วนได้เสีย 2) ทดสอบผลกระทบของ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 3) ทดสอบผลกระทบ
ความผันผวนของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ และ 4) ทดสอบผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ความตระหนั กถึงคุณค่ าทางสังคม ความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจั ดการ
โลจิสติกส์สีเขียว สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ประโยชน์ของการวิจัย
4. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง
41-50 ปี โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ทํางานระหว่าง 10 –20 ปี สําหรับ
ข้อมูลของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษพบว่า มีรูปแบบการดําเนินงานแบบบริษัทจํากัด มีจํานวนพนักงาน
น้อยกว่า 50 คน มีระยะเวลาการดําเนินกิจการมากกว่า 15 ปี จํานวนทุนการดําเนินงานน้อยกว่ า
50,000.000 บาทซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ
2. ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน
การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่น กิจการเชื่อมั่นว่าการกําหนดนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานสิ่งแวดล้อมส่งผลให้อุตสาหกรรมเติบโต เป็นต้น ด้านการมุ่งเน้น
186

187
การจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการเช่น กิจการส่งเสริมให้มีวางแผนการผลิตด้วยการลด
การใช้ทรัพยากร (Reduce) นําชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) และนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลด
ต้นทุนและลดการเกิดของเสียเป็นต้น ด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนเช่น กิจการ
เชื่อมั่นว่าการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของชุมชนจะนําไปสู่การยอมรับและได้รับความไว้วางใจ
ในการดําเนินงาน เป็นต้น ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมเช่น กิจการเชื่อมั่นว่า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม ด้ า นการสร้ างคุ ณ ค่ า การตลาดเชิ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ สั งคมเช่ น กิ จ การ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว เป็นต้น
3. ผู้บ ริหารธุ รกิจ อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมีความคิดเห็น เกี่ย วกับ การ
ตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยอยู่ในระดั บมาก เช่น กิ จการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สถานที่ถูกต้อง จัดส่งตรงเวลา สภาพ
สมบูรณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน
และสังคมโดยผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและมีกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ดําเนิน งานของธุร กิจ อยู่ในระดั บมาก เช่น กิ จการมี ภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุ รกิ จจนเป็น ที่
ยอมรับจากลูกค้าและ กิจการมีการเติบโตของรายได้หรือผลกําไรเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5. ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผัน
ผวนของสภาพแวดล้อมธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก เช่นการเปลี่ยน
แปลงด้ านเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและระดับโลกส่งผลกระทบต่ อต้นทุน ของกิ จการสู งขึ้นและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้กิจการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
6. ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์
ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอยู่
ในระดั บ มาก วิ สั ยทั ศน์ของผู้นํ าการเปลี่ ยนแปลง เช่ น ผู้ บ ริห ารมี วิ สัย ทั ศน์ สามารถการวางแผน
กําหนดนโยบาย กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เป็นต้น ความ
ตระหนั กถึ ง คุ ณ ค่ า ทางสั งคมเช่ น กิ จ การตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เป็นต้น ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย เช่น ลูกค้าต้องการให้กิจการนําเสนอสินค้า บริการที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
7. ปัญหาที่พบในการดําเนินงานการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษเกิดจาก 2 สาเหตุดังนี้
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7.1 การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
กล่าวได้ว่า บุคลากรในกิจการส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่คุ้มกับการดําเนินงาน
7.2 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและระหว่างกิจการมีข้อผิดพลาดกล่าวคือ การสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานและระหว่างกิจการมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทําให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้าถึงมือ
ลูกค้า
8. แนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของอุตสาหกรรม
กระดาษในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมี 4 ประเด็น ดังนี้
8.1 การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการมากขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกิดเครือข่ายธุรกิจในการดําเนินงานอย่างเข้มแข็งและมีอํานาจการ
ต่อรองเพิ่มขึ้น
8.2 การปลูกฝังและกระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสํานึกของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของบุคลากร เพื่อให้เกิดความ
ชํานาญและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
8.3 การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรในกิจการเพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยึดหลักคุณธรรม
8.4 การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้เข้า
มาช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งในประเทศให้เป็นระบบมากขึ้น
9. การวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
9.1 ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ประกอบด้วย การสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้าง
คุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมพบว่า มี 4 มิติได้แก่ การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน และการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สําหรับ สําหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
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9.2 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ
9.3 ความผันผวนของสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า ความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อมไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ
9.4 วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อ การสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่ อสิ่งแวดล้อม การมุ่ งเน้ นการจั ดกระบวนการโลจิส ติกส์สีเขียวเชิงบูร ณาการ การ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อ การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การ
มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีโลจิส ติกส์เพื่อสิ่ งแวดล้อมและการสร้างคุ ณค่าการตลาดเชิ ง
ความสัมพันธ์กับสังคม
9.5 ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม มีผลกระทบต่อ การสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสาน
ความร่ วมมื อระหว่ างกิ จการเพื่ อชุ มชน การสร้างคุณค่ าการตลาดเชิ งความสั มพันธ์กับสังคมและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมี
ผลกระทบเชิ งบวก ต่ อการสร้ างปณิ ธานร่วมกันด้ านอุ ตสาหกรรมเพื่ อสิ่ งแวดล้ อม การมุ่ งเน้ นการจั ด
กระบวนการโลจิ สติ กส์สี เขี ยวเชิงบู รณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิ จการเพื่ อชุ มชน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
9.6 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่ อสิ่งแวดล้อม การมุ่ งเน้ นการจั ดกระบวนการโลจิส ติกส์สีเขียวเชิงบูร ณาการ การ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมี
ผลกระทบเชิงบวก ต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์ สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิ จการเพื่อชุมชน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
การวิจัยนี้วิเคราะห์ผลจากตัวแปรควบคุมคือ จํานวนทุนการดําเนินงานของกิจการ
โดยผลการวิจัยพบว่า จํานวนทุนการดําเนินงานของกิจการไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
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ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวทั้ง 5 มิติและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
กล่าวคือไม่ว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีเงินทุนการดําเนินงานมากหรือน้อยต่างไม่ส่งผลต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
อภิปรายผลการวิจัย
จากวั ตถุป ระสงค์ หลั กการวิจั ยเพื่ อทดสอบสาเหตุและผลลั พธ์ของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวกับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยส่วนใหญ่คิดเห็นว่า แนวคิดการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวมีความสําคัญต่อการการดําเนินงานเนื่องจาก การขยายตัวของอุตสาหกรรมทําให้เกิด
มลภาวะสารเคมีตกค้างที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากและส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเช่น เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดมลพิษทางอากาศ การฟอกกระดาษทําให้เกิดมลพิษทาง
น้ําและส่ งผลให้ เกิ ดมลภาวะแก่ชุ มชนบริ เวณใกล้เคียง อี กทั้ ง นโยบายของรัฐบาลต่ างประเทศและใน
ประเทศได้ ปรั บเปลี่ ยนกฎ ระเบี ยบ การบริ หารเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้ อมโดยให้ ความสํ าคั ญกั บการ
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อุตสาหกรรมจึงต้องหาวิธีการดําเนินงานที่ส่งเสริมให้
เกิ ดการพั ฒนาขี ดความสามารถควบคู่ กับการลดมลพิ ษต่ อสิ่ งแวดล้ อมด้ วยการนํ าแนวคิ ดการจั ดการ
โลจิสติกส์สีเขียวมาใช้ในกิจการ ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญที่ช่วยให้กระบวนการดําเนินงานรวดเร็ว สามารถลด
ต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ดําเนินงาน แต่ผู้บริหารบางรายขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนําแนวคิดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้ใน
กิจการ กล่าวคือ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าเมื่อกิจการนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามา
ใช้ในกิจการส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานสูงขึ้น ดังนั้น การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจึงเป็นแนวคิดที่ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถนํามาใช้พัฒนาให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลด
ต้นทุนควบคู่ไปกับการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวต่อการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกระทบของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวประกอบด้วย การสร้างปณิธาน
ร่ ว มกั น ด้ า นอุ ต สาหกรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การมุ่ ง เน้ น การจั ด กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเชิ ง
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บูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่ อสิ่ งแวดล้ อมและการสร้ างคุ ณค่ าการตลาดเชิ งความสั มพัน ธ์ กับ สั งคมต่ อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2.1 ผลกระทบของการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้ อมมีผ ลกระทบเชิ งบวกต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยเนื่องจาก การ
กําหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้อุตสาหกรรมสามารถ
อยู่รอดและเจริญเติบโต กิจการจึงกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเกิดการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสื่อสารให้บุคลากร
รับทราบข้อมูลเพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การดําเนินงานในขั้นนี้เป็น
ขั้นตอนที่สําคัญต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดการดําเนินงาน โดยบุคลากรหันมาให้ความสําคัญกับการ
กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานร่วมกันในการเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กฎหมายและระเบียบสังคมด้วย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Banerjee, Lyer, and Kashyap (2003)
และ Zhu Crotty, and Sarkis (2008) พบว่า เมื่อกิจการมีความมุ่งมั่นกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับกฎหมายภาครัฐบาลทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ชุมชนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงวงจรผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
Karagüllea (2012: 458) พบว่า เมื่อกิจการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจในการดําเนินงานด้าน
อุ ต สาหกรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั น ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กฎหมายและระเบียบของสังคม นอกจากนี้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Richey and others (2014: 1246) ที่ว่า กิจการที่มีความมุ่งมั่นกําหนดนโยบาย
เพื่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้การดําเนินงานสีเขียวมีประสิทธิภาพมากกว่ากิจการที่ไม่ได้กําหนดนโยบาย
ดังนั้น การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อการปรับเปลี่ยน
ความคิด ประเมินสภาพแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรและมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อให้เกิดการแนวคิดการดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม
และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการผลิตสินค้าหรือบริการที่ส่งผล
ต่อสังคม กล่าวได้ว่า เมื่อกิจการให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มุ่ งเน้ น นวั ตกรรมสี เขี ย วร่ ว มกั น จะส่ งผลให้ กิจ การสามารถใช้ ทรั พยากรได้ อย่ างเหมาะสม คุ้ มค่ า
สามารถลดของเสียในทุกกระบวนการ เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพตอบสนองความต้องการของ
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ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทํ าให้ กิจ การมี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อ และเกิ ด
ภาพลักษณ์ในการดําเนินงานที่ดีและเป็นโอกาสเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผลกระทบของการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการที่มีต่อ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิ ง บู ร ณาการมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต่ อ การตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เนื่ อ งจาก
อุ ต สาหกรรมกระดาษมี ก ารบู ร ณาการจั ด กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน
ดําเนินการ และควบคุมการไหลเวียนของสินค้าทําให้เกิดการเคลื่อนย้าย จัดเก็บและกระจายสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจการจัดซื้อวัตถุดิบโดยคัดเลือกผู้
จําหน่ายวัสดุที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนการจัดซื้อเพื่อไม่ให้
เกิดวัตถุดิบขาดสต็อค โดยคํานึงจากวัตถุดิบคงเหลือที่อยู่ในคลังวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ผลิตและป้องกันไม่มีให้มีวัสดุตกค้าง มีกระบวนการผลิตที่สะอาดลดใช้ทรัพยากร นําชิ้นส่วนกลับมาใช้
ซ้ําและนํามาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนและลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้าด้วย
การจัดรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3Rs ใน
กระบวนการผลิต คือ การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทําให้เกิดการลดการใช้ของเสียให้เหลือ
น้อยที่สุด (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) เช่น การนําน้ําจากกระบวนการตีเยื่อกระดาษมาผ่านการ
กรองและใช้ซ้ําเพื่อลดการใช้น้ําบาดาลหรือนําน้ําจากกระบวนการผลิตไปบําบัดเพื่อใช้รดน้ําต้นไม้ใน
โรงงานและได้ส่งให้ชุมชนในพื้นที่ใช้เพาะปลูก และนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ด้วยการนําของเสีย
จากการตีเยื่อกระดาษและกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ชนิดแห้ง) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่าน
หินในหม้อไอน้ําหรือการนํากากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ชนิดเปียก) ไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
เป็นต้น ดังนั้น ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์
สีเขียวเชิงบูรณาการเป็นมิติสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการขนส่งเพื่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยผลการใช้ ท รั พ ยากรในกิ จ การอย่ างคุ้ ม ค่ า ทํ า ให้ มี ก ระบวนการผลิ ตที่ ร วดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ เกิดความโดดเด่นในการดําเนินงานและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chang, Kenzhekhanuly, and Park,
(2013) และ Wu, Chuang, and Hsu (2014) ว่า การจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นกิจกรรมสําคัญ
ที่มุ่งเน้นจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการตั้งแต่โลจิสติกส์ขาเข้า การผลิตและโลจิสติกส์
ขาออกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถการใช้ทรัพยากรแต่ละขั้นตอนด้วยการวางแผนการลดใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด เช่นในอุตสาหกรรมกระดาษปรับปรุงเตาเผาเพื่อ
เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ เ ถ้ า ให้ นํ า ไปเป็ น ส่ ว นผสมทํ า บล็ อ กประสานได้ ต่ อ มาใช้ ซ้ํ า ด้ ว ยการหาแนวทางใช้
ประโยชน์ของวัสดุ หรือภาชนะที่บรรจุระหว่างการขนส่งที่ใช้แล้วเพื่อนํากลับมาใช้ซ้ําเช่น การใช้พา

