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บทคัดย่อ

เอกสารฉบับนี้เป็นการน�ำเสนอการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการ            
ด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม           
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาศึกษามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั ได้แก่ 1) เพือ่ พัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของผลการด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 2) เพือ่ ศึกษาอิทธิพล
ของประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ความพึงพอใจของบุคลากรและการประยุกต์ใช้การจัดการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนที่ม        ี
ผลการด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย และ 3) เพื่อน�ำเสนอ
แนวทางการด�ำเนินงานการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยการรวบรวมข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษา การคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)  
ผลการศึกษา พบว่า กรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการด�ำเนินงานของการจัดการ            
โซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด 4 ตัวแปร ซึ่งแบ่งประเภท
ของตัวแปรได้ 3 ประเภท คือ 1) ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) จ�ำนวน 1 ตัวแปร คือ ผลการด�ำเนินงาน
ของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 2) ตัวแปรแฝงส่งผ่าน (mediator latent variable) จ�ำนวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรความ
พึงพอใจของบุคลากรและตัวแปรประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และ 3) ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable)
จ�ำนวน 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืนโดยมีอทิ ธิพลส่งผ่านทางบวกกับผลการด�ำเนินงาน
ของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ผลการด�ำเนินงานการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน  
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ABSTRACT

This paper presents a causal relationship model of business performance sustainable Supply Chain
Management of electronics industry in Thailand.  The research objectives of this study were : 1) to study a
causal relationship model of business performance sustainable Supply Chain Management of electronics
industry in Thailand ; 2) to study influence of operational efficiency, employee satisfaction, and implement
sustainable Supply Chain Management of electronics industry in Thailand ; and 3) a guide to propose         
business performance sustainable Supply Chain Management of electronics industry in Thailand.  For the
research, the data was collected by using content analysis and selected by purposive sampling.
The were mainly 4 major variables consisted which were organized into 3 categories.  Therefore, main
variables were 1) Endogenous latent variable which was business performance sustainable Supply Chain
Management ; 2) Mediator latent variable which were employee satisfaction as well as operational                    
efficiency ; and 3) Exogenous latent variable which was implementing sustainable Supply Chain Management
with the positive influence of business performance sustainable Supply Chain Management of electronics
industry in Thailand.
Keywords :  a causal relationship model, business performance sustainable supply chain management

