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บทคัดย่อ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตถือเป็ นสาเหตุและปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในปั จจุบนั มากขึน้ หากมีระบบการ
บริห ารจัด การโซ่ อุ ป ทานสีเ ขีย วได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภาพจะท าให้ธุ ร กิจสามารถลดผลกระทบด้า นสิ่งแวดล้อ มและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของธุรกิจ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของแรงผลักดันภายนอก แรงผลักดันภายใน การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว ที่มอี ทิ ธิพลต่อผลการดาเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย วิธีการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เอกสาร นาเสนอแบบ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาได้โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทแ่ี สดงถึงแรงผลักดันภายนอก และ
แรงผลักดันภายใน การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวที่มีอิทธิพลทางตรงต่ อการด าเนิ นธุรกิจและขณะเดียวกันแรงผลัก ดัน
ภายนอก และแรงผลักดันภายใน มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการดาเนินธุรกิจผ่านการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
คำสำคัญ : แรงผลักดัน, การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
ABSTRACT
Nowadays, manufacturing industry is the cause and the factors that affect the environment. If there
is an effective green supply chain management system, businesses can reduce their environmental impact
and increase the efficiency of their operations. The purpose of this study was to develop a structural
equation model of causal relationship of external driving force, internal driving force, and green supply
chain management on business performance of manufacturing industry in Thailand. The study was
conducted through a literature review and content analysis. According to the study, the constructed causal
relationship structural equation model revealed a direct influence of external driving force, internal driving
force, and green supply chain management on business performance of manufacturing industry in Thailand.
At the same time, the study found that the external driving force and internal driving force had an indirect
influence on business performance through green supply chain management.
Keywords : Driving Force, Green Supply Chain Management

บท ำ
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต ถือ เป็ นสาเหตุ แ ละ
ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะ

ประเทศที่ก าลัง พัฒ นาซึ่ง ท าให้เ กิด การเสื่อ มโทรมทาง
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น (Plembeck, 2007)
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Satheye, Horvath & Madanat (2006) ได้กล่าวว่า ปั จจุบนั
ความคาดหวังของผ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการได้รบั การ
ตอบสนองความต้องการด้านสิง่ แวดล้อมมีจานวนมากและ
เพิ่ม ขึ้น ตามลาดับ อุ ต สาหกรรมการผลิต จ าเป็ น ต้อ งให้
ความสาคั ต่อการปรับตัวและการปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ผลิต ในการแสวงหาวัต ถุ ดิบ ที่ค านึ ง ถึง สิ่ง แวดล้อ มและ
ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม Harini & Meenakshi, 2013)
ควบค่กบั การนาระบบโซ่อุปทานสีเขียวเชื่อมโยงกิจกรรม
ตัง้ แต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า Esper & Davis, 2007) และเป็ น
การส่งเสริมภาคอุต สาหกรรมให้มีภาพลักษณ์ ท่ดี ี ความ
น่ าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษ กิจสี
เขีย ว ส่ง ผลให้ผ ลิต ภัณ ์ม วลรวมสีเ ขีย วของประเทศมี
มลค่ า สงขึ้ น ด้ ว ย Esfahbodi et al., (2016); Sunil et al.,
(2016) ได้ กล่าวถึงตัวแปรและองค์ประกอบของโซ่อุปทาน
สีเขียวประกอบด้วย การจัดซือ้ สีเขียว Green Purchasing)
การออกแบบสีเ ขีย ว Green Design) การผลิ ต สีเ ขีย ว
Green Manufacturing) การจัดส่งสีเขียว Green Distribution)
ซึ่งเป้ าหมายที่สาคั ในการดาเนินงานทุกองค์การคือการ
ได้ ม าซึ่ ง ผลก าไรจากการด าเนิ น งานหรื อ การได้ ร ั บ
ผลตอบแทนทางธุรกิจ ความมุ่งมันในการตอบสนองความ
่
ต้องการของลกค้า เพื่อตอบสนองผลการดาเนินของธุรกิจ
ขณะที่อ งค์ ก ารต่ า ง ในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต มี
แรงผลักดันในการนาระบบโซ่อุปทานสีเขียวมาใช้แตกต่าง
กันบางองค์การถกผลักดันภายในองค์การ เช่น จากการ
สนั บ สนุ น ของผ้ บ ริห าร กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร และบาง
องค์การถกผลักดันโดยแรงผลักดันจากภายนอกองค์ก าร
เช่น ความต้องการของลกค้าทีต่ ้องการบริโภคสินค้าที่เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม ก หมายระเบียบการป บิ ตั ิ ค่แข่ง และ
ผ้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย (Walker et al., 2008; Zhu et al., 2005;
Wu & Wirkkala, 2009; Rehman & Shrivastava, 2011;
Gabzdylova et al., 2009) ดัง นัน้ การจัด การโซ่ อุ ป ทานสี
เขียวจะเป็ นกุ แจสาคั ทีจ่ ะช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย สร้างมลค่าเพิม่ ให้กบั
สินค้าและบริการ สามารถเพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขัน ใน
ขณะเดียวกันนัน้ เป็ นการช่วยลดต้นทุนรวมของธุรกิจและที่
สาคั มีส่วนช่วยในการลดปั หาภาวะโลกร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ
ไทยให้สามารถแข่งขันและดาเนินธุรกิจได้อย่างยังยื
่ น จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ปั จ จัย ที่ เ ป็ น แรงผลัก ดัน

ภายนอกและแรงผลักดันภายในมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ในกระบวนการจัดการโซ่ อุป ทานสีเขีย ว นอกจากนัน้ ยัง
พบว่าปั จจัยในการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินธุรกิจ ซึง่ จะเป็ นจุดเริม่ ต้นทีส่ าคั
ในการนาโมเดลสมการโครงสร้างส่การศึกษาเชิงประจักษ์
ซึ่งในการการศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดล
สมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงผลักดัน
ภายนอก และแรงผลักดันภายใน การจัดการโซ่อุปทานสี
เขียวที่มอี ิทธิพลต่อผลการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดท ษ ที เ่ี ป็ น
พืน้ านในการศึกษาครัง้ นี้ คือ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ท ษ ีผ้มีส่วนได้ส่วนเสีย แรงผลักดันส่
การจัด การโซ่ อุ ป ทานสีเ ขีย ว และแนวคิด การจัด การโซ่
อุปทานสีเขียว
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การศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การทบทวนวรรณกรรม การ
วิเคราะห์เอกสาร นาเสนอแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ใช้
ข้ อ มลทุ ติ ย ภมิ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มลจ าก
านข้อ มลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต่ า ง เช่ น Web of Science,
Google Scholar, Emerald Management, Science Direct,
ProQuest Dissertations & Theses Global, Springer link
เป็ นต้น

ำ

ำ

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า แนวคิด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ อาทิ ผ้นาที่มบี ทบาทสาคั
ในการผลักดันการดาเนินงานต่าง ขององค์การ ท ษ ผี ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ลกค้าทีเ่ ป็ นแรงผลักดันในการ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากความต้องบริโภคสินค้าที่
เป็ นมิต รกับ สิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ง เป็ นแรงผลัก ดัน ที่เ กิด จาก
ภายนอกและภายในองค์ก าร และแนวคิด การจัด การโซ่
อุปทานสีเขียว เป็ นแนวคิดทีส่ ร้างผลกาไรให้กบั ธุรกิจและ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีการเติบโตทีย่ ัง่ ยืน ปั จจัย
ทัง้ หมดนี้ ส ามารถเชื่อ มโยงถึง ผลการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
คดค ำ บั ด อบ ่อสั ค อ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอย่บน
พืน้ านของท ษ ผี ม้ สี ่วนได้ส่วนเสียซึง่ เชื่อมโยงถึงปั จจัย