193
เลทไม้หรือพลาสติกซึ่งสามารถใช้ซ้ําได้มากกว่ากระดาษ การนําน้ําจากกระบวนการตีเยื่อกระดาษมา
ผ่านการกรองและมาใช้ซ้ํา เป็นต้น และนํากลับมาใช้ใหม่หรือโลจิสติกส์ย้อนกลับ ด้วยการวางแผนนํา
ชิ้นส่วนต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ทําให้ลดต้นทุนและลดการเกิดขยะอันตรายได้เช่น การนําของเสียที่
ทําลายยากจากการตีเยื่อกระดาษและกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็น
ต้น เพื่อลดต้นทุน ลดการเกิดของเสียเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและมีผลการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับแนวคิดของ รุธิ์ พนมยงค์ (2554)
ว่า ผู้ประกอบการควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการระบบโลจิสติกส์กับหลักการจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น การนําหลักการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Perotti and others (2012:
644) พบว่า การบูรณาการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสีเขียวเป็นวิธีการใหม่ที่ทํา
ให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายการดําเนินงานและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล กล่าวได้ว่า เมื่อกิจการมุ่งเน้นจัดกระบวนการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการตั้งแต่
กิจกรรมขาเข้า การผลิตและกิจกรรมขาออกทําให้เห็นถึงความสามารถการใช้ทรัพยากรในทุกขั้นตอน
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพนําไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2.3 ผลกระทบของการประสานความร่ว มมื อระหว่างกิ จ การเพื่ อชุ มชนที่มีต่อการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียพบว่า การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชนมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก การประสานความ
ร่วมมือระหว่ า งกิ จ การทํา ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยง ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น มีการแก้ปัญหาร่วมกันด้าน
ข้อจํากัดของทรัพยากร ความรู้ โดยธุรกิจอุ ต สาหกรรมกระดาษมี ก ารจั ด ตั้ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยสมาคม
อุ ต สาหกรรมเยื ่ อ และกระดาษไทยและสมาคมบรรจุ ภั ณฑ์ ก ระดาษลู ก ฟู กไทยซึ ่ ง จั ด ประชุ ม
ประจํา เดื อ นและทํา กิ จ กรรมร่ ว มกั น ระหว่ า งกิ จ การ มีการวางแผนการทํากิจกรรมและประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิ จ การ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ของฐานลู ก ค้ า ทําให้เกิดการขยายขอบเขต
ของตลาดร่วมกัน นอกจากนี้ การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการและทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบ
บริเวณอุตสาหกรรมให้เป็นชุมชนที่ดี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับชุมชนเพื่อให้ได้ผล
ประโยชน์ต่างตอบแทนร่วมกันอย่างเหมาะสมระหว่างธุรกิจและชุมชน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Yang and others (2013) พบว่า การทํางาน
ร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มเป็นเครือข่ายความร่วมมือสีเขียว การ
สร้างพลังความร่วมมือระหว่างธุรกิจจะทําให้มีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันส่งผลให้ลดต้นทุนการ
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ผลิตเกิดการประหยัดของขนาด กิจการควรประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อกระตุ้นให้เกิด
การแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การดําเนินงานสีเขียวในอุตสาหกรรมและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
สร้างเครือข่ายและพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cook, Heiser, and Sengupta, 2011) เช่นกันกับ
แนวคิดของ Perotti and others (2012: 647) ที่ว่ากิจการควรประสานความร่วมมือกับลูกค้าด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตที่สะอาด การจัดการขนส่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดศักยภาพการปฏิบัติงานสีเขียว
ในอุตสาหกรรม ตลอดจนร่วมกันทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือประสบการณ์ระหว่างกิจการกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ทําให้ผลการดําเนินงานของกิจการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Liao and
Kuo (2014: 297) พบว่า การประสานความร่วมมือกันระหว่างกิจการจะทําให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ทําให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางาน กล่าวได้ว่า เมื่อกิจการ
สามารถประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อพัฒนาชุมชนทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ทําให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนทรั พยากรและข้ อมู ลร่ วมกั นสามารถแก้ ปั ญหาด้ านข้ อจํากั ดเรื่ องทรั พยากร
ความรู้ ความเชี่ยวชาญอีกทั้งทําให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรวดเร็ว
2.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก ปัจจุบัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมยังมีรูปแบบที่จํากัด ส่วนใหญ่เลือกใช้เทคโนโลยีเฉพาะ
กรณี เช่น การใช้เครื่องตีเยื่อกระดาษ เครื่องรีดน้ํา เครื่องอบกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ โปรแกรมเฉพาะ
สําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงคลังเป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ กล่าวคือ แม้ว่าปัจจุบันกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่ง
สําคั ญที่ ช่ วยให้ กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ ายการดํ าเนิ นงานและแสดงถึ งความรั บผิ ดชอบต่อสั งคม แต่
ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจและยังไม่มีความพร้อมต่อการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
หรือขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เข้ามาดําเนินการตั้งแต่กระบวนการวางแผน การ
ดําเนิ นงาน และการควบคุ มก็ ทําให้ การดํ าเนิ นงานขาดการเชื่ อมโยงอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ดั งนั้ น การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ในกิจการ ที่ควรสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีการเตรียม
ความพร้ อมด้ วยการส่ งบุ คลากรเข้ ารั บการอบรมเพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ศั กยภาพการใช้ เทคโนโลยี หรื อ
เครื่องจักรใหม่เพื่อให้เกิดความชํานาญและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผลการวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยของ Dao, Langella and Carbo. (2011:
63) พบว่า เมื่อกิจการได้นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมจะทําให้เกิดการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีคุณค่า เกิดการบูรณาการและมีความสามารถในการ
พัฒนากิจการอย่างยั่งยืน และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Gunasekaran and Ngai (2003: 835)
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ที่ระบุว่า เมื่อกิจการนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกิจการจะทําให้ควบคุมการดําเนินงานในห่วงโซ่
คุ ณค่ าโลจิ ส ติ กส์ ตั้งตั้ งแต่ กระบวนการนํ าเข้ า กระบวนการผลิ ตและกระบวนการขาออก ซึ่ งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์จะทําให้เกิดการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
สํ า หรั บ ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ จริ น ทร์ อาสาทรงธรรม
(2554) และ อรพิน อุดมธนะธีระว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์กิจการต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาให้ไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ของธุรกิจ อีกทั้ง การนําระบบเทคโนโลยีมาใช้นั้นมีกระบวนการ
หลายขั้นตอน จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านความรู้ บุคลากร สื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ผลการศึกษาของ Xiu and Chen (2012: 2771) พบว่า การ
พัฒนาโลจิสติกสีเขียวในประเทศตะวันตกจะช่วยให้กิจการจัดการกับความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่รัฐบาลควรเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ (Gunasekaran and Ngai, 2003) เมื่อกิจการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสีเขียวร่วมกับกิจกรรมอื่นอย่างสมบูรณ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Dao, Langella, and Carbo, 2011)
2.5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมต่อการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กําหนดราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด แสวงหาช่องทาง
จัดจําหน่ายและส่งเสริมการตลาดที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการกําหนดแนวทางการตลาด
เพื่ อสั งคม เช่ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของลู ก ค้ าเพื่ อให้ ส ามารถเข้ า ใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ โดยกิจการมองถึงประเด็นทางสังคมควบคู่ไปด้วย กิจการเวทีแสดงความคิดเห็น
อย่ างมี ส่ วนร่ ว มระหว่ างผู้ บ ริโ ภคและคนในชุ มชนเพื่ อค้ นหาปั ญหาและหาแนวทางการแก้ ปั ญหา
ร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมซึ่งจะทําให้เกิดการ
ยอมรับจากสังคม ไม่เกิดแรงต่อต้านหรืออุปสรรคจากชุมชนส่งผลต่อการดําเนินงานของกิจการ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิด Kotler and Zaltman (1971) ว่า การสร้างคุณค่า
ตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคมเป็นการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายกิจการและตอบสนองความ
ต้องการของสังคม เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ McKay-Nesbitt, DeMoranville, and McNally
(2012) พบว่ า การตลาดเพื่อสังคมทําให้เกิ ดการตอบสนองความต้องการของสั งคมและได้รั บการ
ยอมรับจากสังคมระยะยาวส่งผลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ในขณะที่ Richey and others
(2014: 1247) พบว่า การดําเนินการด้านการตลาดเพื่อสังคมจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองของผู้มี
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ส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย และการศึกษาของ Hasan and Ali (2015) พบว่า
การส่งเสริมทางการตลาดเพื่อสังคมส่งผลให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับผล
การดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Zheng Liwen and Zhang
Juan (2010: 116) ระบุว่าการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึ่งแนวคิดการบริโภคสีเขียวของลูกค้าสามารถกระตุ้นให้ดําเนินกิจกรรมสีเขียวและส่งเสริมการ
พัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว บรรจุภัณฑ์สีเขียว จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว
การกําจัดของเสีย ซึ่งการสร้างคุณค่าการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมทําให้กิจการมีผลกําไร ยอดขายเติบโต ลูกค้าเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อกิจการส่งผลให้สามารถรักษาลูกค้าเก่าและมีลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กิจการที่มีความสามารถ
สร้างคุณค่าทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับสังคม สามารถวางแผนพัฒนากิจกรรมทางการตลาดที่
คํานึงถึงสังคมอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทําให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้
มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง เหมาะสมทําให้กิจการมีภาพลักษณ์ที่ดี
3. ผลกระทบของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
3.1 ผลกระทบของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ พบว่า การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ เนื่องจาก เมื่อกิจการเข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสียสามารถวางแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วและดําเนินงาน
ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งแนวทางการดําเนินงานที่ตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ส่ ง ผลให้ กิ จ การสามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานเป้ า หมายเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งทําให้เกิดการประสานความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจที่ดี เช่น มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวของส่วนแบ่ง
การตลาด มีภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า สามารถรักษาลูกค้าราย
เก่าและมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นและเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chang, Kenzhekhanuly, and Park (2013)
พบว่า การตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสี ยสะท้ อนให้เห็นถึ งผลการดํ าเนินงานของธุ รกิ จที่
ประสิทธิภาพขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Koll, Woodside, and Mühlbacher (2005: 1166) ระบุว่า
การตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลจะส่งผลกระทบต่อกับประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานของ
กิจการ ในขณะที่ Lee, Sung, and Donghyun (2012: 1156) ระบุว่า ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียวช่วยให้กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องและระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งนําไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือ
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แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทําให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ภาพลักษณ์ต่อสังคมที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ Zheng Liwen, and Zhang (2010: 116)
พบว่า การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายการพัฒนาสังคมด้วยการลดผลกระทบ
หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และแรงผลักดันจากผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้า คู่แข่งขันและกฎหมาย
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์สีเขียวของกิจการ นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Wong and others (2012: 286) และ Ye and others (2013: 135) พบว่า เมื่อกิจการมีความสามารถใน
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและ
นําไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์การต่ อสังคมที่ดีขึ้น กล่าวได้ ว่า ความสัมพั นธ์ระหว่ างการตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวส่งผลให้
เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
3.2 ผลกระทบของความผันผวนของสภาพแวดล้อมของธุรกิจต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยและผลการดํ าเนิ นงานของธุ รกิ จพบว่ า ความผั นผวนของ
สภาพแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย
และผลการดําเนินงานธุรกิจเนื่องจาก กิจการคิดเห็นว่าไม่ว่าสภาพแวดล้อมมีความผันผวนอย่างไร
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนหรือพฤติกรรมลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยภายนอกที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ แต่ถ้ากิจการตั้งรับกับความผันผวนที่
เกิดขึ้นด้วยการจัดการทรัพยากรและใช้ทักษะความสามารถภายในกิจการอย่างสมดุลและคุ้มค่าส่งผล
ให้กิจการสามารถควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจการจึงต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะประเด็ น เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล มาใช้ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถการดําเนินงานของกิจการให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ โดยต้องคํานึงถึงกรอบเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและจะส่งผลให้กิจการสามารถ
ควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัยขัดแย้งกับการศึกษาของ Pang, Hu, and Li (2011) ที่พบว่า ความผัน
ผวนของสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผล
สําเร็จ และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Armesh, Wei, and Marthandan (2014: 46) พบว่า ปัจจัยความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกิจการ กล่าวคือ ถ้าสภาพแวดล้อมไม่สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานก็ถือเป็นอุปสรรค ในทางหนึ่งสภาพแวดล้อมอาจมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้นหา
และพัฒนาธุรกิจใหม่ ดังนั้น การรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ที่สําคัญที่สุดในการกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของผู้ประกอบการ
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สําหรับผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Makadok (2001) และ Guang
Shi and others (2012) พบว่า เมื่อกิจการใช้ความสามารถการจัดการทรัพยากรจะส่งผลให้กิจการ
เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เหนือว่าคู่แข่งขันและมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Gavronski and others (2011: 874)
พบว่า กิจการมุ่งเน้นให้ความสําคัญด้านความแตกต่างทรัพยากรและใช้ความสามารถอย่างชาญฉลาด
โดยพยายามรักษาความแข็งแกร่งของการจัดการทรัพยากรช่วยให้กิจการใช้จุดแข็งจากภายในกิจการ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน
4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวประกอบด้วย การ
สร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
4.1 ผลกระทบของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
4.1.1 ผลกระทบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนการสร้าง
วิสัยทัศน์ และทํากิจกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้
บุคลากรมุ่งมั่นในการนําวิสัยทัศน์ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจในที่ประชุมประจําเดือนของกิจการ ผู้นํา
แสดงบทบาทด้วยการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารเกี่ยวกับประกาศเป็นนโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรรับทราบถึงแนวทางการดําเนินงานในอนาคตอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิด
แรงผลั กดั นไปสู่ทิศทางเดี ย วการดํ าเนิ น งานร่ ว มกั น กํ าหนดให้ มีคณะกรรมการด้านคุ ณภาพและ
สิ่งแวดล้อมโดยแต่ละปีจะมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน
สอดคล้องกับผลวิจัยของ Xiu and Chen (2012) วิสัยทัศน์ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการตัดสินใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้นําจะกระตุ้นเกิดการสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมด้วยการกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการทําให้เกิดเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน มีการ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและดําเนินงานที่คํานึงถึงการสร้างคุณค่าการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคม (Yusuf, Gunasekaran, and Dan, 2007) โดยผู้นําการเปลี่ยนแปลงต้องมี
วิสัยทัศน์และสื่อสารวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรู้ เข้าใจแนวทางการดําเนินงานซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้าง
ความร่วมมือกันในการดําเนินงานและผลักดันกิจการให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้นมา (Ewen,
Christian, and others, 2013: 518) นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Sharif and Irani (2012:
57) พบว่า ผู้นําจะใช้ภาวะผู้นําเพื่อกระตุ้น จูงใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นความสําคัญของ
การดําเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานบรรลุผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพ
4.1.2 ผลกระทบวิ สั ยทั ศน์ ของผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลงที่ มี ต่ อการมุ่ งเน้ นการจั ด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการเนื่องจาก วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งเน้น
การเปลี่ ยนแปลงจะมุ่ งเน้ นวางแผนการจั ดกระบวนการโลจิ สติ กส์ สี เขี ยวในกิ จการบู รณาการ ตั้ งแต่
กิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้า การผลิตและโลจิสติกส์ขาออกทีม่ ุ่งเน้นลดความสูญเสียทั้งกระบวนการเช่น การ
วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบโดยสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่สอดคล้องกับแผนการผลิต จัดซื้อในราคาที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ําและที่มีคุณภาพ สําหรับกระบวนการผลิตวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการ
ลดปริ มาณของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการผลิ ต การวางแผนเส้ นทางการขนส่ งทิ ศทางเดี ยวกั น การ
วางแผนทําสัญญากับผู้ขนส่งเพื่อสร้างเครือข่าย วางแผนการรวบรวมปริมาณการขนส่ง การจัดตารางการ
ขนส่งและการใช้พลังงานทางเลือกในการขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับการศึกษาของ Tschakert (2007: 386) พบว่า ผู้นําต้องตระหนัก
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการมุ่งเน้นวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการ
สนับสนุนการดําเนินงานเชิงบูรณาการ มีการควบคุมและวัดผลเพื่อให้เกิดคุณภาพในการดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bass and Bass Ruth (2008) และ Zhang,
Wang, and Pearce (2014) พบว่า ผู้นําการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา
จากการคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว หันมาคํานึงถึงความสําคัญของการบูรณาการดําเนินงานร่วมกัน
โดยที่ ผู้ นํ า มี บ ทบาทในการสร้ า งแรงบั น ดาลให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถและบรรลุผลสําเร็จ ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
เตรี ย มพร้ อ มด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพความสามารถของบุ ค คล ความสามารถของกิ จ การเพื่ อ
เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Marshall and others, 2014)
4.1.3 ผลกระทบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน เนื่องจาก ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์จะให้ความสําคัญกับ
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การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่ อนําไปสู่การกํ าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การดําเนินงานที่
เชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งกิ จ การจนเกิ ด ความไว้ ว างใจกั น ระหว่ า งคู่ ค้ า พั ฒ นาเป็ น เครื อ ข่ า ยทาง
ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น โดยผู้บริหารนําอุตสาหกรรมเข้าไปเป็ น สมาชิ ก ในสมาคมต่ า ง ๆ
เช่ น สมาคมอุ ต สาหกรรมเยื่ อ และกระดาษไทย สมาคมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ลู ก ฟู ก ไทย ซึ่ ง จั ด ประชุ ม
ร่วมกันเป็นประจําทุกปีทําให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดําเนินงานระหว่างกิจการเพื่อ
พัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบอุตสาหกรรมและเกิดความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรองจากภาครัฐบาล
สอดคล้องกับการศึกษาของ Dubey, Gunasekaran, and Ali (2015) พบว่า
พฤติกรรมของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะช่ วยให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ทําให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานระหว่างกิจการ ในขณะที่การศึกษาของ Andraski (1998)
พบว่า ปัจจัยที่ทําให้กิจการที่ประสบความสําเร็จบรรลุความสมดุลของกระบวนการห่วงโซ่อุปทานได้
นั้น ได้แก่ ปัจจัยของภาวะผู้นําซึ่งส่งผลให้เกิดการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างกิจการ กล่าวคือ
การวางแผนการทํางานร่วมกันระหว่างผู้นําจะบรรลุผลสําเร็จเพราะการทํางานร่วมกันทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การรับรู้และผลตอบแทนและการวัดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การศึกษาของ Podsakoff and others (1990: 107) ระบุว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ต้องมีวิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริม สนับสนุน สื่อสารวิสัยทัศน์และประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและระหว่างกิจการ เพื่อให้เกิดการยอมรับเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
4.1.4 ผลกระทบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิ สติ กส์ เพื่ อสิ่ งแวดล้ อม พบว่ า วิ สั ยทั ศน์ ของผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลงมี ผลกระทบเชิ งบวกต่ อการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีโ ลจิ สติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ผู้บ ริหารซึ่ งถื อเป็ นตั วแทนของการ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการดํ า เนิ น งาน การตั ด สิ น ใจและสามารถกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลและการดําเนินงานอย่างไร้
พรมแดน นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งอาศั ย ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ทั ก ษะ ความสามารถทางด้ า น
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เข้ามารับผิดชอบในการดําเนินงานการไหลของข้อมูลในทุกกระบวนการตั้งแต่
การวางแผน การดําเนินงานและการควบคุม ผู้บริหารองค์การจึงได้กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง บุ คลากรที่ มี ทัก ษะ ความสามารถที่ ทํ า ให้ กิ จ การเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตลอดห่ ว งโซ่ ข อง
กระบวนการดําเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับผลวิจัย Engelen and other (2014: 130) พบว่า พฤติกรรม
ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่างกันและ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในช่วงสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิด
การจั ด หา การพั ฒ นาระบบสารสนเทศด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เ ข้ า มาใช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ดการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
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สารสนเทศได้ อย่ างเต็ มที่ ทั้งด้านการแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล การเชื่ อมโยงข้ อมู ล รวมถึ งการบู ร ณาการ
ฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองความความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นตัวแทนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การตัดสินใจและการทํากิจกรรมที่
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําของห่วงโซ่อุปทาน
(Kogg and Mont, 2012: 162) นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพิน อุดมธนะธีระ (2555)
พบว่า ผู้นําหรือผู้บริหารเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในกิจการ ด้วยการสนับสนุนทรัพยากร จัดการความเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นและ
สื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการให้
ประสบความสําเร็จกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1.5 ผลกระทบวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการสร้างคุณค่าการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคม พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิ งความสัมพั นธ์กับ สังคม เนื่องจาก ผู้บริ หารที่มีวิสัย ทัศน์ของผู้นํ าการเปลี่ย นแปลง
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ข องกิ จ การที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า การตลาดเชิ ง
ความสัมพันธ์กับสังคมด้วยการให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องต่อพฤติกรรม
ของลูกค้า โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์เช่น กระดาษรีไซเคิล กระดาษถนอมสายตาที่มีการนําเยื่อหมุนเวียนมาผลิตเป็นกระดาษ
เป็นต้น การวางแผนการกําหนดราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด การกําหนดช่องทางการจําหน่ายที่
เหมาะสมและคํานึงถึงชุมชน การจัดทํากิจกรรมทางการตลาดอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคม เช่ น การจั ดกิ จ กรรมปลู กป่ า การซ่ อมแซม ปรั บ ปรุ งโรงเรี ย น การให้ ทุน การศึ กษากั บ
นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน เป็นต้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Richey and others (2014) พบว่า ผู้บริหาร
ระดับสูงจะเป็นผู้สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้กิจการกําหนดนโยบายการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้า
มาใช้ในการจัดการตลาดอุตสาหกรรม โดยการสร้างคุณค่าทางการตลาดที่มุ่งเน้นด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึง
ต้ องวางแผน กลยุ ทธ์ ด้า นการตลาดเพื่ อ สั งคม โดยวิ เคราะห์ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริโ ภคที่ คํา นึ งถึ ง
สิ่งแวดล้อม มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กําหนดราคาที่เหมาะสม เสนอขายเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในกิจการตลอดจนการสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมถือ
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการ นอกจากนี้ งานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kotle, Kartajaya, and Setiawan (2010) และ Grönroos (2011: 244) พบว่า ผู้นําต้อง
กําหนดแนวทางการตลาดเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้าเพื่อสังคม
ด้วยการมองปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการรักษาพฤติกรรม
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ของผู้บริโภคมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันและสร้างโอกาสความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนในการแก้ปัญหาของปัญหาสังคมร่วมกัน
4.2 ผลกระทบของความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
4.2.1 ผลกระทบความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมที่มีต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้าง
ปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก ปัจจุบันกระแสการดําเนินงานมุ่งเน้นการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมมากกว่ า แสวงหาผลกํ า ไรเพี ย งอย่ า ง กิ จ การจึ ง ต้ อ งกํ า หนด กลยุ ท ธ์ ก าร
ดําเนินงานที่คํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมภายใต้การปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสังคม เพราะอุตสาหกรรมกระดาษถือ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสารเคมีตกค้างที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม มลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากการขนส่ง การเผาไหม้เชื้อเพลิง มลพิษทางน้ําที่เกิดจากการฟอกกระดาษ การปั่นเยื่อ
กระดาษซึ่ งล้ ว นแล้ ว แต่ ส่ งผลอั น ตรายต่ อสิ่ งมี ชี วิต เมื่ อผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรให้ ความสํ าคั ญและ
ตระหนักถึงสร้างคุณค่าทางสังคมแล้วจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานที่อยู่บน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ถึงปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจการต้องสร้างความตระหนักถึง
การสร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการกระตุ้น สื่อสารให้บุคลากรให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายสีเขียวและมี
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน สามารถพัฒนาไปสู่การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ
สอดคล้องกับผลวิจัยของ Mohr, Webb, and Harris (2001) พบว่า การให้
ความสํ า คั ญ กั บ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ ด้ ว ยการกํ า หนด
เป้าหมายการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสามารถใช้ทรัพยากรในทุกกระบวนการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวที่ชาญฉลาดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Wu, Chuang, and Hsu, 2014: 122) ในขณะที่
การศึกษาของ Weng and Jiang (2011) พบว่า การจัดการโลจิสติกสีเขียวเป็นแนวทางการดําเนินงานที่
คํานึงถึงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโลจิสติกสีเขียวด้วยการบรรจุไว้
ในแผนระยะยาว แผนระยะกลางและแผนระยะสั้น โดยกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
พัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการวางรากฐานที่
มั่นคงสําหรับการบํารุงรักษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้การศึกษาของ
Porter and Kramer (2011) พบว่า เมื่อกิจการให้ความสําคัญกับคุณค่าทางสังคมจะกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ด้วยการให้ความสําคัญกับการกําหนดเป้าหมาย นโยบายที่อยู่
บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกันทางสังคมซึ่งนําไปสู่โอกาสสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม
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4.2.2 ผลกระทบความตระหนั กถึ งคุ ณค่ าทางสั งคมที่ มี ต่ อการมุ่ งเน้ นการจั ด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ พบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ เนื่องจาก เมื่อบุคลากรทุกคนมีความ
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมอย่างแท้จริงจะส่งผลให้เกิดการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
ตั้งแต่ การประเมินผู้จัดจําหน่ายวัตุดิบเพื่อคัดเลือกกิจการที่ให้ความสําคัญและดําเนินงานอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่บริสุทธ์ มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนํามา
วางแผนกํ าลั งการผลิ ตที่คํานึ งถึ งสิ่ งแวดล้ อม โดยนํ าหลั กการเทคโนโลยีส ะอาดมาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมทําให้เกิดการวางแผนลดการใช้ การใช้น้อย เกิดของเสียน้อยที่สุดและสามารถนํากลับมา
ใช้ได้ใหม่ด้วยการนํากากตะกอนมาทําบล็อกประสาน มีระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใช้ซ้ําหรือส่งให้ชุมชนได้
ใช้ในการเกษตร บํารุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ลดลง นอกจากนี้มี การวางแผนการส่งมอบสินค้าด้วยการคัดเลือกรูปแบบการ
ขนส่งที่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์และระยะทางขนส่ง เลือกใช้พลังงานทางเลิอกในการเดินทาง
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่า เมื่อกิจการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมากเท่าใดก็จะ
ส่งผลให้เกิดการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในแต่ละขั้นตอนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับผลวิจัยของ Kogg and Mont (2012: 162) พบว่า การตระหนักถึง
คุณค่าทางสังคมจะทําให้เกิดมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการปรับตัว ปรับกระบวนการทําให้เกิด
การบูรณาการของระบบที่แข่งแกร่งเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การศึกษา
ของ Wu, Chuang, and Hsu (2014: 122) พบว่า เมื่อกิจการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถการใช้ทรัพยากรและความสามารถแต่ละขั้นตอนอย่างคุ้มค่า ด้วยการจัด
กระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการตั้งแต่กิจการโลจิสติกส์ขาเข้า กิจกรรมการผลิตและกิจกรรมโล
จิสติกส์ขาออกซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรและลดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นลดความสูญเสีย (Waste) จากกระบวนการผลิต โดยปริมาณของเสียที่
เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลการใช้ทรัพยากรในโรงงาน ที่คุ้มค่าและลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Xiu and Chen (2012: 2770) พบว่า แนวทางการ
ดํ าเนิ นงานของโลจิ สติ กส์ สี เขี ยวที่ มีประสิ ทธิ ภาพ กิ จการต้ องตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของสั งคมและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคสีเขียว ดังนั้น ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้กับพนักงานด้วยวิธีจัดระเบียบ
พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้น
การทํ างานที่ ตอบสนองที่ รวดเร็ วและมี ผลกําไรสู งสุดเท่ านั้น มาเป็นการสร้างแนวคิดมาใหม่ที่นํ าการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมให้พนักงานมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การผลิตสี
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เขียว การตลาดสีเขียวและการขนส่งสีเขียวซึ่งเป็นการเสริมสร้างการรับรู้และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว
4.2.3 ผลกระทบความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมที่มีต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน พบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน เนื่องจาก ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมสามารถช่วยให้
เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือสี
เขียวเพิ่มขึ้นเช่น เมื่อจําหน่ายเศษกระดาษก็ต้องคํานึงถึงบริษัทคู่ค้าที่รับซื้อเศษกระดาษว่าเป็นกลุ่ม
ธุรกิจที่เป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่ อควบคุมไม่ให้ในทุกขั้นตอนของเราไปทํ าลายสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กิจการได้การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่ วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และร่ว ม
ตัดสินใจเกี่ยวกับดําเนินงานเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมให้กับชุมชน เช่น โครงการ
“ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”เพื่อสร้างจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเยาวชนไทยเพื่อกระตุ้น
ให้เยาวชนเห็นความสําคัญการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter and Kramer (2011) ระบุว่า การสร้าง
คุณค่าร่วมกั นเป็นการให้ความสํ าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิ จและสังคมของชุมชนบริเวณรอบ
อุตสาหกรรม และมี การสร้างคุ ณค่ าร่ว มกั นระหว่างกิจ การและกิจ การกั บ สังคมเพื่ อการประสาน
ผลประโยชน์และเชื่อมโยงความสําเร็จร่วมกันระหว่างกิจการที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางสังคม
ในขณะที่งานวิจัยของ Haas, Snehota, and Corsaro (2012) พบว่า เมื่อกิจการตระหนักและรับรู้ถึง
ความสําคัญกับ การสร้ างคุณค่าทางสั งคม ทํ าให้เกิดการสร้ างความร่ว มมื อกั น ระหว่ างกิจ การเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางสังคม นอกจากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ
(2556: 80) พบว่า การองค์การธุรกิจจะสามารถดําเนินงาน อยู่รอดได้ในระยะยาวขึ้นอยู่กับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนหรือสังคม เพราะสังคมต้องการให้องค์การธุรกิจเป็นแหล่งสร้างรายได้และ
ความก้าวหน้าในกับคนในชุมชนหรือสังคม ในขณะที่องค์การธุรกิจจําเป็นต้องพึ่งพาสังคมในด้าน การ
เป็นผู้บริโภคและให้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เมื่อกิจการตระหนักถึงการสร้างคุณค่า
ทางสังคมทําให้เกิดแนวทางการดําเนินงานที่สร้างคุณค่าควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
บริเวณรอบอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.2.4 ผลกระทบความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก เมื่อกิจการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมแล้วจะทําให้
กิ จ การ มี ก ารสรรหาเครื่ อ งจั ก รหรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกิ จ การเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อนด้วยการดําเนินงานแบบอัตโนมัติทําให้
ลดความผิ ดพลาดจากการปฏิ บัติงานให้ เหลื อน้ อยที่ สุ ดเพราะจะมี คนเข้ ามาเกี่ย วข้ องน้ อยลง ลด
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ระยะเวลาการทํ า งานของทรั พ ยากร ลดการใช้ พ ลั ง งานและลดมลพิ ษ ทางด้ า นกระดาษ โดยใช้
คอมพิ ว เตอร์เก็ บรวบรวมข้ อมู ล แทนกระดาษ ใช้เทคโนโลยีการพิ มพ์ ที่ทัน สมัย นอกจากนี้ ความ
ตระหนั กถึงคุ ณค่าทางสังคมต่อการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีโ ลจิสติ กส์เพื่อสิ่งแวดล้อมทํ าให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูล และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น นโยบาย ระเบียบข้อบังคับใน
การดําเนินงาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Corsaro and Snehota (2010) พบว่า กิจการควร
ประสานกรอบความคิดที่ต่างกันของกิจการกับสังคมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน ในขณะที่การศึกษาของ Mishra, Akman, and Mishra (2014: 37) ระบุว่า เมื่อธุรกิจเกิดการขยายตัว
ก็ส่งผลเกิดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เกิดการขาดแคลนทรัพยากรตลอดจนการปล่อยมลพิษออกสู่
สภาพแวดล้อมมากขึ้น เหตุผลเหล่านี้ทําให้กิจการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกิจการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศจากสถานประกอบการภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างมี
ความคิดเห็นว่าความตระหนักถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อมส่งผลให้เกิดการยอมรับ และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ De Luis and others
(2014: 801) ศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อพฤติกรรมสีเขียวเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ร่วมกับร่วมกับเครือข่ายสังคมพบว่า การรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของสังคมมีอิทธิพลต่อการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของกิจการ เช่น การหาวิธีการลดของ
เสียจากการผลิต วิธีการลดการปล่อยมลพิษที่มาจากการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับทัศนคติที่ดี
ในการทํางานเพื่อสังคมและร่วมมือกับสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน นอกจากนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chou David and Chou. (2012: 450) พบว่า การตระหนักถึงคุณค่าของสังคม
และสิ่งแวดล้อมของกิจการเป็นแรงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ทรัพยากร
อย่ างคุ้ มค่ าและลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม กล่ าวได้ ว่ า แรงผลั กดั นจากภายนอกส่ งผลให้ เกิ ดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการปฏิบัติโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.2.5 ผลกระทบความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมที่มีต่อการสร้างคุณค่าการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคมพบว่า ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม เนื่องจาก เมื่อกิจการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมจะทําให้เกิดการ
นําวิเคราะห์ กําหนดนโยบาย กลยุทธ์และวิธีการด้านการตลาดที่มีการนําประเด็นทางด้านสังคมมา
เป็ น แนวทางการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ด้ า นการตลาด กํ า หนดกลุ่ ม เป้ า หมายของผู้ บ ริ โ ภคที่ คํ า นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษกํ า หนดแนวคิ ด การผลิ ต กระดาษเพิ่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการผลิ ต จากเยื่ อ อี โ คไฟเบอร์