บทน�ำ

ความต้ อ งการประชากรในประชาคมอาเซี ย นและ           
ทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
ปริมาณการผลิตทั้งเพื่อการส่งออกและจ�ำหน่ายในประเทศ
ค่อนข้างมากตามความต้องการใช้มากขึ้นในบ้านเรือนหรือ         
ใช้ทดแทนสินค้ารุ่นเก่า สินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ เครือ่ งปรับอากาศ ตูเ้ ย็นพัดลม
เป็นต้น และสินค้าไฟฟ้าขนาดเล็ก อาทิ หม้อหุง ข้าว กระติก
น�้ำร้อนไฟฟ้า เป็นต้น (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,         
2558, น. 9) มีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศอยู่ในระดับ        
1 ใน 5 ของประเภทอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศและ          
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค และสัดส่วน
การใช้แรงงานที่ควรให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ ผ ลต่ อ เป้าหมายขององค์ก รในอุตสาหกรรม และ
ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนแรงงาน เท่ากับ
70.35 เปอร์เซ็นต์ และใช้วัตถุดิบสูงถึง 91.10 เปอร์เซ็นต์
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557, น. 78) ขณะเดียวกันสหภาพ
ยุโรปออกระเบียบ “การจ�ำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดใน
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (the restriction of          
the use of certain hazardous substance in electrical
and electronic equipment : RoHS) และระเบี ย บ             
“เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (waste
electrical and electronic equipment : WEEE) เป็น
ระเบียบสหภาพยุโรปที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรการใน        
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การป้ อ งกั น การเพิ่ ม ปริ ม าณของซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบทั้งสองนี้ ระบุให้ประเทศสมาชิก           
ต้องแปรระเบียบทั้งสองนี้เป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายใน
ประเทศของตนตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 ส่งผลให้          
สถานประกอบการตระหนักความส�ำคัญในการด�ำเนินงาน         
ทุกขั้นตอนการผลิต (ThaiRoHS, 2006, online) และรองรับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน
ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยท�ำการศึกษาตัวแปร        
การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืนเป็นตัวแปรแฝง
ภายนอกที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกั บ ตั ว แปรส่ ง ผ่ า นของผล                
การด�ำเนินการของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน จ�ำนวน                
2 ตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคลากรและประสิทธิภาพ
ของการด�ำเนินงานสามารถท�ำให้ผลการด�ำเนินการของธุรกิจ
ผลการด� ำ เนิ น การของการจั ด การโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น            
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Chen, 2010, pp.         
307-319; Kenneth et al., 2012, pp. 290-305; Chen,
2013, pp. 63-82; Chahal, Dangwal& Raina, 2014,            
pp. 312-337; Wantao et al., 2014, pp. 683-696) จาก
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาผลการด�ำเนิน
การของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้ความส�ำคัญจาก
ความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสามารถของการแข่งขัน ประกอบกับความ
ร่วมมือของทรัพยากรมนุษย์ตลอดกระบวนการการมีส่วนร่วม
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แรงจูงใจ ความผูกพันมีพันธะต่อองค์การ รวมถึงพฤติกรรม        
ที่เกี่ยวข้องส่งผลที่ดีต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจที่ดีและ         
มีประสิทธิภาพ (Sirikrai, Sajee & Tang, 2006, pp. 71-83)
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ก ารน� ำ แนวคิ ด ของทฤษฎี ฐ านทรั พ ยากร               
(Resource-Based View : RBV) ซึ่ง Casson (2005, pp.
327-348) ได้ยังได้ระบุถึงความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ         
กับทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-Based View : RBV)          
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินการของธุรกิจ โดยถือว่าผลเป็นการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นการองค์ ก ารต่ อ การด� ำ เนิ น การ        
ของธุรกิจเป็นความสามารถของผูป้ ระกอบการการในการเลือก
บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมมาท�ำงานในการท�ำงาน
ร่วมกันตลอดกระบวนการเพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน         
ในการศึ ก ษาตั ว แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องผล                       
การด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนดังกล่าว
กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมที่ท�ำการศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศของศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม โดย         
การคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (content analysis) และท�ำการศึกษาเฉพาะ
ตัวแปรทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันอย่างมีเหตุผลตามล�ำดับก่อนหลัง
และใช้ วิ ธี ก ารหาค� ำ ตอบโดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ซึ่งผลการวิจัย         
จะท�ำให้ได้คำ� ตอบทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรตามล�ำดับก่อน
หลัง สามารถพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผล     
การด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ บอก
เส้นทางอิทธิพลประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ความพึงพอใจ
ของบุคลากร การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ที่มีผลต่อผลการด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยและ
สามารถน� ำ เสนอแนวทางการด� ำ เนิ น งานที่ ส ามารถน� ำ ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรม            
ที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องผล                               
การด� ำ เนิ น งานของการจั ด การโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น                              
ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ของประเทศไทยมาสร้ า ง          
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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1. เพื่อพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ         
ผลการด� ำ เนิ น งานของการจั ด การโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น                   
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ความพึงพอใจของบุคลากรและการประยุกต์ใช้การจัดการ
จั ด การโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานของ              
การจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ของประเทศไทย
3. เพื่อน�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินงานการจัดการ         
โซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ของ
ประเทศไทย