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

บทความวจัย

ที่ส ามารถเป็ น กลไกผลัก ดัน ให้เ กิด ความรับ ผิด ชอบต่ อ
สังคมของธุรกิจ อาทิ ปั จจัยด้านผ้นา เนื่องจากมีบทบาท
ส าคั ในการเป็ นผ้ ผ ลัก ดัน การด าเนิ น งานด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจผ่านการเป็ นต้นแบบและสร้าง
ให้ธุรกิจมีคุณธรรม จริยธรรม (Barnard, 1938) ภาวะผ้นา
ที่มีค วามสัมพันธ์ต่อ ความรับ ผิด ชอบต่ อสัง คมของธุรกิจ
(Angus-Leppan et al., 2010; Shahin & Zairi, 2007)
เนื่ องจากเป็ นผ้ น าที่ ส ามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า และ การ
เปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ กับผ้ตาม เพื่อให้
ผ้นาสามารถนาพาผ้ตามไปส่การบรรลุผลการป บิ ตั งิ านได้
(Bass & Avolio, 1994) ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
ถือได้ว่าเป็ นกระแสทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากสังคมในวงกว้าง
ทั ง้ ในและต่ า งประเทศ Weber (2008) กล่ า วว่ า การ
ด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและมี ค วาม
รับผิดชอบจะทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จอย่างยังยื
่ น ซึ่ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ท่ี ห ลากหลาย เช่ น การสร้ า ง
ภาพพจน์ทด่ี ี การเพิม่ มลค่าของสินค้า ตลอดจนการสร้าง
ชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ อ งค์ ก ร อี ก ทั ง้ สามารถลดต้ น ทุ น การ
ดาเนินงาน สร้างโอกาสและขยายความสามารถในการ
สร้ า งนวัต กรรม Porter & Kramer, 2006) จากแนวคิด
สามารถสรุปได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ
การบรณาการเป้ าหมายของธุรกิจต่อสังคม เศรษ กิจ และ
สิง่ แวดล้อมทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในสังคม โดย
อาศัยหลักของการให้ความสาคั กับผ้ท่มี สี ่วนได้ส่วนเสีย
ซึง่ ก็คอื ผ้ทอ่ี ย่ร่วมกันในสังคมและสิง่ แวดล้อมพร้อม กับ
การมุ่ ง ส่ เ ป้ า หมายในด้า นผลก าไรของธุ ร กิจ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อมควบค่กนั ไปทาให้สงั คมเกิดความเข้มแข็งและ
ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่าง
ยังยื
่ น
ท

ส่ ดส่ สย
Freeman (1984) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ธุ ร กิ จ จะประสบ
ผลสาเร็จได้ต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผ้มี ส่วนได้ส่วน
เสีย คือ ลกค้า ค่คา้ พนักงาน ชุมชน โดยต้องสร้างคุณค่า
ด้วยความรับผิดชอบ ดแลสิง่ แวดล้อมหรือการทาการใด
ที่ทาให้โลกเป็ นที่น่าอย่ เพราะผ้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือผ้ท่ี
ได้ร ับ ประโยชน์ แ ละผ้ ท่ีไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการด าเนิ น
ธุรกิจขององค์กร สอดคล้องกับ Post et al., (2002) กล่าว
ว่า ผ้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย คือบุคคลหรือกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
หรือได้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจขององค์กร นโยบาย
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และการป บิ ตั ิ แนวคิดดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า องค์กร
ในปั จจุบนั จะต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ แก่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลต่าง ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือได้รบั ผลกระทบทัง้
ทางบวกและทางลบจากการดาเนินงานขององค์กรหรือที่
เรีย กว่ า ผ้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ในภาพรวมด้ว ย (Maignan,
Ferrell & Ferrell, 2005) ส่ ว น Morgan & Hunt (1994);
Droge, Germain, & Halstead (1990) ได้ พ ั ฒ นาและจั ด
กลุ่มของผ้มสี ว่ นได้สว่ นเสียใหม่ ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผ้มี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ภายในองค์ก ารและผ้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย
ภายนอกองค์การ จากคานิยามเหล่านี้สรุปได้ว่าท ษ ผี ม้ ี
ส่ว นได้ส่ว นเสีย เป็ น ท ษ ีท่ีมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การเกิด
ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของธุ ร กิจ และเป็ นท ษ ี ท่ี
เชื่อมโยงไปถึงปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ั ดั ส่ ำ ดั ำ ่อ ทำ ส ย
การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวก็เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งใน
การสร้ า งความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของธุ ร กิ จ เพราะ
กิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ ละระดับของห่วงโซ่อุปทานเป็ น
กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงสามารถใช้
หลักการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวมาปรับปรุงกระบวนการ
ให้ลดผลกระทบที่เกิดขึน้ จึงเกิดแรงผลักดันที่ให้มกี ารนา
ระบบการจัดการโซ่อุทานสีเขียวมาใช้ ซึง่ แรงผลักดันได้ถก
อ้ า งอิง ในการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกัน อย่ า ง
แพร่หลาย ได้แก่ ค่แข่ง ผ้ท่มี สี ่วนได้ส่วนเสีย ภาพลักษณ์
ขององค์ก าร ผลก าไรทางด้า นการเงิน กระแสทางด้า น
สิ่ง แวดล้อ ม ลกค้า และการถกบัง คับ ด้ว ยก หมายและ
ก ระเบียบทางด้านสิง่ แวดล้อม Bhool & Narwal, 2013;
Esfahbodi et al., 2016 โดยที่ Brik et al., (2013) ได้แบ่ง
แรงผลั ก ดั น เหล่ า นี้ อ อกเป็ น 2 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่
แรงผลัก ดัน ภายนอกองค์ ก ารและแรงผลัก ดัน ภายใน
องค์การ
ั ดั ำย อ แรงผลักดันภายนอก
องค์การเป็ นท ษ พี น้ื านทีเ่ ป็ นตัวกาหนดให้บริษทั นาเอา
โซ่อุปทานสีเขียวมาป บิ ตั ใิ นปั จจุบนั เนื่องจากถกบีบบังคับ
จากแรงกดดัน ของหน่ ว ยงาน ต่ า ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
สิง่ แวดล้อม Campbell, 2006; Yang et al., 2013; Zhu et
al., 2013 นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า แรงผลัก ดั น
ภายนอกเป็ น ปั จจัย ที่สาคั ในการตัดสิน ใจขององค์การ
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โดยผลักดันให้ผน้ าของบริษทั รับเอาแนวทางการจัดการโซ่
อุ ป ทานสี เ ขี ย วมาป ิ บ ัติ Powell & Dimaggio,
เนื่องจากผ้จดั การทัวไปรวมถึ
่
งผ้ป บิ ตั ใิ นองค์การไม่ค่อยมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบทางด้า นสิ่งแวดล้อมของ
บริษทั (Bhool & Narwal, 2013) Shukla et al., (2009) ได้
กล่ า ว่ า แรงผลัก ดัน ที่ท าให้ผ้ผ ลิต มีก ารด าเนิ น การด้า น
สิง่ แวดล้อมเกิดจากก ระเบียบข้อบังคับของรั บาลกลาง
และจากซัพพลายเออร์ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Zhu et
al., (2007); Holt & Ghobadian (2009) พ บ ว่ า อ ง ค์ ก า ร
ขนาดให ่ ส ามารถมี ร ะดั บ ของการป ิ บ ั ติ ง านด้ า น
สิ่ง แวดล้อ มที่สงกว่ า บริษัท ขนาดเล็ก เนื่ อ งจากองค์ก าร
ขนาดให ่มกั จะได้รบั แรงกดดันจากสังคม ผ้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย ก หมาย ที่เ ป็ นตัว ผลัก ดัน ให้อ งค์ ก ารขนาดให ่
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน มากกว่ า องค์ ก ารขนาดเล็ ก
ง า น วิ จ ั ย ข อ ง Dhanda & Peters (2005) พ บ ว่ า ก า ร