206
(EcoFiber) เป็นเยื่อหมุนเวียนเพื่อให้สําหรับงานพิมพ์เพื่อต่อยอดไปยังกลุ่มลูกค้าโรงพิมพ์ สํานักพิมพ์
หน่วยงานราชการ โดยการกําหนดราคาที่เทียบเท่ากับราคากระดาษทั่วไป การสื่อสารการตลาดด้วย
การจั ดทํ าแผนรณรงค์ และประชาสั มพั น ธ์ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เข้ า ใจในตั ว สิ น ค้ า เช่ น การใส่ สั ญ ลั ก ษณ์
EcoFiber ลงบนสิ่งพิมพ์เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้เห็นว่า เมื่อทุกคนร่วมใจกันหันมาใช้
กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อมจะสามารถลดการใช้ต้นไม้ใหม่ได้จํานวนมาก มีการกําหนดช่องทางการจัด
จําหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น การจําหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การวางจําหน่ายตามร้านค้า
ต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีความสะดวกในการซื้อสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ กิจการส่งเสริมให้เกิดการจัดทําวิจัย
ด้ า นตลาดที่ คํ า นึ ง ถึ ง สั ง คมเพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล มาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นากิ จ กรรมทางการตลาดเพื่ อ สั ง คมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อกลุ่มเป้าหมายหรือสังคมในภาพรวม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haws, Winterich, and Naylor (2013) พบว่า
กิจการที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าทางสังคมจะทําให้มีการกําหนดเป้าหมายทางด้านการตลาดอย่างมี
คุณค่า คํานึงถึงคุณลักษณะของผู้บริโภคสีเขียวเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคสีเขียวอย่างเข้มแข็งด้วยการใช้ทรัพยากรในสังคมอย่างชาญฉลาดเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในขณะที่ Mohr, Webb, and Harris (2001) ระบุว่า การให้ความสําคัญกับการสร้าง
คุณค่าทางสังคมกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องทําความเข้าใจ ในขณะที่การศึกษาของ Wymer, (2010)
พบว่าการสร้างความตระหนักถึงความต้องการของสังคมทําให้เกิดคุณค่าการตลาดตั้งแต่การกําหนด
เป้าหมายด้านการตลาดเพื่อสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการกําหนด
ราคา การจัดจําหน่ายและการใช้สื่อโฆษณาที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kirchoff, Koch, and Nichols (2011) พบว่า พฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้บริโภคสีเขียวที่มีอยู่ในตลาดมีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจการต้อง
สร้างความตระหนักด้านคุณค่าทางสังคมด้วยการพิจารณาความต้องการของตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้ นการพัฒ นาผลิตภั ณฑ์เพื่ อสิ่ งแวดล้อม มีการสื่ อสารด้านการตลาดเพื่ อสร้ างความเข้าใจแก่
ผู้บริโภคทําให้กลุ่มเหล่านี้เกิดความมั่นใจในตัวกิจการและพัฒนาศักยภาพการตลาดที่เริ่มต้นจากความ
ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง
4.3 ผลกระทบของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
4.3.1 ผลกระทบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผล
กระทบต่อการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก ปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกได้เรียกร้องให้กิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสียจึงเป็นแรงผลักดันที่มีอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิดการดําเนินงาน
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และการบรรลุ เป้ าหมายของกิจ การซึ่งส่ งผลให้ กิจ การต้ องกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะปัจุบันบทบาทของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเช่น ลูกค้า ผู้จําหน่ายวัตถุดิบต่างมีความคาดหวังให้กิจการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมที่กําหนดยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมความคาดหวังจะมีอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสี
เขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้น กล่าวได้ว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่มี
ความสําคัญกับอุตสาหกรรมกระดาษต่อการกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียให้ผสานผลประโยชน์ร่วมกัน
อย่างสมดุล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jones (1980: 56) พบว่า กิจการต้องคํานึงถึง
ความคาดหวังและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกิจการ มีการวาง
แผนการดํ าเนิ นงานที่ นํ าไปสู่ การปฏิ บั ติ จริ งได้ ด้ วยการ การจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญและการสนทนา
แลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้เพื่อให้ผสานผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสมดุล ในขณะที่การศึกษาของ Tang,
Zhi, and Tang (2012: 436) พบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบต่อการวางแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yozgat and
Karataş (2011: 1360) พบว่า เมื่อกิจการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ผลการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน
สําคัญให้กิจการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ นอกจากนี้งานวิจัยของ Zhao and
others (2012) พบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลายหลายจะส่งผลให้กิจการต้องให้
ความสําคัญในการวิเคราะห์ความต้องการและกําหนดนโยบาย แผนงานการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยโดยระบุ น้ํ า หนั ก ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มอย่างสมดุล ดังนั้น ผู้บริหารควรแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการกํากับดูแลผลประโยชน์ และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนําข้อมูลมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจและกระตุ้นให้บุคลากรทํางานร่วมกันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
(Cantor and others, 2014: 214; González-Benito, Lannelongue, and Queiruga, 2011: 1629)
4.3.2 ผลกระทบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการ
โลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ พบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผล
กระทบต่อการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ เนื่องจาก ผู้มีส่วนได้เสียมี
ความคาดหวั ง ได้ รั บ สิ น ค้ าที่ มี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานจากกิ จ การทํ าให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การจั ดการ
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กระบวนการโลจิส ติ กส์ สี เขี ย วของกิ จ การที่ ต้องปรั บปรุ งแนวทางการดํ าเนิ นงานที่ สอดคล้ องความ
คาดหวังทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การให้ความสําคัญและใส่ใจ
กับ การพั ฒ นากระบวนการผลิ ตและบริ การที่ เป็ น มิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมโดยให้ ความสํ าคั ญกั บ ความ
กระบวนการบูรณาการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้
เกิดประโยชน์ สูงสุด และมีร ะบบสีเขียว ด้ วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการ
ติดตาม ประเมิ นผลและทบทวนการดํ าเนิ น งาน นําทรั พยากรกลั บ มาหมุ นเวี ย นใช้ใหม่ในรูป ของ
วัตถุดิบหรือพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้รั บการรับ รองคุณภาพตามระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจการและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kogg and Mont (2012: 162) พบว่า ความคาดหวัง
หรื อแรงผลั กดั นของผู้ มีส่ วนได้ เสียจะมี อิทธิ พลต่ อการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํ างาน ถ้ ากิ จการมี
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด ข้ อ กํ า หนดด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมจะทํ า ให้ เ กิ ด การ
ดําเนินงานที่มีจิตเพื่อสาธารณะซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการศึกษาของ Zheng Liwen and Zhang (2010: 116) พบว่า แรงผลักดัน
จากผู้จําหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้า คู่แข่งขันและกฎหมายได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์สี
เขียวของกิจการ และเมื่อกิจการรับรู้ถึงความคาดหวังและความแตกต่างของผู้มีส่วนได้เสียจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่น ได้รับความไว้วางใจในการดําเนินงานทําให้เกิดการประสิทธิภาพในการสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่มีความแตกต่างของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่การศึกษาของ
Lo, (2013) พบว่า ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นแรงผลักดันที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
จั ด การโลจิ ส ติ กส์ แ ละห่ ว งโซ่ อุป ทานสี เขี ย วตั้ งแต่ ต้ น น้ํ า กลางน้ํ า ปลายน้ํ า อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ งานวิจัยของ Seroka-Stolka (2014) พบว่า กิจการควรทําความเข้าใจกับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกเช่น ลูกค้า รัฐ บาลและชุมชน เพื่อนํามาใช้เป็นข้ อมูลการวางแผนการ
ดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.3.3 ผลกระทบความคาดหวั งของผู้ มีส่วนได้ เสี ยที่มีต่อการประสานความร่วมมื อ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน พบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน เนื่องจาก ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน แนวทางการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาร่วมกันของกิจการ
ในเครือข่าย กิจการจึงต้องรับรู้ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อ
กิจการและเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ เสี ย ส่ ง ผลให้ กิจ การเกิ ด การประสานงานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกิ จ การในการวางแนวทางการ
ดํ าเนิ น งานเพื่ อตอบสนองความคาดหวั งของกลุ่ มผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เช่ น ลู กค้ า ผู้ ขายปั จ จั ย การผลิ ต
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ตลอดจน ชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละ
กลุ่มได้ในระยะยาว โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจดําเนินงาน ทํา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน มีความไว้วางใจกันและส่งผลให้การทําธุรกรรมระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชนมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mishra and Suar (2010) พบว่า ความคาดหวัง
ของชุมชนซึ่งถื อเป็น ปัจ จัยสํ าคั ญที่ กิจการต้องคํ านึงถึง โดยชุมชนมี ความคาดหวั งให้กิจ การมี การ
ดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางธุรกิจ ในขณะที่
งานวิจัยของ Xiu and Chen (2012) พบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทําให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกิจการด้วยการประชุมทําความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายการพัฒนาโลจิสติกส์สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Dubey, Gunasekaran, and Ali (2015: 128) พบว่า แรงผลักดันจากผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ ตลอดจนมุ่งรักษาคุณค่า
ของกิจการ (Corporate Value) ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างกิจการและสังคมการใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมได้ (พิพัฒน์ นทนาธรณ์, 2553: 39) ดังนั้น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและมีความร่วมมือกันระหว่างกิจการจะทําให้เกิดการสื่อสารและไว้วางใจกันส่งผลให้การทํา
ธุรกรรมระหว่างกิจการมีเสถียรภาพมากขึ้น (Wu, Chuang, and Hsu, 2014: 124) นอกจากนี้ ผล
การศึกษาสอดคล้องกับ Trapp (2014: 42) พบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บการตัดสิ นใจและความสํ าเร็ จ ในการดํ าเนิน งานซึ่ งต้องมี การประสานความร่ ว มมื อกั น
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.3.4 ผลกระทบความคาดหวั งของผู้ มีส่วนได้เสียที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังได้รับการติดต่อสื่อสาร
การส่ ง มอบ การบริ ก ารที่ ส ะดวก รวดเร็ ว ซึ่ ง เป็ น แรงผลั ก ดั น ที่ ทํ า ให้ กิ จ การเกิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ย เพิ่ มขึ้ น เช่ น การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Data
Interchange: EDI) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้จัด
จําหน่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์รวมทั้งผู้บริโภค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการขนส่งได้แก่ระบบ
GPS (Global Positioning Systems) หรือ ระบบกําหนดพิกัดดาวเทียมเพื่อรับรู้และติดตาม ควบคุม
ความเคลื่อนไหวของสินค้าในขณะดําเนินการส่งมอบ และใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อผสานการเชื่อมโยง
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดระยะเวลาในการดําเนินงาน
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bakker, Maat, and Wee (2014: 54) พบว่า ความ
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกส่งผลให้กิจการมีการออกแบบ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการ
ดําเนินงานและการนําเทคโนโลยีมาใช้พัฒนารูปแบบการดําเนินงานอย่างให้มีเสถียรภาพ กล่าวได้ว่า เมื่อ
กิจการให้ความสนใจและจัดลําดับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน
ระยะยาวและเป็ นพื้ นฐานความน่ าเชื่ อถื อได้ สํ าหรั บการขยายส่ วนแบ่ งการตลาดในอนาคต ขณะที่
การศึกษาของ Kent, Taylor, and White (2003: 63) พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสําคัญ
สําหรับการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การศึกษาเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมกระดาษของ ศิริรัตน์
ศิริพรวิศาล (2553) พบว่า กระแสสิ่งแวดล้อมนิยมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ภาคธุรกิจ ซึ่ งอุ ตสาหกรรมใดที่ปล่อยมลภาวะสู งจะถูกปฏิ เสธ ดังนั้น อุ ตสาหกรรมจึงต้องแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่สิ้นเปลืองพลังงานและก่อให้เกิดมลภาวะ
สูงจึงนําเทคโนโลยีเอนไซม์เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมกับ
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
4.3.5 ผลกระทบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการสร้างคุณค่าการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคมพบว่า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างคุณค่า
การตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม เนื่องจาก การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
ต้องคํานึงถึงข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกิจการต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อนํามาใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ กําหนดราคา ช่องการจําหน่ายและส่งเสริม
การตลาดให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า โดยปรับปรุงและ
พัฒนาให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างการพัฒนาสาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียต่างคาดหวังได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง เช่น การผลิตกรวยน้ําดื่ม Idea CarePack
ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์อนามัยจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ใช้กระดาษ Food Grade ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ บ ริ โ ภค มุ่ ง เน้ น ความสะอาดปลอดภั ย ขั้ น สู ง หรื อ พั ฒ นากระดาษที่ มี ส่ ว นผสมเยื่ อ อี โ คไฟเบอร์
คุณภาพสูงที่มีจุดเด่นได้แก่ รักษ์โลก คุณภาพดี และราคาเท่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะทําให้กิจการสร้างคุณค่าทางการตลาด
ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมและส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในกิจการมากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shipman (2009) พบว่า ความคาดหวังของผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ค วามหลากหลายถื อ เป็ น ข้ อ มู ล สํ า คั ญ ต่ อ การนํ า มาใช้ ป รั บ ปรุ ง การออกแบบการ
ดําเนินงานในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย ความคาดหวังของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมีความสําคัญต่อ
กิจการและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอยู่ตลอดเวลา ความคาดหวังของ
ภาครัฐ บาลที่ เรี ย กร้ องให้ กิจการดํ าเนิ น งานอย่างเป็ น รูป ธรรมภายใต้กฎ ระเบีย บอย่ างถู กต้อง มี
ประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคม (Bakker, Maat, and Wee, 2014: 56) ในขณะที่แนวคิดของ
Ferrell and Hartline (2008) พบว่า กิจการต้องรวบรวมข้อมูลและสร้างข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะมีความ
คาดหวังต่างกัน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้กิจการสามารถดําเนินงานที่ตอบสนองเชิง
บวกต่ อความคาดหวั งของผู้ มีส่ วนได้ เสี ยที่ มี ความแตกต่ างกั นได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kirchoff, Koch, and Nichols (2011) พบว่า การรับรู้ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่กิจการต้องทําความเข้าใจ มีการประเมินและจัดลําดับความสําคัญว่าผู้มีส่วนได้เสีย
มีอิทธิพลกับการตัดสินใจของกิจการ'หรือไม่ อย่างไร เช่น ความต้องการของตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการรับรู้ถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทําให้เกิดการสร้างคุณค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น
และยังส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียจะเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
นําไปสู่การบรรลุ ความได้เปรี ยบทางการแข่ งขั นที่ผ่ านกลไกความไว้ วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ า
นอกจากนี้ ผลการวิจัยได้ ยืนยันว่าควรให้ความสําคั ญและมีความจําเป็นต้องทํ าความเข้าใจ รับรู้ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดการการจัดหาแบบบูรณาการดําเนินงานสําหรับพฤติกรรมในลักษณะ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภาระผูกพันที่ยั่งยืนในระยะยาว
4.4 ปั จจั ยอื่ น ที่ มีสั มพั นธ์ ระหว่ างความสามารถการจั ดการโลจิ สติ กส์ สี เขี ยวกั บการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า การส่งเสริมจากภาครัฐบาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
กับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวได้ว่า บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมให้
อุ ต สากรรมเกิ ด การนํ า แนวคิ ด การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเข้ า มาใช้ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย กระบวนการ
ให้บริการ การปรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ตลอดจนให้คําปรึกษาและเป็น
แบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการดําเนินงาน ผลการศึกษาทําให้พบ เงื่อนไขของการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพขึ้น อยู่ กับความต่อเนื่ องการสนับ สนุ น จากภาครัฐ ประกอบกั บ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยด้วย
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Xiu and Chen (2012: 2771) พบว่า หน่วยงาน
รัฐบาล สถาบันการศึกษาจะต้องเป็นผู้สนับสนุน ให้คําปรึกษาและการประสานงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์ หรือระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ โดยรัฐบาล
ต้องใช้มาตรการทุกมิติอย่างจริงจังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานโลจิสติกสีเขียวด้วย
การให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลเชิงลึกกับบุคคลหรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวความคิดการจัดการโลจิ
สติกส์สีเขียว รวมถึงสนับสนุนทางด้านตลาด การประสานความร่วมมือและให้คําแนะนําที่เกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจในการนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริมให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการบริการด้านโลจิสติกส์และเป็นการป้องกันการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่น ด้าน
การขนส่งที่มีการปล่อยมลพิ ษ มลพิ ษที่เกิดจากกระบวนการผลิ ตซึ่งล้วนแล้ว แต่ส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Weng and Jiang (2011) พบว่า รัฐบาลควร
เสริ มสร้ างและผลั กดั น ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ งกลไกการบริ ห ารจั ดการ ด้ ว ยการปรั บ ปรุ งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและกฎระเบียบและดําเนินนโยบายการจัดเก็บภาษีสําหรับโลจิสติกสีเขียวเสริมสร้างการ
ก่อสร้างระบบนิเวศโลจิสติกส์ สร้างระบบโลจิสติกด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการพัฒนาการขนส่ง
หลายรูปแบบและสร้างรูปแบบของการเป็นพันธมิตรเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันและเกิดความยั่งยืนของธุรกิจ
สําหรับอุปสรรคของการนําหลักการโลจิสติกส์สีเขียวมาใช้ในกิจการคือ กิจการหรือ
ผู้ บ ริ ห ารยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การนํ า การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเข้ า มาใช้ ซึ่ ง
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าเมื่อกิจการนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้ในกิจการ
ส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานสูงขึ้นจึงไม่คํานึงถึงความสําคัญในการนําแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ใน
กิจการสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวัฒน์ มณีสุวรรณ และธนัญญา วสุศรี (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่คิดเห็นว่าการนําหลักการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้ในกิจการไม่ช่วยลดต้นทุนและไม่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิต และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งรัฐบาลควร
เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนอย่างจริงจัง โดยด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รัฐบาลควรให้งบประมาณ
หรือเงินสนับสนุนสําหรับกิจการที่มีการนําระบบโลจิสติกส์สีเขียวมาใช้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกองทุน
หรือในรูปของการลดภาษีที่จัดเก็บสําหรับกิจการ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กิจการ หันมานํา
แนวคิดการจั ดการโลจิ สติ กส์ สีเขีย วเข้ามาใช้ และสิ่งสําคั ญคื อ การเพิ่มและพัฒ นาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ และเข้าใจด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยฐับาลควรมอบหมาย
หรือให้นโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดสอนวิชาด้านโลจิสติกส์สีเขียวในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง
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ดังนั้น การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว: ปรากฎการณ์เชิงประจักษ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย สรุปได้ว่า
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและมีโอกาสขยายตัว
อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ เมื่อมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมกระดาษเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษได้ใช้
ทรั พ ยากรด้ านป่ า ไม้ แ ละน้ํ า เป็ น จํ า นวนมากและเมื่ อ เข้ า สู่ กระบวนการผลิ ต จะใช้ พลั ง งานอย่ า ง
สิ้นเปลืองและเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่น มลพิษจาการเผาไหม้เชื้อเพลิง มลพิษทางน้ําที่
เกิดจากการฟอกกระดาษ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อผู้
ผู้บริหารธุรกิจมีวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลงให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดโดย
ตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมและคํานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส่งผลให้ เ กิ ด ความสามารถ
การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขณะเดี ย วกั น ส่ ง ผลให้ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ด้ วยการผลิ ตสิ นค้ ามี คุณภาพและเป็นมิ ตรกับ สิ่งแวดล้อมและทํา ให้ เ กิ ด การ
พั ฒ นาผลการดํา เนิ น งานของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมกระดาษเชิ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประโยชน์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวเพื่อนําไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผลการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น
ผลการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) เพื่อนํา
ผลการวิ จั ย ไปพั ฒ นาและต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ใ หม่ และประโยชน์ เ ชิ ง การจั ด การ (Managerial
Contributions) เกิดประโยชน์ในทั้งในระดับธุรกิจและระดับอุตสาหกรรม
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี
งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีสองประการ ดังนี้
1.1 ได้กรอบแนวคิด ทฤษฎีการวิจัยก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ประกอบด้วย การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การ
มุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สังคม โดยปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะที่ผลกระทบ
ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
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และผลการดําเนินงานของธุรกิจ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่สามารถอธิบายกรอบแนวคิดการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย ประกอบด้วย สามทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีแรกคือ ทฤษฎีฐานทรัพยากรของ
กิจการเพื่ออธิบายกรอบแนวคิดเกี่ยวกับฐานการจัดการทรัพยากรและความสามารถที่มีคุณสมบัติ
พิเศษในการดําเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการ กล่าวได้ว่าความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวเป็นการจัดการทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดให้เกิดคุณค่า ลอกเลียนแบบ
ยาก ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้กิจการบรรลุผลสําเร็จอย่างเหนือ
คู่แข่งขันด้วยการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ
ทฤษฎี ที่ส องได้ แก่ ทฤษฎี การแลกเปลี่ ย นทางสั งคมซึ่ งใช้ เป็ น พื้ นฐานการทํ าความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมทางสังคมที่เป็นผลมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวแปรวิสัยทัศน์ของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้
บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
และสังคมที่มีความต้องการหลากหลายเพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาความรู้ ทักษะการดําเนินงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลทําให้เกิดความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ มบุ คคล ทํ าให้ ผ ลการดํ าเนิ น งานมี คุณ ภาพสู งขึ้ น และที่ ส ามได้ แก่ ทฤษฎี ตามสถานการณ์ จ ะ
นํามาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้าง การดําเนินงานและการ
แลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและสังคมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวและ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
การตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและความผันผวนของสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลกระทบต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่บรรลุผลสําเร็จส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1.2 การศึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในลักษณะของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
สําหรั บอุ ตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยที่ มีลั กษณะงานที่ เฉพาะเจาะจงและมี ความแตกต่ างกั บ
อุตสาหกรรมอื่นเพราะมีการผลิตที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิตปริมาณมากและ
ก่อให้เกิ ดมลภาวะเป็นพิ ษต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ สูง ซึ่งศึกษาภายใต้บริ บทของอุตสาหกรรม
กระดาษ พบว่า ปัจจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่นํามาสนับสนุน
ความสามารถการจัดการโลจิ สติ กส์สี เขี ย วในอุตสาหกรรม ที่ผู้ บ ริห ารควรสร้างความตระหนักให้
บุคลากรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการเตรียมความพร้อมและ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่ วมกั นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
กิจการควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่ องจั ก รใหม่ เพื่ อให้ เ กิ ด ความชํ านาญและสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ได้ อย่ างถู ก ต้ อ ง
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เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ พบว่า ด้านการส่งเสริมจากภาครัฐบาลเป็น
ปัจจัยที่มีสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวด้านการสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ การ
ประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
กับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวได้ว่า การตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย การสนั บ สนุ น หรื อ บทบาทของรั ฐ บาลส่ ง เสริ ม ให้
อุตสากรรมนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเข้ามาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ด้ ว ยทฤษฎี ฐ านทรั พ ยากรของกิ จ การ ทฤษฎี ก าร
แลกเปลี่ยนทางสังคมและทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของตัวแปรดังกล่าวข้างต้น การ
วิจัยครั้งนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว จากการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยที่ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ผลกระทบความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สี เขี ยว และตั วแปรแทรกที่ มี บทบาทต่ อการตอบสนองความต้ องการของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์เชิงทฤษฎีและผลการวิจัยโดยทราบถึงลักษณะ
แนวทางความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่ชัดเจนส่งผลให้กิจการวิเคราะห์การผสานกันระหว่าง
ทรัพยากรและความสามารถการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ
ตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวให้มีการนําไปประยุกต์ใช้มากขึ้น
2. ประโยชน์เชิงการจัดการ
2.1 ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทยสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กิจการ โดยการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกการนําแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาใช้ในกิจการ
โดยผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดยสร้างแรงจูงใจบุคลากรหันมาให้ความสําคัญกับการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวส่งผลให้เกิดการจัดรูปแบบกระบวนดําเนินงานโลจิสติกส์สีเขียว ได้แก่ การกําหนด
นโยบายและแผนการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ด้ า นการเป็ น อุ ต สาหกรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด
กระบวนการโลจิ ส ติ กส์ สี เขี ย วเชิ งบู ร ณาการ การประสานความร่ ว มมื อระหว่ างกิ จ การในการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน การสํารวจพฤติกรรมลูกค้าและความต้องการทางสังคมเพื่อนํามากําหนด
กลยุทธ์ การตลาดเพื่อสั งคม และสนั บสนุนให้นํ าเทคโนโลยี เข้ ามาประยุ กต์ใช้ในกิ จ การเพื่ อความ
สะดวก รวดเร็วในการทํางาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสําคัญกับปัจจัยที่
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สนับสนุนให้เกิดการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวในอุตสาหกรรม เช่น วิสัยทัศน์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
2.2 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนในกิจการเกิดพัฒนางานด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวให้
มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารต้องทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานที่เหมาะสม ทําให้กิจการเกิดความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่คลอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดคือการส่งมอบให้กับลูกค้า โดย
เริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหา จัดซื้อวัสดุ การวางแผนกระบวนการผลิตจนถึงการขนส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าและมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นต้นทุนต่ํา เกิดการสูญเสีย
น้ อยควบคู่ไปกั บ การรั กษาสิ่ งแวดล้ อ มทํ าให้ เกิ ด ความสมดุ ล ของระบบนิ เวศและสามารถเพิ่ มขี ด
ความสามารถอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้
2.3 ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ วางแผนการออกแบบการดําเนินงานรวมถึง
การกําหนดแนวทางปรับปรุง พัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ตั้งแต่กระบวนสร้างปณิธานร่วมกันในการเป็นอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์
ร่วมกับสังคมเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ
2.4 ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความชัดเจน
ด้านการจัดอบรม การพัฒนาทักษะการดําเนินงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงความชัดเจนในการวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสียที่
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเพื่อให้กิจการสามารถก้าวทันสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2.5 อุตสาหกรรมควรประสานความร่วมมือระหว่างกิจการมากขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกิ ดเครื อข่ ายธุรกิจและมีอํานาจการต่ อรองเพิ่ มขึ้ น ตลอดจนการ
แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในประเทศให้
เป็นระบบมากขึ้น
2.6 ข้ อมู ลที่ได้ จากการวิ จั ยสามารถนํ ามาใช้ เป็ นแนวทางการปรั บกระบวนทั ศน์ ของ
ผู้ ประกอบการอุ ตสาหกรรมกระดาษให้ ตระหนั กถึ ง การสร้ างคุ ณค่ าทางสั งคมด้ วยการพั ฒนาขี ด
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย
ด้านการเพิ่มผลผลิตและเป็น มิต รต่อสิ่งแวดล้อมเชิงบูร ณาการเพื่อลดต้น ทุน การผลิต พลังงาน
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และต้น ทุน สิ ้น เปลือ งอย่า งเป็น รูป ธรรมตลอดจนการเตรีย มความพร้อ มต่อ การขับ เคลื ่อ น
อุตสาหกรรมสู่ระดับมาตรฐานสากล
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวระดับองค์การ ดังนั้น ควรศึกษาเชิงสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียวปัจจัยระดับองค์การ เช่น แรงผลักดันทางสังคม นวัตกรรม การปรับตัวต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรทางการจัดการ ปัจจัยระดับกลุ่ม เช่น ศักยภาพของกลุ่มบุคลากร วัฒนธรรมของ
กลุ่ม การติดต่อสื่อสารสื่อสาร ทรัพยากรด้านทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยระดับบุคคล เช่น การรับรู้ถึงการ
สร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อทําให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป
ผู้วิจัยสามารถศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในบริษัทที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อศึกษาเชิงลึก
เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีการกําหนดนโยบาย วัฒนธรรมองค์การที่ต่างกัน นอกจากนี้อาจเลือก
ศึ ก ษาจากประชากรที่ ต่ า งกั น ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต หรื อ อุ ต สาหกรรมบริ ก ารอื่ น ที่
ดํ า เนิ น งานในประเทศไทยหรื อ ต่ า งประเทศ เช่ น อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมยานยนต์
อุ ตสาหกรรมผู้ใ ห้ บ ริ การด้ านโลจิ ส ติ กส์ เป็ น ต้ น เพื่ อเห็ น ลั กษณะและรู ป แบบความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่ชัดเจนและใช้เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. จากการผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถของการจัดการโลจิสติกส์สี
เขี ย วได้ แก่ การขาดความรั บรู้ เข้ าใจเกี่ ย วกั บ การจั ดการโลจิ ส ติ กส์สี เขี ย ว ขาดความรู้ห รื อความ
ตระหนักเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและแนวทางการพัฒนา
ความสามารถได้แก่ การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกระบวนการดําเนินงาน
ที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ดังนั้นควรศึกษาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
โดยเลือกใช้การวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
4. การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาสาเหตุ (Causal Research) ซึ่งการศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวในธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษใน
ประเทศไทย ดังนั้น การวิจัยในอนาคต ผู้ วิจัยควรศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เพื่อศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง
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อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมของวิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักถึงคุณค่าทาง
สังคมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และผลการดําเนินงานของธุรกิจ
5. การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา เนื่องจาก
ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ผลกระทบของความ
สามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว และปัญหาการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวโดยการวิเคราะห์การรับรู้
ความหมายและประสบการณ์ที่ได้ดําเนินงานมาของผู้บริหาร ที่อธิบายรายละเอียด เพื่อให้เกิดความหมาย
และแนวทางการดําเนินงานที่เข้าใจร่วมกัน ดังนั้น ผู้วิจัยอาจเลือกใช้วิธีวิทยาเฉพาะกรณีศึกษา (Case
study) ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงอย่างลุ่มลึกที่เกิดขึ้นภายในบริบทหรือระบบที่มีขอบเขต
เฉพาะเจาะจงที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรรณา (Descriptive Case Study)
กับอุตสาหกรรมต้นแบบที่ดําเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและได้รับรางวัลอุตสาหรรมสีเขียว
โดยใช้กลุ่มตัวอย่ างเช่น พนักงาน ลู กค้า ผู้จัดจํ าหน่ ายวัสดุหรือชุมชนโดยรอบของธุ รกิจมาเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
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แบบสอบถามการศึกษาวิจัย
เรื่อง ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามวิจัยชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่องความ
สามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทย
2. แบบสอบถามชุดนี้ มีจํานวน 7 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ตอนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ตอนที่ 6 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแทรกที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
3. ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถนําไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ท่านต่อไป จึงขอความกรุณาโปรดตอบคําถามให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพื่อจะดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไปอย่างสมบูรณ์และข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและไม่นําไปเผยแพร่แต่ประการใด
ข้ า พเจ้ า ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นที่ ไ ด้ ก รุ ณ าสละเวลาตอบแบบสอบถามชุ ด นี้ ทุ ก ข้ อ
ครบถ้วนหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต่อข้าพเจ้านางสาวศิริพร เลิศยิ่งยศ
ได้ที่โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์ 081548-4822 หรือ อีเมล์ s.lertyingyot@gmail.com, appleza@hotmail.com
ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้