ประโยชน์ของการวิจัย

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ห้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในการวิ จั ย ใน                   
เชิงวิชาการในการสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. ได้ทราบตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผล      
การด� ำ เนิ น งานของการจั ด การโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น                        
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
2. ได้ทราบอิทธิพลของประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ความพึงพอใจของบุคลากรและการประยุกต์ใช้การจัดการ
จัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนที่มีผลการด�ำเนินงานของการ
จัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ส่งผลต่อเพือ่ น�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินงานการ
จัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสารโดยศึกษาจากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ และน�ำเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์
โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย
เอกสารๆ ได้ แ ก่ ต� ำ รา หนั ง สื อ วารสารในประเทศและ               
ต่างประเทศ เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูลออนไลน์ และเว็บไซด์
ต่างๆ ซึ่งมีทั้งแหล่งที่มาทั้งต่างประเทศและประเทศไทยจาก
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
ในประเด็นด้านหลักการ และเทคนิควิธกี ารทบทวนวรรณกรรม
ตามภาพที่ 1
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ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านการบริหาร

ด้านการแข่งขัน

การจัดการด้านลูกค้า

ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน
การจัดการด้านเศรฐกิจ
การจัดการด้านสิ่งแว้ดล้อม

การจัดการด้านกระบวนการ
การประยุกต์ใช้
การจัดการ
โซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงาน
การจัดการ
โซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน

การจัดการด้านการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต

การจัดการด้านสังคม
การจัดการด้านการเงิน

ความพึงพอใจ
บุคลากร

ความพึงพอใจจากเป้าหมายการท�ำงาน

ความพึงพอใจจากการด�ำเนินงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ที่มา : ปรับปรุงจากตารางสังเคราะห์ตัวแปร

ผลการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมตั ว แบบความสั ม พั น ธ์         
เชิงสาเหตุของผลการด�ำเนินงานการจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งสามารถ
อธิบายขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย Blomea, Hollosb
and Paulrajc (2013, pp. 32-49), Chahal, Dangwal and
Raina (2014, pp. 312-337), Cheng, Yeh and Tu (2008,
pp. 283-295), Chen (2010, pp. 307-319), Chen (2013,
pp. 63-82), Dai (2013), Giovanni (2012, pp. 265-290),
Gounaris and Boukis (2013, pp. 322-333), Huang (2012),
Jakhar (2014, pp. 235-259), Jyoti and Sharma (2012,
pp. 297-313), Kenneth et al. (2012, pp. 290-305), Kim
and Rhee (2012, pp. 2465-2483), Lee, Kim and Choi
(2012, pp. 1148-1182), Lee (2013), Lee and Rha (2013,
pp. 1753-1768), Le (2014), Lee (2015, pp. 42-55), Lin,
Chen and Huang (2014, pp. 886-903), Lokesh and
Gopal (2014, pp. 26-43), Rao and Holt  (2005, pp.
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898-916), Rudolf  (2011, pp. 176-184), Tahernejad,
Ghorban and Tahernejad (2013, pp. 13-26), Wantao
et al. (2014, pp. 683-696) และ  Mitra (2014, pp. 34-52)
ดังนี้ 1) การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน ได้แก่         
1.1) การจัดการด้านเศรษฐกิจ 1.2) การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
และ 1.3) การจั ด การด้ า นสั ง คม 2) ประสิ ท ธิ ภ าพการ           
ด�ำเนินงาน ได้แก่ 2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2.2) ด้านการบริการ
และ 2.3) ด้านการแข่งขัน และ 3) ผลการด�ำเนินงานของ         
การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ได้แก่ 3.1) การจัดการด้าน
ลูกค้า 3.2) การจัดการด้านกระบวนการ 3.3) การจัดการ         
การเรียนรู้และการเจริญเติบโต และ 3.4) การจัดการด้าน        
การเงินรายละเอียดผู้เขียนได้น�ำเสนอตามภาพที่ 2

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17,
18, 20, 22, 24

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15,
17, 18, 20, 22, 23, 24

2, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17
18, 20, 22, 23, 24

การจัดการโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน
3 , 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
13, 14, 19, 20, 21

ผลการด�ำเนินงานของ
การจัดการโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน

3, 4, 7, 10, 13, 16, 23

3, 4, 13

ความพึงพอใจของบุคลากร

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของงานวิจัยเรื่องต่างๆ ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการด�ำเนินงานโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ที่มา : ปรับปรุงจากตารางสังเคราะห์ตัวแปร
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาตั ว แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ            ได้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างสร้างตัวแปร
ของผลการด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน        จ�ำนวน 4 ตัวแปร ที่ได้มาจากการสังเคราะห์ตัวแปรตาม         
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ผลการศึกษา          ตารางที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้
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P
P
P
P
P
P
P

ผลการด�ำเนินงานการจัดการ
โซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม

1. Blomea, Hollosb and Paulrajc (2013: 32-49)
2. Chahal, Dangwal and Raina (2014: 312-337)
3. Cheng (2008: 283-295)
4. Chen (2010: 307-319)
5. Chen and Chang (2013: 63-82)
6. Dai (2013)
7. Giovanni (2012: 265-290)
8. Gounaris and Boukis (2013: 322-333)
9. Hollosa, Blomea and Foerstlb (2011:2968–2986)
10. Huang (2013)

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

อ้างอิง
(ชื่อผู้วิจัย/ปี ค.ศ.)

ความพึงใจของบุคลากร

การประยุกต์ใช้การจัดการ
โซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1   ตารางสังเคราะห์ตัวแปรของการศึกษาวิจัย

P

P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
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11. Jakhar (2014: 235-259)
12. Jyoti and Sharma (2012: 297–313)
13. Kenneth et al. (2012: 290-305)
14. Kim and Rhee (2012: 2465-2483)
15. Lee and Rha (2012: 1753-1768)
16. Le (2014)
17. Lee (2013)
18. Lee (2015: 42-55)
19. Lin, Chen and Huang (2014: 886-903)
20. Lokesh and Gopal (2014: 26-43)
21. Rudolf  (2011: 176-184)
22. Tahernejad, Ghorban and Tahernejad (2013: 13-26)
23. Wantao et al. (2014: 683-696)
24. Ye at al. (2014: 683-696)
1. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous latent variable)
จ�ำนวน 1 ตัวแปร คือ ผลการด�ำเนินงานของการจัดการ              
โซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดย Kaplan and Norton (1992,        
pp. 71-79) ได้เสนอการวัดผลงานเชิงดุลยภาพเป็นการวัดผล
ทั่วองค์กรสามารถเป็นเครื่องมือการวัดโดยการน�ำข้อมูลที่ได้

ผลการด�ำเนินงานการจัดการ
โซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน

อ้างอิง
(ชื่อผู้วิจัย/ปี ค.ศ.)

ความพึงใจของบุคลากร

การประยุกต์ใช้การจัดการ
โซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 (ต่อ)

P			P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ก�ำหนดกลยุทธ์และน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นตัวชี้วัด        
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ง ผลต่ อ การเสนอเครื่ อ งมื อ การวั ด ผล              
การด� ำ เนิ น งานของการจั ด การโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น                     
รายละเอียดผู้เขียนได้น�ำเสนอตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การวัดผลเชิงดุลยภาพ
ที่มา : Kaplan and Norton, 1992.
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จากภาพที่ 3 มี ง านวิ จั ย ที่ ท� ำ การสนั บ สนุ น การใช้           
การวั ด ผลเชิ ง คุ ณ ภาพมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวั ด ผลการ             
ด�ำเนินงานการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนที่มุ่งศึกษาได้            
ในทุกมิติ ได้แก่ Brewer and Speh (2001, p. 48), Epstein
and Wisner (2001), Zingales, Rourke and Orssartto
(2002), Park (2004), Kanji (2003, p. 1071), Rao and Holt
(2005, pp. 898-961), Lee, Kim and Choi (2012,                 
pp. 1148-1182), El Saadany, Jaber and Bonney (2011,       
pp. 1202-1221) และ Bai, Sarkis and Wei (2010,                
pp. 1113-1127) ทั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได้ โดยวัดจากตัวแปร
ย่อย 4 มิติ คือ โดยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยท�ำการปรับปรุงจาก        
แบบวัดของ Park (2004) และแบบวัดของ Kim and Rhee
(2012, p. 2472) โดยมีนยิ ามแต่ละมิติ ดังนี้ 1) การจัดการด้าน
ลูกค้า 2) การจัดการด้านกระบวนการ 3) การจัดการการเรียน
รู้และการเจริญเติบโต และ 4) การจัดการด้านการเงิน