แก้ ปั หาการจั ด การเศษซากผลิ ต ภั ณ ์ จ าเป็ นต้ อ ง
แก้ปั หาในระดับ ลกค้า หรือ ผ้ บ ริโ ภค และก ระเบีย บ
สาหรับผ้ผลิตจาเป็ นต้องดาเนินการตามก หมายการเรียก
คืนเศษซากและรับผิดชอบในการนาผลิตภัณ ข์ องตนเอง
กลับ คืน สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Yang et al., (2013)
พบว่าการป บิ ตั ภิ ายในองค์การและความร่วมมือภายนอก
องค์การมีอิทธิพลต่ อผลการดาเนิ นงาน เช่น ก ระเบียบ
ความร่ วมมือ ของซัพพลายเออร์ เป็ น ปั จ จัย ที่สาคั มาก
ทีส่ ุด Esfahbodi et al., (2016) กล่าวว่าแรงผลักดันภายนอก
ในการก ากับ ดแลของรั มีผ ลเชิง บวกต่ อ การด าเนินงาน
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สาหรับผ้บริหารทีจ่ ะใช้เป็ นนโยบายการ
ส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวมาใช้
อย่ า งยัง่ ยืน ผ้วิจ ัย ได้ทบทวนวรรณกรรมและสัง เคราะห์
วรรณกรรมที่เ กี่ย วกับ แรงผลัก ดัน ภายนอก ดัง แสดงใน
ตารางที่ 1

ำ ำ ท แสดงปั จจัยแรงผลักดันภายนอกองค์การและอ้างอิง
แหล่งทีม่ า

ปั จจัยแรงผลักดันภายนอกองค์การ
ก ระเบียบและ ลกค้าและ ค่แข่งขัน ผ้จาหน่าย
ข้อบังคับ
ผ้บริโภค
วัตถุดบิ

Zhu et al. (2005),(2013)
Doonan et al. (
Dhanda & Peter. (2005)
Yang et al. (2013)
Walker et al. (2008)
Bhool & Narwat (2013)
Esfahbodi et al. (2016)
Shukla et al. (2009)
Setthasakko (2009)
Rehman & Shrivastava (2011)
Darnall (2006)
Hall (2001)
Chan & Lau (2001)
Sarkar & Mohapatra (2006)
Min & Galle, 2001)
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จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) ก ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ Regulation)
ก ระเบียบและข้อบังคับของรั บาลเป็ นแรงผลัก ดันสาคั
ทีส่ ่งเสริมให้ผผ้ ลิตให้ความสาคั ของการจัดการโซ่อุปทาน
สีเ ขีย ว Rehman & Shrivastava (2011) กล่ า วว่ า ผ้ ผ ลิต
จาเป็ นต้องศึกษาก ระเบียบ และมาตร านด้านสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ในระดับ ประเทศและระหว่ า งประเทศเพื่อ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของตลาด งานวิจ ัย ของ Hall
(
พบว่า ก ระเบียบทางด้านสิง่ แวดล้อมประกอบไป
ด้ ว ย นโยบายสิ่ง แวดล้ อ มของรั บาล ก ระเบีย บทาง
สิ่ง แวดล้อ ม ภายในประเทศและการรับ รองสิ่ง แวดล้อ ม
ระหว่ า งประเทศ ก ระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ เป็ นตั ว ขับ
เคลื่อนทีถ่ กกล่าวถึงมากที่สุดสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสีเขียว Hall, 2001; Min & Galle,
2) ล ก ค้ า แ ล ะ ผ้ บ ริ โ ภ ค Customers and
Consumer) ในปั จจุบนั ลกค้าและผ้บริโภคให้ความสนใจ
เรื่อ งผลิต ภัณ ์แ ละบริก ารสีเ ขีย ว ซึ่ง กลายมาเป็ น แรง
กดดันที่มีนัยสาคั ที่สุดสาหรับการเริ่มต้นในการดาเนิ น
กิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม Doonan et al.,
งานวิจยั ของ Chan & Lau (
พบว่า เจตนาการใช้จา่ ย
ผลิตภัณ ส์ เี ขียวเป็ นพ ติกรรมทีเ่ หมือนกัน ลกค้าอาจเป็ น
ปั จจัยทีท่ าให้บริษทั ต้องประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานสี
เขีย ว เนื่ อ งจากความต้ อ งการผลิต ภัณ ์ท่ี เ ป็ น มิต รกับ
สิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคั Darnall,
3) ค่ แ ข่ ง ขัน Competitors) เป็ น แรงผลัก ดัน ให้
เกิดการดาเนินห่วงโซ่อุปทานสีเขียวเนื่องจากค่แข่งขันที่
เป็ นผ้ น าและมี ศ ั ก ยภ าพในการน าเทคโนโลยี ด้ า น
สิง่ แวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทาน จะสามารถ
สร้างบรรทัด านให้กบั อุตสาหกรรมในการดาเนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ การดาเนินงานในเชิงรุก เช่นนี้ยงั ช่วย
ส่งเสริมให้องค์การได้รบั ผลตอบแทนจากการสร้างความ
ได้เ ปรีย บในแข่งขัน (Walker et al., 2008) สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Zhu et al., (2005) พบว่า ผ้ผลิตในประเทศ
สาธารณรั ประชาชนจีน มีความตระหนักถึงประเด็นด้าน
สิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ เป็ นผลมาจากการได้รบั แรงกดดันใน
ด้านของก ระเบียบข้อบังคับ ค่แข่งขัน และการตลาด ทา
ให้ผ้ผลิตที่เน้ นการส่งออกต้องป ิบตั ิตามมาตรการด้า น
สิง่ แวดล้อมต่ าง เพื่อรักษาตาแหน่ งทางการแข่งขันใน
ตลาด
4) ผ้ จั ด จ า ห น่ า ย วั ต ถุ ดิ บ (Suppliers) เ ป็ น
ผ้สนับสนุ นและมีส่วนร่วมในโซ่อุปทานที่สาคั และผ้จดั
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จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิบ ที่ไ ม่ มีป ระสิท ธิภ าพสามารถส่ ง ผลต่ อ
ประสิท ธิภ าพโซ่ อุ ป ทานทัง้ หมด (Sarkar & Mohapatra,
2006) เนื่องจากกิจกรรมต่าง ในโซ่อุปทานจะเกีย่ วข้อง
กันทัง้ ระบบในโซ่อุปทาน ดังนัน้ หากต้องการให้มมี าตร าน
ตลอดทัง้ โซ่อุปทานโดยมีมาตร านเดียวกัน จาเป็ นต้องมีค่
ค้าหรือผ้จดั จาหน่ ายวัตถุดบิ ทีด่ ี และมีมาตร านของสินค้า
เดียวกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
5) สั ง ค ม Social) จ า ก ก า ร เ สื่ อ ม ส ภ า พ ข อ ง
สิ่ง แวดล้ อ มในช่ ว งทศวรรษที่ผ่ า นมาท าให้ ป ระชาชน
ตระหนักถึงปั หาด้านสิง่ แวดล้อมเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เกิด
ความต้องการซือ้ สินค้าจากบริษทั ทีม่ กี ารดาเนินงานที่เป็ น
มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม แรงผลัก ดัน จากสาธารณะชนเป็ น
สาเหตุให้บริษทั หรือองค์กรธุรกิจส่วนให ่ ตอ้ งทบทวนการ
ดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการ
เข้าถึงลกค้ากลุ่มใหม่ท่ตี ้องการบริษัทที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
ด้านสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Setthasakko
(2009) ที่พบว่า มลพิษจากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ ของผ้ผลิ ตจึงต้องแสดง
ความรับผิดชอบต่อการดาเนินงานของตนเองเพิม่ มากขึน้
ั ดั ำย Rice (2003) ได้ส รุ ป ว่ า
แรงผลักดันภายในองค์การของปั จจัยความมุ่งมันของ
่
่ าย
บริหารมีความสาคั ต่อความสาเร็จของกระบวนการและ
กิจกรรมต่าง ในการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวขององค์การ
Walker et al., (2008 กล่าวว่าแรงผลักดันภายในสาหรับ
โซ่อุปทานสีเขียวเป็ นปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการอย่าง
มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมของทีมงาน และผ้บริหาร
ระดับสง ซึง่ ผ้บริหารระดับสงเป็ นจุดเริม่ ต้นทีส่ าคั ในการ
ด าเนิ น นโยบายด้ า นต่ า ง เนื่ อ งจากผ้ บ ริห ารเป็ น ผ้มี
บทบาทสาคั ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจหลัก และกล
ยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร งานวิ จ ัย ของ Fawcett et al. (2006);
Lummus et al., (1998) พบว่าความมุ่งมันของผ้
่
บริหาร ใน
ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มซึ่ง เป็ นแรงผลัก ดัน ภายในนั น้ มีค วาม
เชื่ อ มโยงกั บ การบริ ห ารจั ด การโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย ว
ขณะเดียวกันงานวิจยั ของ Ravi & Shankar (2005) พบว่า
ความตระหนักในด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นสาเหตุขนั ้ ต้นของการ
ริเ ริ่ม การน าโลจิส ติก ส์ย้อ นกลับ มาด าเนิ น การในห่ ว งโซ่
อุปทานของคอมพิวเตอร์ าร์ดแวร์ ดังนัน้ ผ้บริหารระดับสง
ควรจะต้ อ งให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ ก ระเบี ย บด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความรั บ ผิ ด ชอบของผ้ บ ริ ห ารระดั บ สง
การสร้างมลค่าเพิม่ จากผลิตภัณ ์ท่ใี ช้แล้ว การลดการใช้
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ทรัพยากร ซึง่ จะช่วยเพิม่ ผลิตภาพและสมรรถนะของห่วง
โซ่อุปทานสีเขียว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Preston et
al. (2008) พบว่าความมุ่งมันของผ้
่
บริหารมีสว่ นช่วยในการ
กระตุน้ ในการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และมีนโยบาย
ด้านสิง่ แวดล้อม และการจงใจให้เกิดผลการดาเนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ Modi & Mabert, 2007) โดยทีง่ านวิจยั
ของ Lai et al., (2011) พบว่าการสร้างความสาเร็จให้กบั
ธุรกิจค้าปลีกสีเขียว มิติท่สี าคั ออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่การ
ปรับปรุงภายใน ความร่วมมือกับภายนอก และการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุ นการดาเนินงานด้านการค้าปลีกสี
เขียว โดยเน้นความพยายามทีจ่ ะลดของเสีย ซึง่ เป็ นหน้าที่
ของผ้บริหารที่ต้องพิจารณาลาดับความสาคั ของร้านค้า