นางสาวศิริพร เลิศยิ่งยศ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 น้อยกว่า 30 ปี
 30 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรีหรือต่ํากว่า
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. ระยะเวลาในการทํางาน
 น้อยกว่า 10 ปี  10 – 20 ปี
 21 – 30 ปี

 มากกว่า 50 ปี

 มากกว่า 30 ปี

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
1. ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
 ห้างหุ้นส่วน
 บริษัทจํากัด
 บริษัทมหาชน
2. จํานวนพนักงาน
 น้อยกว่า 50 คน  50 – 100 คน  101 – 200 คน  มากกว่า 200 คน
3. ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ
 น้อยกว่า 5 ปี  5 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 มากกว่า 15 ปี
4. จํานวนทุนในการดําเนินงาน
 ต่ํากว่า 50,000,000 บาท
 50,000,000 – 200,000,000 บาท
 มากกว่า 200,000,000 บาท
5. กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจ
 ลูกค้าภายในประเทศ
 ลูกค้ากลุ่มเอเชีย
 ลูกค้ากลุ่มอเมริกา
 ลูกค้ากลุ่มยุโรป
6. ประสบการณ์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณภาพหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 ไม่เคยได้รับ
 เคยได้รับระบุ...............................................
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ตอนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด โดยพิจารณาดังนี้
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย 1= เห็นด้วยน้อยที่สุด

การดําเนินงาน

วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leader Vision)
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถวางแผน กําหนด
นโยบาย กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวอย่างเป็น
ระบบ
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อกิจการเพื่อให้พนักงาน
เกิดแนวคิดการดําเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
(Social Value Awareness)
4. กิจการให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดด้วย
การมุ่งเน้นผลกําไรจากการดําเนินงานควบคู่กับการ
ตอบสนองความต้องการของสังคม
5.กิจการตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
6.กิจการเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมจะนําไปสู่การ
เชื่อมโยงความสําเร็จของกิจการกับสังคมเข้าด้วยกัน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด

256
การดําเนินงาน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Expectation)
7. องค์การ หน่วยงาน ผู้จําหน่ายวัตถุดิบและบุคคลเรียกร้อง
ให้กิจการ มีการบริหารงานและกระบวนการผลิตโดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. ลูกค้าต้องการให้กิจการต่าง ๆ นําเสนอสินค้า บริการที่
รวดเร็วและเป็นมิตรกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
9. รัฐบาลกําหนดระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมทําให้กิจการต้องปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่รัฐบาลอย่าง
ถูกต้อง

ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวขององค์การ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

การดําเนินงาน

การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Eco Industry Commitment Establishment)
10. กิจการเชื่อมั่นว่าการกําหนดนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
11.กิจการให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการกําหนดวิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียว

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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การดําเนินงาน

12. กิจการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมจัดทําแผนงาน
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
13.กิจการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรรับทราบเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
การมุ่ ง เน้ น การจั ด กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ สี เ ขี ย วเชิ ง
บูรณาการ (Integrated Green Logistics Process
Orientation)
14. กิจการให้ความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการ
โลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานย่อยเพื่อสร้างความร่วมมือ
ผสานกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
15. กิจการมุ่งเน้นกระบวนการโลจิสติกส์ขาเข้าด้วยการ
คัดเลือกและสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมด้านคุณภาพ
ราคา และการส่งมอบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16.กิจการส่งเสริมให้มีวางแผนการผลิตด้วยการลดการใช้
ทรัพยากร(Reduce) การนําชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ํา
(Reuse) และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อ
ลดต้นทุนและลดการเกิดของเสีย
17. กิจการมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ขาออกด้วย
การจัดการขนส่งแบบประหยัดและการใช้พลังงาน
ทางเลือกเช่นใช้รถที่เติมก๊าซธรรมชาติแทนรถที่เติม
น้ํามันดีเซล เป็นต้น

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
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การดําเนินงาน
การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
(Collaboration Synergy between Corporate for
Community)
18. กิจการเชื่อมั่นว่าการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์
ของชุมชนจะนําไปสู่การยอมรับและได้รับความไว้วางใจ
ในการดําเนินงาน
19. กิจการมุ่งเน้นการวางแผนดําเนินงานร่วมกันกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาชุมชนที่ดี
20. กิจการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
กิจการในการพัฒนาชุมชนอันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
21.กิจการแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก เช่น ผู้จัด
จําหน่าย ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการเพื่อชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Logistics Technology Adaptation for
Environment)
22. กิจการเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
23. กิจการให้ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน ดําเนินงานและการควบคุมเช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ ระบบบาร์โค้ด ระบบ GPS เป็นต้น
24. กิจการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยง เพื่อให้การดําเนินงานวดเร็วขึ้น

มาก
ที่สุด
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การดําเนินงาน
25. กิจการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดําเนินงานของกิจการ
การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
(Social Relationship Marketing Value Creation)
26. กิจการมุ่งมั่นสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สังคมอย่างชัดเจนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กําหนด
ราคา แสวงหาช่องทางจัดจําหน่ายและส่งเสริมการตลาด
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
27. กิจการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการตลาดที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
28. กิจการให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้า สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
29. กิจการมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
ระยะยาว

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
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ตอนที่ 5 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว

การดําเนินงาน
ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
(Stakeholder Responsiveness)
30. กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
การจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สถานที่ถูกต้อง
จัดส่งตรงเวลา สภาพสมบูรณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
31. กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน
และสังคมด้วยการผลิตสินค้ามีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
32. กิจการมีแนวทางการดําเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
33. กิจการมีการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการต่อลูกค้า ชุมชนและสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน (Business Performance)
34. กิจการมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
35. กิจการมีภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจจนเป็นที่
ยอมรับจากลูกค้า
36. กิจการเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
37. กิจการมีการเติบโตของรายได้หรือผลกําไรเพิ่มขึ้น
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ตอนที่ 6 ข้อมูลแสดงความคิดเกี่ยวกับปัจจัยแทรกที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด โดยพิจารณาดังนี้
5 = ส่งผลกระทบมากที่สุด
4 = ส่งผลกระทบมาก 3 = ส่งผลกระทบปานกลาง
2 = ส่งผลกระทบน้อย
1 = ส่งผลกระทบน้อยที่สุด
ความคิดเห็นการส่งผลกระทบ
การดําเนินงาน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
(Environmental Turbulence)
38. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับ
โลกส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจการสูงขึ้น
39. สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนทําให้บทบาทการ
ทํางานของภาครัฐบาลเกิดความล่าช้าและขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
40. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาส่งผล
ให้กิจการต้องปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของและข้อเสนอแนะต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวของอุตสาหกรรม
7.1 ปัญหาการดําเนินงานที่พบในการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของอุตสาหกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สี
เขียวของอุตสาหกรรมท่านในอนาคตอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูล

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
เรื่อง
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและผลการดําเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการวิจัย เรื่อง
ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษไทย
2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างมีจํานวน 5 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถ
การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียวของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
ของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจ
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวศิริพร เลิศยิ่งยศ กําลังดําเนินการวิจัยเรื่อง “ความสามารถการ
จัดการโลจิสติกส์สีเขียวและผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศไทย” วันนี้
ผู้วิจัยมีความต้องการรับฟังความคิดเห็นจากท่าน และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
ซึ่งการสนทนาในครั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ
ชื่อผู้จดบันทึกการสนทนา.............................................วันที่...............
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปกิจการ
1. ชื่อ.............................................................เพศ…………อายุ……...การศึกษา......................................
2. ตําแหน่งงานปัจจุบัน………............................
3. จํานวนพนักงาน………………………………………..คน
4. ระยะเวลาการดําเนินงานของธุรกิจ.....................................ปี
5. จํานวนทุนการดําเนินงาน....................................................บาท
6. กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ (ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ หรือลูกค้ากลุ่มเอเชียหรือกลุ่มอเมริกา
หรือลูกค้ากลุ่มยุโรป)………………………………………………………………………………………………………….
7. บริษัทท่านเคยได้รางวัลเกี่ยวกับคุณภาพหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
2.1. ด้านความสามารถของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader Vision)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.2 ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (Social Value Awareness)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2.3. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Expectation)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2.4 ปัจจัยอื่น ๆ
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษไทย
3.1 การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.2 กิจการจัดบูรณาการกระบวนการโลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานอย่างไร (มีวิธีการคัดเลือกและสั่งซื้อ
วัตถุดิบที่มีความเหมาะสมด้านคุณภาพ ราคา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร มีการวางแผนการ
ผลิตด้วยการลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนําชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) และนํากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) อย่างไรบ้าง และมีการจัดการขนส่งแบบประหยัดและใช้พลังงานทางเลือกอย่างไร)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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3.3 การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (กิจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการวางแผน ดําเนินงานและการควบคุมอย่างไร สนับสนุนบุคลากร
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์อย่างไร และปัญหาการดําเนินงานด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในกิจการของท่านเป็นอย่างไร)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์
สีเขียว
4.1 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร (ลูกค้า ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ รัฐบาล สังคม)
4.1.1 ระยะเวลาการผลิตและส่งมอบ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4.1.2 ความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน/การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม/ข้อร้องเรียน
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4.2 ผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม (รายไตรมาส/ปี)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของกิจการ
5.1 ปัญหาการดําเนินงานที่พบในการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวของอุตสาหกรรม
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5.2 ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาความสามารถการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ สี เขี ย วของ
อุตสาหกรรมท่านในอนาคตอย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูล
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ภาคผนวก ค
คุณภาพของเครื่องมือ
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ตารางที่ 26 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ข้อ
1. ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
1.1 การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
1
2
3
4
รวม
1.2 การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียว
เชิงบูรณาการ
1
2
3
4
รวม
1.3 การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อ
ชุมชน
1
2
3
4
รวม