2. ตั ว แปรแฝงภายนอก (exogenous latent             
variable) จ�ำนวน 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรการประยุกต์ใช้การ
จัดการโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ 1) การจัดการด้านเศรษฐกิจ             
2) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3) การจัดการด้านสังคม โดย
Gunder (2007) และ Van Zeijl-Rozema et al. (2008,                
pp. 410-421) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ 3 ภาค          
ส่วนที่ส�ำคัญในการท�ำให้องค์กรหรือธุรกิจเกิดความยั่งยืน
(sustainable) หากเกิดความสมดุลแล้วย่อมท�ำให้เกิดการพัฒนา
ร่วมกัน (bearable) เกิดความสมดุล (equitable) และเกิด
ความเท่าเทียมเป็นธรรม (viable) แต่ทั้งนี้ความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมขององค์กรครอบคลุมต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรโดยการประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
รายละเอียดผู้เขียนได้น�ำเสนอตามภาพที่ 4

ด้านสังคม
การพัฒนา
ร่วมกัน

ความสมดุล
ความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ความเท่าเที่ยม
เป็น

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ
ที่มา : Gunder, 2007.
จากภาพที่ 4 มีงานวิจัยที่ท�ำการสนับสนุน Maignan,
Hillebrand and McAlister (2002, pp. 641-648), Beamon
(2005, pp. 221-224), Handfield, Sroufe and Walton
(2005, pp. 1-19), Hervani et al. (2005, pp. 330-353),
Carter and Rogers (2008, pp. 360-368), Sarkis, Zhu
and Lai (2011, pp. 1-15) และ Winkler (2011, pp.         
243-246) ผลการศึกษามุ่งเน้นคุณลักษณะของการจัดการ         
โซ่อุปทานอย่างยั่งยืนนี้เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพการณ์ปัจจุบันสถานประการใน
อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงแนวคิดการจัดการโซ่อปุ ทานอย่าง
ยั่งยืนมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ โดยวัดจากตัวแปรย่อย       
3   มิติ โดยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยท�ำการปรับปรุงจากแบบวัด  
Brewer and Speh (2001, p. 48) และ Pagell and Wu
(2009) โดยมีนยิ ามแต่ละมิติ ดังนี้ 1) การจัดการด้านเศรษฐกิจ
2) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ 3) การจัดการด้านสังคม
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2. ตัวแปรแฝงส่งผ่าน (mediator latent variable)
โดยการศึกษาของ Srivastava (2007) และ Gonzalez, et al.
(2008) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่า สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ให้ความส�ำคัญโซ่อปุ ทานมากกว่าสถานประกอบการ
ขนาดเล็ ก ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะเลื อ กแนวทาง                    
การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนและส่งผล        
ต่อสถานประกอบการขนาดเล็กที่ควรต้องน�ำไปใช้ อีกทั้ง         
การจัดการโซ่อุปทานอย่างยืนที่มีศักยภาพในการแข่งขันและ
หากสถานประกอบการได้ทำ� ให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจูงใจ               
(Motivation) เพือ่ มุง่ หวังให้ตระหนักและเข้าใจการปฏิบตั แิ ละ
มีความร่วมตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อให้
ความต้องการ