ป ลี ก ง า น วิ จ ั ย ข อ ง Shekari & Ghatari (2013) พ บ ว่ า
โครงสร้ า งการจัด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสีเ ขีย วส่ ง ผลต่ อ
ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก ารในเชิ ง บวกและการปรับ ปรุ ง การ
ด าเนิ น งานเกี่ย วกับ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสีเ ขีย วในด้า นต่ า ง
สามารถส่ ง ผลให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ารดี ข้ึ น ด้ ว ย
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Suni, Dixit & Abid (2016)
พบว่ า ผ้จ ัด การหรือ ผ้บ ริห ารจะต้อ งท าความเข้า ใจและ
ปรับปรุงการดาเนินงานของโซ่อุ ปทานสีเขียวให้ม ากขึ้น
เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ผ้วิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและ
สังเคราะห์วรรณกรรมที่เ กี่ยวข้องกับตัวแปรแรงผลัก ดัน
ภายใน ดังตารางที่ 2

ำ ำ ท แสดงปั จจัยแรงผลักดันภายในและอ้างอิง
แหล่งทีม่ า

การสนับสนุน
จากผ้บริหาร

ปั จจัยแรงผลักดันภายใน
กลยุทธ์ของ ภาพลักษณ์
องค์การ
และแรงจงใจ

โลจิสติกส์
ย้อนกลับ

Ravi & Shankar (2005)
Reman & Shrivastava (2011)
Preston et al. (2008)
Walker et al. (2008)
Shckari & Ghatari (2013)
Walker & Wan (2012)
Rice (2003)
Modi & Mabert (2007)
Routroy (2009)
Lai et al. (2011)
Vachon & Klassen (2007)
Rao & Holt (2005)
จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) การสนับสนุนจากผ้บริหาร Executive Support)
ผ้บริหารหรือผ้นาคือผ้ท่มี ีความรับผิดชอบต่ อประเด็นใน
เรื่องสิง่ แวดล้อมขององค์การ ในระดับที่แตกต่างกันทาให้
การเลือกนาเอาการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวมาใช้แตกต่าง
กัน ไป Vachon & Klassen, 2007 สิ่ง สาคั สาหรับการ
จัด การโซ่ อุ ป ทานสีเ ขีย วคือ ความรับ ผิด ชอบและการ
สนั บ สนุ น ของที ม งาน และผ้ บ ริ ห ารระดับ สง รวมถึ ง
วัฒนธรรมภายในองค์การทีส่ นับสนุ นการป บิ ตั ทิ เ่ี ป็ นมิตร
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม Nakamura, Takahashi & Vertinsky,
2001; Zhu et al., 2005 ผ้บริหารอาจจะต้องนาโซ่อุปทาน