ค่าอํานาจจําแนก

ความเชื่อมั่น

0.620
0.797
0.827
0.680
0.873

0.788
0.807
0.659
0.546
0.849

0.798
0.843
0.877
0.841
0.927
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ตารางที่ 26 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
1. ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว (ต่อ)
1.4 การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม
1
2
3
4
รวม
1.5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับ
สังคม
1
2
3
4
รวม
2. ผลกระทบที่ เกิ ดจากความสามารถการจั ดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
2.1 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1
2
3
4
รวม

ค่าอํานาจจําแนก

ความเชื่อมั่น

0.666
0.696
0.641
0.800
0.856

0.816
0.766
0.702
0.652
0.874

0.828
0.835
0.845
0.802
0.921
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ตารางที่ 26 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
2. ผลกระทบที่เกิ ดจากความสามารถการจั ดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
2.2 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1
2
3
4
รวม
2.3 ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
1
2
3
รวม
3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
3.1 วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
1
2
3
รวม
3.2 ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
1
2
3
รวม

ค่าอํานาจจําแนก

ความเชื่อมั่น

0.820
0.808
0.793
0.759
0.909

0.620
0.715
0.631
0.802

0.820
0.839
0.814
0.893

0.759
0.854
0.828
0.906
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ตารางที่ 26 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ
3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการจัดการ
โลจิสติกส์สีเขียว
3.3 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
1
2
3
รวม

ค่าอํานาจจําแนก

ความเชื่อมั่น

0.665
0.812
0.653
0.838

ตารางที่ 27 การวัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่าง (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy (KMO)
ตัวแปร
1.วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง (TLV)
2.ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (SVA)
3.ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (SE)
4.การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ECE)
5.การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ(IGLP)
6.การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน (CSC)
7.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (LTA)
8.การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม(SRM)
9.การตอบสนองความต้องการของมีส่วนได้เสีย (SR)
10. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP)
11.ความผันผวนของสภาพแวดล้อม (ET)

ค่า KMO
0.735
0.721
0.654
0.803
0.768
0.825
0.819
0.782
0.803
0.814
0.631
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ตารางที่ 28 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ข้อ
1. ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
1.1 การสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
1
2
3
4
1.2 การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
1
2
3
4
1.3 การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน
1
2
3
4
1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
1
2
3
4
1.5 การสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม
1
2
3
4

ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)

0.734
0.867
0.895
0.853
0.867
0.864
0.752
0.781
0.840
0.895
0.861
0.843
0.840
0.853
0.834
0.866
0.851
0.817
0.861
0.836
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ตารางที่ 28 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (ต่อ)
ข้อ
2. ผลกระทบที่เกิดจากความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
2.1 การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
1
2
3
4
2.2 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
1
2
3
4
2.3 ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
1
2
3
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
3.1 วิสัยทัศน์ของผู้นําการเปลี่ยนแปลง
1
2
3
3.2 ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม
1
2
3
3.3 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
1
2
3

ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)

0.784
0.882
0.892
0.794
0.828
0.868
0.857
0.854
0.757
0.844
0.743

0.892
0.923
0.890
0.870
0.848
0.878
0.846
0.894
0.768
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ภาคผนวก ง
การทดสอบค่าความลําเอียงของข้อมูล
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ตารางที่ 29 ค่าทดสอบความลําเอียงของข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรม
กระดาษในประเทศไทย
1. ประเภทธุรกิจ
2. จํานวนพนักงาน
3. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ของธุรกิจ
4. จํานวนทุนการดําเนินงาน
5. กลุ่มลูกค้าหลัก
6. ประสบการณ์ได้รับรางวัล

N

Mean

S.D.

132
62
132
62
132
62
132
62
132
62
132
62

1.85
1.83
1.37
1.42
3.32
3.19
1.50
1.57
1.20
1.19
1.16
1.26

0.430
0.373
0.599
0.590
0.992
0.833
0.715
0.717
0.576
0.510
0.374
0.443

t-test for Equality of
Means
sig (2t
tailed)
0.312
0.593
-0.514

0.743

0.882

0.141

-0.665

0.832

0.091

0.753

-1.461

0.122
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ภาคผนวก จ
การทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
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ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขความถดถอย (Regression)
1. การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship)
ตรวจสอบรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรง ระหว่ า งตั ว แปรด้ ว ยการใช้ Curve
Estimation และผลการสร้างกราฟ Normal P-P Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พบว่า มีแนว
โน้มเป็็นเส้้นตรงแสดงว่าเข้้าใกล้้การแจกแจงปกติ
1.1 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 1 SR = β01+ β1 ECE + β2
IGLP+ β3 CSC+ β4 LTA+ β5 SRM+ β6 FC +ε ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 1
1.2 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 2 BP = β02+ β7 SR + β8 (ET
*SR)+ β9 FC +ε ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 2
1.3 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 3 ECE = β03+ β10 TLV + β11
SVA+ β12 SE+ β13 FC +ε ดังภาพที่ 18
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ภาพที่ 18 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 3
1.4 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 4 IGLP = β04+ β14 TLV + β15
SVA+ β16 SE+ β17 FC +ε ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 4
1.5 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 5 CSC = β05+ β18 TLV + β19
SVA+ β20 SE+ β21 FC +ε ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 5
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1.6 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 6 LTA = β06+ β22 TLV + β23
SVA+ β24 SE+ β25 FC +ε ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 6
1.7 ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 7 SRM = β07+ β26 TLV + β27
SVA+ β28 SE+ β29 FC +ε ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมการที่ 7
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2. การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality)
ทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 11 ตัว โดยสร้าง
แผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรงพบว่า ทุกตัวแปรมี
การแจกแจกแบบปกติโดยข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง ดังภาพที่ 23
2.1 ตัวแปรความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ได้แก่ การสร้างปณิธานร่วมกัน
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ECE) การมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ
(IGLP) การประสานความร่วมมือระหว่างกิจการเพื่อชุมชน (CSC) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพื่อสิ่งแวดล้อม (LTA) และการสร้างคุณค่าการตลาดเชิงความสัมพันธ์กับสังคม (SRM)
ตัวแปร ECE

ตัวแปร IGLP

ตัวแปร CSC

ตัวแปรที่ LTA

ตัวแปร SRM

ภาพที่ 23 การแจกแจกแบบปกติของตัวแปรความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
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2.2 ตัวแปรผลลัพธ์ของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ได้แก่ การตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (SR) และผลการดําเนินงานของธุรกิจ (BP) ตัวแปรแทรก ได้แก่
ความผันผวนของสภาพแวดล้อม (ET) ดังภาพที่ 24
ตัวแปร SR

ตัวแปร BP

ตัวแปร ET

ภาพที่ 24 การแจกแจกแบบปกติของตัวแปรผลลัพธ์ความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
2.3 ตัวแปรสาเหตุของความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว ได้แก่ วิสัยทัศน์ของ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (TLV) ความตระหนักถึงคุณค่าทางสังคม (SVA) และ ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย (SE) ดังภาพที่ 25
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ตัวแปร TLV

ตัวแปร SVA

ตัวแปร SE

ภาพที่ 25 การแจกแจกแบบปกติของตัวแปรสาเหตุความสามารถการจัดการโลจิสติกส์สีเขียว
3. การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
การทดสอบ Multicollinearity พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
อยู่ระหว่างทั้งหมดมีค่าน้อยกว่า 0.80 (Cooper and Schindler, 2006) แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ตัว
แปร

TLV

SVA

SE

ECE

IGLP

CSC

LTA

SRM

SR

BP

TLC
SVA
SE
ECE
IGLP
CSC
LTA
SRM
SR
BP
ET

0.659***
0.539***
0.643***
0.623***
0.570***
0.612***
0.627***
0.461***
0.528***
0.306***

0.615***
0.651***
0.658***
0.653***
0.611***
0.640***
0.528***
0.623***
0.322***

0.634***
0.593***
0.628***
0.629***
0.584***
0.539***
0.581**
0.300***

0.758***
0.695**
0.673***
0.674***
0.599***
0.634***
0.315***

0.718***
0.715***
0.680***
0.612***
0.695***
0.274***

0.710***
0.744***
0.622***
0.623***
0.252***

0.726***
0.579***
0.609***
0.279***

0.626***
0.581***
0.277***

0.613***
0.334***

0.357***

ET
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4. การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity)
การทดสอบค่ าแปรปรวนของค่ าเคลื่ อนที่คงที่ (Homoscedasticity) โดยพิจารณาจาก
แผนภาพการกระจาย Scatter Plot และค่า Residual ในทุกสมการที่ใช้ทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวน
ของความเคลื่อนไม่มีลักษณะอยู่ด้านบวกหรือลบตลอดผลการทดสอบ ถือว่าการกระจายของตัวแปรตาม
ในแต่ละค่าของตัวแปรอิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงที่ ดังภาพที่ 26
4.1 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -1.69 – 2.65 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot

ภาพที่ 26 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรการตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย
4.2 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -2.50 – 1.75 และแผนภาพการกระจาย Scatter Plot ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรผลการดําเนินงานของธุรกิจ
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4.3 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การสร้างปณิธานร่วมกันด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -1.85 – 2.83 และแผนภาพการกระจาย
Scatter Plot ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรการสร้างปณิธานร่วมกันด้านอุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม
4.4 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การมุ่งเน้นการจัดกระบวน
การโลจิสติกส์สีเขียวเชิงบูรณาการ โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -1.98 – 1.74 และแผนภาพการ
กระจาย Scatter Plot ดังภาพที่ 29

ภาพที่ 29 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรการมุ่งเน้นการจัดกระบวนการโลจิสติกส์
สีเขียวเชิงบูรณาการ
4.5 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การประสานความร่วมมือ
ระหว่างกิจการเพื่อชุมชน โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -1.84 – 1.82 และแผนภาพการกระจาย
Scatter Plot ดังภาพที่ 30
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ภาพที่ 30 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรการประสานความร่วมมือระหว่างกิจการ
เพื่อชุมชน
4.6 ค่ าความแปรปรวนของค่ าคลาดเคลื่อนของตั วแปรตาม การประยุ กต์ใช้ เทคโนโลยี
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -2.84 – 1.93 และแผนภาพกระจาย Scatter Plot
ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
4.7 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม การสร้างคุณค่าการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคม โดยค่า Residual อยู่ระหว่าง -1.82 – 1.81 และแผนภาพการกระจาย
Scatter Plot ดังภาพที่ 32

ภาพที่ 32 ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนของตัวแปรการสร้างคุณค่าการตลาดเชิง
ความสัมพันธ์กับสังคม
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ภาคผนวก ฉ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 31 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษประเทศไทย
1.เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี
2.2 30 – 40 ปี
2.3 41 – 50 ปี
2.4 มากกว่า 50 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
3.1 ปริญญาตรีหรือต่ํากว่า
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. ประสบการณ์ทํางานในธุรกิจกระดาษ
4.1 น้อยกว่า 10 ปี
4.2 10 – 20 ปี
4.3 21 – 30 ปี
4.4 มากกว่า 30 ปี
รวม

จํานวน

ร้อยละ

104
90
194

53.6
46.4
100.00

12
70
74
38
194

6.20
36.10
38.10
19.60
100.00

124
70
194

63.90
36.10
100.00

38
90
42
24
194

19.60
46.40
21.60
12.40
100.00
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ภาคผนวก ช
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

292

293

294

295

296

297

ภาคผนวก ซ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
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