บรรลุ ผ ลที่ ต ามเป้ า หมายที่ ทุ ก องค์ ก รต้ อ งการให้ มี ผ ล                     
การด�ำเนินงานที่ดี Mosley, Pietri and Leon (1995)  
ประกอบด้วยจ�ำนวน 2 ตัวแปร มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัวแปรความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งความ
ต้องการของบุคลากรที่ส�ำคัญที่ได้รับการตอบสนองในขั้น           
ที่สมบูรณ์และจะเกิดความต้องการใหม่ ในขั้นตอนดังกล่าว      
เมือ่ สิน้ สุดลง พบว่า ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านเป็น
สิ่งที่ดีจะส่งผลต่อการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร
ในภาพรวมเช่นกัน (Locke, 1991, pp. 288-299) รายละเอียด
ตามภาพที่ 5

คุณค่า

ความต้องการ

เป้าหมาย

การปฏิบัติงาน

รางวัล
ภาพที่ 5 ล�ำดับขั้นการจูงใจบุคลากร
ที่มา :  Locke, 1991.
อี ก ทั้ ง การบู ร ณาการทฤษฏี ก ารจู ง ใจสามารถมา
ประยุกต์ใช้ในการท�ำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการ
ท�ำงานและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีล�ำดับขั้นในการ
จูงใจต่อการด�ำเนินงาน ซึ่งความคาดหวังที่จะได้รับที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนในทางบวกและมี       

แนวโน้มที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกรณีที่พบว่าเป็น      
สิ่งที่ดีต่อตนเองรวมถึงส่วนรวม Carrell, Jennings and
Heavrin (1997) ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของ
บุคลากรที่ดีมีรายละเอียดตาม ภาพที่ 6