สีเ ขีย วมาใช้เ นื่ อ งจากเหตุ ผ ลทางศีล ธรรม งานวิจ ัย ของ
Rice (2003) พบว่า ความมุ่งมันของผ้
่
บริหารมีความสาคั
ต่อความสาเร็จของกระบวนการและกิจกรรมต่าง ในการ
บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมขององค์การ
2) กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร (Organization Strategy)
Rehman & Shrivastava (2011) กล่าวว่า ผ้บริโภคมีความ
ตระหนักถึงมาตร านด้านสิง่ แวดล้อมมากขึน้ และต้องการ
ให้ธุรกิจมีจติ สานึกด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ การดาเนินงานทีเ่ ป็ น
มิต รต่ อ สิง่ แวดล้อ มนัน้ ช่ ว ยส่ง เสริมภาพลัก ษณ์ ท่ดี ี และ
เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบั ธุรกิจจึงเป็ นแรงผลักดัน
ให้ อ งค์ ก ารธุ ร กิจ แสดงความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และ
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สิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ด้ า น
สิง่ แวดล้อมให้กบั ตราสินค้า
3) ภาพลั ก ษณ์ แ ละแรงจงใจ (Reputation Led
Strategic Motives) Amores-Salvado, Castro, & NavasLopez (2014) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์การที่รณรงค์
ให้ผบ้ ริโภครับร้ถงึ ความเสีย่ งและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
หรือการทีอ่ งค์การเปิ ดโอกาสให้ผบ้ ริโภคร้สกึ มีส่วนร่วมใน
การอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ ม Walker & Wan (2012) กล่ า วว่า
ภาพลักษณ์สเี ขียวและชื่อเสียงขององค์การได้มกี ารพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นทีเ่ ห็นชัดมากขึน้ คือองค์การจะหาโอกาสทีน่ ่าสนใจ
ในการแข่งขันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในความ
เป็ น สีเ ขีย ว ลดการปลดปล่ อ ยมลพิษ ซึ่ง สามารถช่ ว ย
สนั บ สนุ น การสร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีดีท างสิ่ง แวดล้อ มของ
องค์การและนาไปส่การเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด
4) โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (Revere logistics) ประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั จากการจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับนัน้ นอกจาก
จะได้ ร ับ ผลประโยชน์ ท างเศรษ กิจ แล้ ว ยัง ส่ ง ผลดี ต่ อ
สภาพแวดล้อม กล่าวคือ เป็ นการนาผลิตภัณ ท์ ใ่ี ช้แล้วนา
กลับ มาใช้ใหม่ เพื่อ เพิ่ม คุ ณค่ า ให้ก ับผลิต ภัณ ์ Routroy
(2009) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Rao & Holt (2005)
พบว่ า หลั ก 3 R ได้ แ ก่ Reduce Reuse Recycle เป็ น
หนึ่ ง ในสิ่ง ส าคั ที่สุ ด ที่เ ป็ นแรงจงใจในการน าเอาการ
จัดการโซ่อุปทานสีเขียวมาใช้ นอกจากนี้ยงั สามารถสร้าง
รายได้และผลกาไรทางการเงินให้กบั ธุรกิจ
คด ำ ดั ำ ่อ ทำ ส ย
ำ ำ ท แสดงปั จจัยการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและอ้างอิง
แหล่งทีม่ า
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โซ่อุปทานมีความเป็ นพลวัตและเกีย่ วข้องกับการ
ไหลของข้อมล การไหลของผลิตภัณ ์ และการไหลของ
เงินทุนตัง้ แต่ จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของวงจรชีวติ
ผลิตภัณ ์ Zhu & Cote (2004) กล่าวว่าโซ่อุปทานสีเขียว
เป็ นการจัดการเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและการดาเนินการซึง่
ไม่ ไ ด้ห ยุ ด ที่ข อบเขตขององค์ก ารเท่ า นั น้ แต่ มีข อบเขต
ตัง้ แต่การจัดซื้อเพื่อสิง่ แวดล้อมจากโซ่อุปทานแบบบรณา
การ ซึ่งมีการไหลจากผ้ส่งวัตถุ ดิบไปยังผ้ผลิต ลกค้า ซึ่ง
เป็ นกระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั ง้ ภายในองค์ ก ารและ
ภายนอกองค์การ ตัง้ แต่การนาเข้าวัตถุดบิ การผลิตสินค้า
การส่งมอบสินค้าให้กบั ลกค้าหรือผ้บริโภค ผ่านองค์การที่
เป็ น ผ้ส่ง มอบ ผ้ผ ลิต ผ้จ าหน่ า ย ไปจนถึงลกค้า โดยที่
องค์การต่าง นี้มคี วามสัมพันธ์ต่อกันในทางธุรกิจ (Chen
& Pualraj, 2003) ขณะที่Hervani et al., (2005) กล่ า วว่ า
โซ่อุปทานสีเขียว คือ การบรณาการด้านสิง่ แวดล้อมเข้าส่
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการออกแบบผลิตภัณ ์
การคัดเลือก และการจัดหาวัถุดบิ กระบวนการผลิต การส่ง
มอบผลิตภัณ ใ์ นขัน้ สุดท้ายให้กบั ผ้บริโภค การจัดการและ
การสิ้น สุ ด ชีวิต ของผลิต ภัณ ์ รวมทัง้ การวางแผนการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต จะต้องมีการ
พิจ ารณาถึง ประเด็น ด้า นสิ่ง แวดล้อ มและส่ง เสริม ให้เกิด
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ (Rehman &
Shrivastava, 2011) ผ้ วิ จ ัย ได้ ท บทวนวรรณกรรม และ
สัง เคราะห์ว รรณกรรมที่เ กี่ย วกับ ตัว แปรการจัด การโซ่
อุปทานสีเขียว ดังแสดงในตารางที่ 3

ปั จจัยการจัดการโซ่อุทานสีเขียว
การออกแบบสีเขียว การผลิตสีเขียว

การจัดส่งสีเขียว

Zhu et al. (2005),(2013)
Zhu & sarkis (2007)
Zhu, Sarkis & Lai (2013)
Yen & Yen (2012)
Lai et al. (2011)
Xuezhong et al. (2011)
Ninlawan et al. (2010)
Rehman & Shrivastava (2011)
Esfahbodi et al. (2016)
Ying & Li-jum (2012)
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ำ ำ ท แสดงปั จจัยการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและอ้างอิง (ต่อ
แหล่งทีม่ า

การจัดซือ้ สีเขียว

ปั จจัยการจัดการโซ่อุทานสีเขียว
การออกแบบสีเขียว การผลิตสีเขียว

การจัดส่งสีเขียว

Huang, Tan & Ding
Liu et al. (2012)
Lin et al. (2013)
Sunil et al. (2015)
Khiewnavawongsa. (2014)
Rao & Holt (2005)
Kannan et al. (2014)
Yu & Ramanathan (2015)
Zhu & Cote (2004)
จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) ก า ร จั ด ซื้ อ สี เ ขี ย ว (Green Purchasing) คื อ
กระบวนการขั น้ ตอนของการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ หรื อ
กระบวนการเลือกซื้อวัตถุดบิ จากผ้ขายวัตถุดบิ รวมถึงการ
ร่ ว มมือ กับ ผ้ จ ัด หาวัต ถุ ดิบ หรือ บริษั ท ค่ ค้ า ในการจัด หา
วัตถุดบิ ที่เหมาะสมเพื่อทดแทนวัสดุท่อี าจเป็ นอันตรายต่ อ
สิง่ แวดล้อมหรือจัดหาวัสดุท่สี ามารถลดของเสียที่เกิดจาก
การผลิต ให้น้ อ ยลง รวมถึง กระบวนการจัด ซื้อ อย่ า งเป็ น
รปธรรม ความเหมาะสม ราคา (Carter & Carter, 1998)
นอกจากนี้ Rao & Holt (2005) ได้อ ธิบ ายเพิ่ม เติม ว่ า การ
จัด ซื้อ สีเ ขีย ว จะท าให้ผ้ผ ลิต มีส่ว นร่ ว มในการจัด การเชิง
สิง่ แวดล้อมของผ้ขายวัตถุดิบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการ
ผลิตวัตถุดบิ และวัตถุดบิ ทีส่ งซื
ั ่ ้อนัน้ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ดังนัน้ การจัดซื้อสีเขียว จะสร้างโอกาสให้ผ้บริโภคเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมผ่านกลไกทางการตลาด
จากการเลือกซือ้ ผลิตภัณ ์ เช่น ผ้ผลิตในประเทศตะวันตก
กับผ้ขายวัตถุดบิ ในเขตตะวันออกเฉียงใต้
2) การออกแบบผลิตภัณ ส์ เี ขียว (Green Design)
มี เ ป้ าหมายหลั ก เพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ์ ท่ี เป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อมใช้วตั ถุดบิ ทีน่ ามาผลิตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ค ว บ ค่ กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ว ง จ ร ชี วิ ต ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ์
(Khiewnavawongsa, 2014) และในการออกแบบผลิตภัณ ์
นัน้ จะต้องเน้นในเรื่องของการลดการใช้วตั ถุดบิ ลง ซึง่ การ
ลดปริมาณของวัสดุหรือวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตลงจะส่งผล
ให้ อ ัต ราการใช้พ ลัง งานในการผลิต ลดลงด้ว ย โดยการ
ออกแบบสาหรับผลิตภัณ ์ใช้ Reuse Recycle Recovery
ตลอดจนหลี ก เลี่ย งการใช้ ผ ลิต ภั ณ ์ ท่ีเ ป็ นอัน ตรายใน

กระบวนการผลิต Zhu et al., 2013) ดังนัน้ องค์การจะต้อง
ก ากั บ ดแลขั ้น ตอนในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด และการออกแบบผลิตภัณ ย์ งั เป็ น
ปั จจัยที่สนับสนุ นช่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมที่เกิด
จากกระบวนการผลิตได้ (Yu & Ramanathan, 2015)
3) การผลิต สีเ ขีย ว (Green Manufacturing) คือ
กระบวนการผลิตตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดกระบวนการที่เป็ น
มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม โดยต้อ งไม่ มีสารเคมีแ ละวัสดุ ท่ีเ ป็ น
อัน ตรายต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม Rao & Holt (2005) ได้ ก ล่ า วถึง
หลักการที่ช่วยให้กระบวนการผลิตเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
คือ เทคโนโลยีก ารผลิต ที่ส ะอาด (Cleaner Technology)
Ninlawan et al., (2010) กล่าวว่าการนาเทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถลดปริมาณของ
เสียทีเ่ กิดจากการใช้เชือ้ เพลิงลงได้ และระบบการผลิตแบบ
ลี น เป็ นปั จจัย สนั บ สนุ น ส าคั ที่ ช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ
สิ่ง แวดล้อ มที่เ กิด จากกระบวนการผลิต และสามารถลด
ค่ า ใช้จ่า ยสาหรับการจัด การสิ่ง แวดล้อ มอย่างมีนัยสาคั
(Rao & Holt 2005)
4) การจัดส่งสีเขียว (Green Distribution) คือการ
จัดส่งสินค้าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดยทีบ่ รรจุภณ
ั ท์ ใ่ี ช้
และวิธีก ารขนส่ง ต้อ งเป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม เช่ น เลือ ก
ประเภทการขนส่ ง รปแบบการขนส่ ง ที่มีค วามเหมาะสม
เลือกขนาดของยานพาหนะและเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และ
ประเภทของเชื้อเพลิงที่ทาลายสิง่ แวดล้อมน้ อยที่สุด การ
เลื อ กผ้ ใ ห้ บ ริ ก ารการขนส่ ง (Wu & Dunn, 1995) และ
นอกจากนี้ยงั ต้องใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเพิม่ เติมสาหรับการ
จัด ส่ ง ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยและ
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ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมโดยมีตน้ ทุนทีต่ ่ า (Zhu &
Sarkis, 2007)
ำ ดำ
ผลการด าเนิ น ธุ ร กิจ ขององค์ก าร (Organizational
Performance) นิยมวัดผลการดาเนินงานจากผลตอบแทน
ของสิน ทรัพ ย์ การเติบ โตของยอดขาย ความสาเร็จ ของ
ผลิตภัณ ใ์ หม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด(Cameron & Green,
2015) ซึง่ ผลการดาเนินงานธุรกิจทาให้ทราบถึงสถานะการ
ด าเนิ น งานทั ้ง หมดของกิ จ การ ดั ง นั ้น ผลลั พ ธ์ จ าก
ความสามารถการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวไม่เพียงแต่ทาให้
กิจการเกิดการตอบสนองความต้องการของผ้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ยังช่วยเกิดการปรับปรุงผลการดาเนินงานทางธุร กิจ
และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ (Flynn, Huo
& Zhao, 2010) จ า กง า นวิ จ ั ย ของ Ricky et al., (2012);
Chung-Shan et al., (2013) พบว่ า การด าเนิ น งานในการ
จัดซือ้ และการผลิตสีเขียวมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคั ต่อ การ
ดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมและสามารถพัฒนาองค์การให้มี
ผลการดาเนินงานทางธุรกิจในเชิงบวก สอดคล้องกับ กับ
ง า น วิ จ ั ย ข อ ง Sunil, et al., (2016); Zhu et al., (2008);
พบว่ า การเรีย นร้ ใ นองค์ การป ิ บ ัติ ด าเนิ น การสัง่ ซื้อ
กระบวนการผลิตทีส่ ะอาด การจัดรปแบบขนส่งทีเ่ หมาะสม
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และการน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ ที่ ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ง แวดล้อ มของอุ ต สาหกรรมการผลิต ที่อ ย่ ใ นโซ่ อุ ป ทาน
เป็ นปั จจัยทีน่ าไปส่การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวทีส่ ่งผลเชิง
บวกต่ อ การด าเนิ น งานทางธุ ร กิจ ท าให้อ งค์ ก ารประสบ
ผลส าเร็จ ขณะที่ Lee, Kim & Choi (2012) ได้ศึก ษาการ
จัดการโซ่อุปทานสีเขียวกับผลการดาเนินการขององค์การ
ผ่านตัวแปรความพึงพอใจของลกค้า พบว่ามีความเชื่อมโยง
โดยตรงระหว่ า งการจัด การโซ่ อุ ป ทานสีเ ขีย วและผลการ
ประกอบการของธุ ร กิจ โดยมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปร
ประสิทธิภาพการดาเนินงานและประสิทธิภาพความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายใน และงานวิจยั ของ Jain & Sharma
(2012) พบว่ า การจัด การห่วงโซ่ อุ ปทานสีเ ขียวจะประสบ
ความสาเร็จต้องเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการขัน้ ต้น ของระบบการ
บริหารจัดการ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
ในประเทศอิน เดีย มีศ ัก ยภาพและโอกาสที่จ ะพัฒ นาการ
บริหารจัดการให้เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมได้ และงานวิจยั ของ
Chu et al., (2017) พบว่าแรงกดดันจากรั แรงกดดันจาก
ลกค้า แรงกดดัน จากค่ แ ข่ง ของอุ ต สาหกรรมการผลิต ใน
ประเทศเกาหลี มีอทิ ธิพลต่อการจัดการโซ่อุทานสีเขียวและ
ผลการดาเนินงานของบริษัท ผ้วจิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรม
และสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับ ตัวแปรผลการดาเนิน
ธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 4

ำ ำ ท แสดงปั จจัยผลการดาเนินธุรกิจและอ้างอิง
แหล่งทีม่ า

ปั จจัยผลการดาเนินธุรกิจ
การดาเนินด้าน การดาเนินด้าน การดาเนินงานของ
เศรษ กิจ
สิง่ แวดล้อม
องค์การ