การจูงใจบุคลากรสูงขึ้น

คุณภาพและปริมาณที่มากขึ้น

บุคลากรได้รับรางวัลและการยอมรับมากขึ้น

ผลิตภาพและก�ำไรขององค์กร

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์การจูงใจกับความส�ำเร็จขององค์การ
ที่มา :  Carrell, Jennings and Heavrin, 1997.
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จากภาพที่ 5-6 ยั ง มี ง านวิ จั ย มาสนั บ สนุ น ตั ว แปร          
การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อปุ ทานอย่างยั่งยืน โดยมีตวั แปร          
ส่งผ่าน คือ ความพึงพอใจของบุคลากร Chen (2010, pp.
307-319), Lee, Kim and Choi (2012, pp. 1148-1182),
Chen (2013, pp. 63-82), Gounaris and Boukis (2013,
pp. 322-333) และ Tahernejad, Ghorban and Tahernejad
(2013, pp. 13-26) ผลการศึกษามุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้       
การจัดการโซ่อปทานอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อผลการด�ำเนินงาน
ของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนจะท�ำให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจและจะส่งผลให้เกิดผลการด�ำเนินงานการจัดการ           
โซ่อุปทานอย่างยั่งยืนที่ดี โดยวัดจากตัวแปรย่อย 2 มิติ โดยใช้
แบบวัดที่ผู้วิจัยท�ำการปรับปรุงจากแบบวัด Homburg and
Stock (2004, pp. 144-158) และ Zhu, Sarkis and Lai
(2008) โดยมีนิยามแต่ละมิติ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจจาก           
เป้ า หมายการท� ำ งาน และ 2) ความพึ ง พอใจจากการ           
ด�ำเนินงาน
อีกทั้ง ผลการศึกษาในการสร้างกรอบแนวความคิด       
พบว่า มีตัวแปรการประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืน โดยมีตัวแปรส่งผ่าน คือ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
โดย Giovanni (2012, pp. 265-290), Jyoti and Sharma
(2012, pp. 297–313), Chen (2010, pp. 307-319),         
Kenneth et al. (2012, pp. 290-305), Rudolf (2011, pp.
176-184), Lee, Kim and Choi (2012, pp. 1148-1182),
Lee and Rha (2013, pp. 1753-1768), Lin, Chen and
Huang (2014, pp. 886-903), Lokesh and Gopal (2014,
pp. 26-43), Lee (2015, pp. 42-55), Chen (2013, pp.
63-82), Gounaris and Boukis (2013, pp. 322-333),
Tahernejad, Ghorban and Tahernejad (2013, pp.         
13-26), Dai (2013) และ Wantao et al. (2014, pp.           
683-696) ผลการศึกษามุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการ      
โซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของ             
การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนจะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ     
การท�ำงานและจะส่งผลให้เกิดผลการด�ำเนินงานการจัดการโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืนที่ดี โดยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยท�ำการปรับปรุง
จากแบบวัด Rusinko (2007), Paulraj and Wu (2008, pp.
37-56), Zhu, Sarkis and Lai (2008), Zacharia et al.
(2009) และ Dai (2013) โดยมีนิยามแต่ละมิติ ดังนี้ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการบริการ และ 3) ด้านการแข่งขัน
ฉะนัน้ การทบทวนวรรณกรรมครัง้ นีม้ งุ่ การสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ตามรายละเอียดข้างต้น เพือ่ น�ำมาศึกษากับ
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นระดับผู้จัดการ
ขึ้นไปและยังพบว่ามีการศึกษาในระดับหัวหน้างาน ทุกงานใช้
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารสร้ า งแบบจ� ำ ลองสมการ              
เชิงโครงสร้าง (stature equation modeling : SEM) ดังนั้น            
ได้ท�ำการศึกษาผลต่อการด�ำเนินงานโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนมา
ใช้ในบริบทอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยภาพรวมของในแต่ละ
องค์ประกอบเป็นข้อเสนอในการน�ำไปก�ำหนดนโยบาย และ
การปฏิบตั งิ านทีส่ ง่ ผลการด�ำเนินงานของการจัดการโซ่อปุ ทาน
อย่างยั่งยืน  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระบบและกลไก
ของการจัดการด�ำเนินทีเ่ น้นการจัดทรัพยากรภายในของสถาน
ประกอบ ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นเพื่อพัฒนากร
อบแนวคิดการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอน
การก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ขั้ น ตอนที่ 3 ผู ้ วิ จั ย ท� ำ            
การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั ทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์ และพัฒนา         
ข้ อ ค� ำ ถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ             
ตรวจสอบเพือ่ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยให้เนือ้ หา
ข้ อ ค� ำ ถามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จากนั้ น ท� ำ การการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดยผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบ         
หาค่าความเที่ยงตรง (validity) จ�ำนวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 4
ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล            
โดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม         
(questionnaire) ด้วยโปรแกรม LISREL โดยการใช้เทคนิค
สถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ขั้นตอนที่ 5
เป็นขั้นตอนของการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัย
สรุปและอธิบายเนื้อหาสาระส�ำคัญให้มีความครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ค�ำถามในการวิจัย และสมมติฐาน
ขั้ น ตอนที่ 6 สรุ ป และสั ง เคราะห์ ข ้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากผล               
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบ และยืนยัน       
ข้อค้นพบดังกล่าว โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group)         
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้จัดการ 2) หัวหน้างาน
3) ผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป      
ให้ ค� ำ แนะน� ำ  และร่ ว มกั น เสนอแนวทางการไปปรั บ ใช้ ใ น         
สถานประกอบการเครือ่ งใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยขัน้ ตอนที  ่ 7
ท�ำการน�ำเสนอผลการวิจัยตามที่ได้ท�ำการวิเคราะห์ สรุปผล
และอภิปรายผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการเผยแพร่       
งานวิ จั ย กล่ า วโดยสรุ ป การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารทบทวน
วรรณกรรม การวิเคราะห์เอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ          
ที่หลากหลาย ประกอบด้วย ต�ำรา หนังสือ วารสารในประเทศ
และต่างประเทศ เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูลออนไลน์ และ     
เว็บไซด์ตา่ งๆ ซึง่ มีทงั้ แหล่งทีม่ าทัง้ ต่างประเทศและประเทศไทย
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