Rao & Holt (2005)
Shang et al. (2010)
Lin et al. (2013)
Esfahbodi et al. (2016)
Khiewnavawongsa (2014)
Blome et al. (2014)
Eltayeb et al. (2011)
Youn et al. (2013)
Zhu et al. (2005)
Lai et al. (2011)
Kuei et al. (2015)
Li (2014)
Sambasivana et al. (2013)
Zhu & Sarkis, (2004)
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จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) การด าเนิ น การด้ า นเศรษ กิ จ (Economic
Performance) เป็ นสิง่ สาคั ลาดับแรกสาหรับอุตสาหกรรม
การด าเนิ น การในระบบโซ่ อุ ป ทาน การด าเนิ น การด้า น
เศรษ กิจให้กาไรและผลตอบแทนเชิงเศรษ กิจ ซึง่ รวมถึง
ผลจากการดาเนินการตามกิจกรรมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
Zhu & Sarkis (2007) กล่าว่าการดาเนินการด้านเศรษ กิจ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ ปั จจั ย น าเข้ า ที่ ห ลากหลายใน
กระบวนการผลิ ต แบ่ ง ออกเป็ นสองประการ คื อ การ
ดาเนินการด้านเศรษ กิจเชิงบวก และการดาเนินการด้าน
เศรษ กิจเชิงลบ
2) การดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม (Environment
Performance) Beamon (1999) กล่าวถึง กระบวนการผลิต
ซึง่ จะมีกระบวนการแปรสภาพจากวัตถุดบิ จนเป็ นผลิตภัณ ์
ขัน้ สุดท้ายจนถึงการดาเนินการจัดส่งให้ลกค้า แต่เนื่องจาก
การเปลีย่ นแปลงและความสนใจต่อกระบวนการผลิตทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ทาให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมสาหรับระบบห่วงโซ่อุปทานขึน้
ซึ่งโดยทัวไปผลกระทบต่
่
อสิง่ แวดล้อมจากการดาเนินการ
ผลิ ต สามารถจ าแนกเป็ น ของเสีย ทุ ก รปแบบ การใช้
พลังงาน และการใช้ทรัพยากร

3) การด าเนิ น งานขององค์ก าร (Organizational
Performance) ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารนิ ย มจาก
ผลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย์ การเติ บ โตของยอดขาย
ความส าเร็จ ของผลิต ภัณ ์ใ หม่ ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด
(Cameron & Green, 2015) การดาเนินงานขององค์กรยัง
สะท้อนนัยสาคั ต่ าง ในการวัดความสาเร็จขององค์กร
เช่น ความสาเร็จของผลิตภัณ ใ์ หม่ สะท้อนถึงความสามารถ
ในการปรับ ตัว ขององค์ ก รที่ส ามารถตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Rubera & Kirca, 2012)
ผลจากความสามารถในการดาเนินงานขององค์กรในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยพิจารณาจากผลกาไร และยอดขาย การ
เติบโตของยอดขาย การบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
จากแนวคิด ท ษ ี ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถพัฒนาเป็ นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการศึกษา
ปั จ จัย ที่เป็ นแรงผลักดันในการจัดการโซ่อุ ทานสีเขียวที่มี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยได้ดงั ภาพที่ 1

แรงผลักดันภายนอก
โซ่อุปทานสีเขียว

ผลการดาเนินธุรกิจ

แรงผลักดันภายใน

ำ ท ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีเ่ ป็ นแรงผลักดันในการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการดาเนินธุรกิจ
ท ำ : โดยผ้เขียน
จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่
เป็ นแรงผลักภายนอก แรงผลักดันภายใน พบว่าทุกปั จจัย
มีความสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมต่อผลการดาเนินธุรกิจ
ผ่านการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว

บทส
บทความนี้ มี ว ั ต ถุ เ พื่ อ พั ฒ นาโมเดลสมการ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงผลักดันภายนอก
และแรงผลัก ดัน ภายใน การจัด การโซ่อุ ปทานสีเขียวที่มี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย ปั จจัยที่เป็ นแรงผลักดันภายนอก ปั จจัยที่
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เป็ นแรงผลักดันภายใน ปั จจัยการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
ทุ ก ปั จ จัยมีค วามสัมพัน ธ์โดยตรงต่ อผลการด าเนินธุรกิจ
ขณะเดียวกันปั จจัยทีเ่ ป็ นแรงผลักดันภายนอก ปั จจัยทีเ่ ป็ น
แรงผลัก ดัน ภายใน มีค วามสัม พัน ธ์โ ดยอ้อ มต่ อ ผลการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของอุ ต สาหกรรมการผลิต ผ่ า นปั จ จัย การ
จัดการโซ่อุปทานสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว
จึงเป็ นตัวแปรกลางให้องค์การได้มาซึ่ง ประสิทธิภาพการ
ด าเนิ น งาน ตลอดจนบรรลุ ผ ลส าเร็จ ตามเป้ าหมายของ
องค์การ และยังเป็ นกุ แจสาคั ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ในประเทศไทยสร้างมลค่ า เพิ่มให้ก ับสิน ค้าและ

บ
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บริการ หากองค์การมีระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานสี
เขีย วที่มีป ระสิท ธิภ าพแล้ว ก็ จ ะส่ง ผลให้อ งค์ก ารประสบ
ผลสาเร็จในการดาเนินงาน สามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันและมีการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ ในแนวทางการ
วิ จ ั ย และพั ฒ นาในอนาคต คื อ การน าโมเดลสมการ
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุไปส่การศึกษาข้อมลเชิง
ประจักษ์ ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรของแต่ ละตัว
แปร ซึ่ง เป็ นแนวทางที่ส ามารถสร้า งประโยชน์ ต่ อ การ
ด าเนิ น งานของธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมการผลิต ที่ร ั ให้ก าร
สนับสนุนเรื่องการมุ่งส่อุตสาหกรรมสีเขียวของประเทศไทย

ำ

Amores-Salvado, J., Castro, G. M. D. & NavasLopez, J. E. (2014). Green Corporate
mage: Moderating the Connection
between Environmental Product
Innovation and firm Performance. Journal
of Cleaner Production, 83, 356-365.
Angus-Leppan, T., Metcalf, L. & Benn, S.
(2010). Leadership Styles and CSR
Practice: An Examination of Sense
Making, Institutional Drivers and CSR
leadership. Journal of Business Ethics,
93(2), 189-213.
Barnard, C. I. (1938). The Functions of the
Executive. M.A.: Harvard University
Press.
Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1994). Improving
Organizational Effectiveness through
Transformational leadership. CA.:
SagePublications.
Beamon, B. (1999). Designing the Green Supply
Chain. Logistics Information
Management, 12(4), 332-342.
Bhool, R. & Narwal, M. S. (2013). An Analysis of
Drivers Affecting the Implement for the
Indian Manufacturing Industries,
International Journal of Research in
Engineering and Technology, 2(11), 242254.
Brik, A. B., Mellahi, K. & Rettab, B. (2013).
Driversof Green Supply Chain in
Emerging Economies: Thunderbird.
International Business Review, 55(2),
123-135.
Campbell, J. L. (2007). Why Would Corporations
Behave in Socially Responsible Ways?
An Institutional Theory of Corporate
Social Responsibility. Academy of
Management Review, 32, 946-967.

Cameron, E. & Green, M., (2015). Making Sense
of Change Management: A Complete
Guide to the Models, Tools and
Techniques of Organizational Change.
London: Kogan Page.
Carter, C. R. & Carter, J. R. (1998). InterOrganizational Determinants of
Environmental Purchasing: Initial
Evidence from the Consumer Products
Industry. Decision Sciences, 29(3), 659684.
Chen, I. J. & Pualraj, A. (2003). Towards a
Theory of Supply Chain Management:
The Constructs and Measurements.
Journal of Operations Management. 22,
119-150.
Chu, S. H., Yang, H., Lee, M. & Park, S. (2017).
The Impact of Institutional Pressures on
Green Supply Chain Management and
Firm Performance: Top Management
Roles and Social Capital. Sustainability.
9(5), 764-778.
Chung-Shan, Y., Chin-Shan, L., Jane, J. H. &
Peter Bernard, M. (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, 55, 5573.
Doonan, J., Lanoie, P. & Laplante, B. (2005).
Determinants of Environmental
Performance in the Canadian pulp and
paper Industry: An Assessment from
inside the Industry. Ecological
Economics, 55(1): 73-84.

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

138

บทความวจัย

Darnall, N. (2006). Why Firms Mandate ISO
14001 Certification. Business and Society,
45, 354-381.
Dhanda, K. & Peters, A. (2005). Reverse Logistics
in the Computer Industry. International
Journal of Computers Systems and
Signals, 6(2), 1-13.
Droge, C., Germain, R. & Halstead, D. (1990). A
Note on Marketing and the Corporate
Annual Report: 1930-1950. Journal of the
Academy of Marketing Science, 18, 355–
364.
Esfahbodi, A., Zhang, Y., Watson, G. & Zhang, T.
(2016). Governance Pressures and
Performance Outcomes of Sustainable
Supply Chain Management-An Empirical
Analysis of UK Manufacturing Industry.
Journal of Cleaner Production, 155(2),
66-87.
Esper, I. L. & Davis-Sramek, B. (2007). Logistic
Leanings Capability: Sustaining the
Competitive Advantage Gained through
Logistic. Journal of Business Logistic,
28(2), 57-82.
Fawcett, S. E., Ogden, J. A., Magnan, G.M. &
Cooper, M. B. (2006). Organizational
Commitment and Governance for Supply
Chain Success. International Journal of
Physical Distribution and Distribution
and Logistics Management, 36(1), 22-35.
Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A
Stakeholder Approach. Boston, MA:
Ptiman.
Gabzdylova, B., Raffensperger, J. F. & Castka, P.
(2009). Sustainability in the New Zealand
Wine Industry: Drivers, Stakeholders and
Practices. Journal of Clean Production,
17, 992-998.
Flynn, B., Huo, B. & Zhao, X. (2010). The Impact
of Supply Chain Integration on
Performance: A Contingency and
Configuration Approach. Journal of
Operations Management, 28(1), 58-71.
Hall, J. (2001). Environmental Supply Chain
Innovation. Greener Management
International, 35, 105-119.
Harini, V. & Meenakshi, D. M. (2013). Green
Entrepreneurship Alternative Solution to
Save Environment. Asia Pacific Journal
of Management and
Entrepreneurship,1(13), 75-89.
Hervani, A. A., Helms, M. M. & Sarkis, J. (2005).
Performance Measurement for Green
Supply Chain Management.

Benchmarking: An International Journal,
12(3), 30–353.
Jain, V. K. & Sharma, S. (2012). Green Supply
Chain Management Practices in
Automobile Industry: An Empirical
Study. Supply Chain Management
Systems, 1(3), 352-378.
Khiewnavawongsa, S. (2014). Barriers to Green
Supply Chain Implementation in the
Electronics Industry. IEEE International
Conference on Industrial Engineering and
Engineering Management. Purdue
University, 10, 226-230.
Lai, K. H., Wong, C. W. Y. & Cheng, T.C.E.
(2011). Green Shipping Practices in the
Shipping Industry : Conceptualization.
Adoption Conservation and Implications.
Resources, Conservation and Recycling,
55, 631-638.
Lee, M. S., Kim, T. S. & Choi, D. (2012). Green
Supply Chain Management and
Organization Performance. Industrial
Management and Data Systems,112(8),
458-470.
Lummus, R. R., Vokurka, R. J. & Alber, K. L.
(1998). Strategic Supply Chain Planning,
Production and Inventory Management.
Journal Management, 39(3), 49-58.
Maignan, I., Ferrell, O. C. & Ferrell, L. (2005). A
Stakeholder Model for Implementing
Social Responsibility in Marketing.
European Journal of Marketing, 39(9/10),
956–977.
Min, H. & Galle, W. P. (2001). Green Purchasing
Practices of US Firms. International
Journal of Operations and Production
Management, 21(9), 1222-1238.
Modi, S. B. & Mabert, V. A. (2007). Supplier
Development: Improving Supplier
Performance through Knowledge
Transfer. Journal of Operations
Management, 25(1), 42-64.
Morgan, R. & Hunt, S. D. (1994). The
Commitment-trust theory of Relationship
Marketing. Journal of Marketing, 58(7),
20-38.
Nakamura, M., Takahashi, T. & Vertinsky, I.
(2001). Why Japanese Firms Choose to
Certify : A Study of Managerial
Responses to Environmental Issues.
Journal of Environmental Economics and
Management, 42(1), 23-52.
Ninlawan, C., Seksan, P., Tossapol, K. & Pilada,
W. (2010). The Implementation of Green
Supply Chain Management Practices in

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

บทความวจัย

Electronics Industry. International Multi
Conference of Engineers and Computer
Scientists.
Plembeck, E. (2007). The Greening of Walmark’s
Supply Chain. Supply Chain Management
Review, 6(2), 18-25.
Powell, W. W. & Dimaggio, P. J. (1991). The New
Institutionalism in Organizational
Analysis. Chicago. IL: University of
Chicago Press.
Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). The Link
Between Competitive Advantage and
Corporate Social Responsibility. Harvard
Business Review, 84(12), 78-92.
Post, J., Preston, L. & Sachs, S. (2002). Managing
the Extended Enterprise: the New
Stakeholder View. California
Management Review, 45(1), 6-28.
Preston D, S., Chen D. & Leidner, D. E. (2008).
Examining the Antecedents and
Consequences of CIO Strategic DecisionMaking Authority: An Empirical Study.
Decision Sciences, 39(4), 605-359.
Rao, P. & Holt, D. (2005). Do Green Supply
Chains Lead to Competitiveness and
Economic Performance. International
Journal of Operations & Production
Management, 25(9), 898-916.
Ravi, V. & Shankar, R. (2005). Analysis of
Interactions among the Barriers of
Reverse Logistics. International Journal
of Technological Forecasting and Social
Change, 72(8), 1011-1029.
Rehman, M. A. & Shrivastava, R. L. (2011). An
Innovative Approach to Evaluate Green
Supply Chain Management (GSCM)
Drivers by Using Interpretive Structural
Modeling (ISM). International Journal of
Innovation and Technology Management,
8, 315–336.
Rice, S. (2003). Commitment to Excellence.
Practical Approaches to Environmental
Leadership. Management of
Environmental Quality International
Journal, 12(4), 9-22.
Ricky, Y. K. C., Hongwei, H., Hing K. C. &
William Y. C. W. (2012). Environmental
Orientation and Corporate Performance:
The Mediation Mechanism of Green
Supply Chain Management and
Moderation Effect of Competitive
Intensity. Industrial Marketing
Management, 41, 621-630.
Routroy, S. (2009). Antecedents and Drivers for
Green Supply Chain Management

139

Implementation in Manufacturing
Environment. Journal of Supply Chain
Management, 1(1), 91-164.
Rubera, G. & Kirca, A. H. (2012) Firm
Innovativeness and its Performance
Outcomes: A Meta-analytic Review and
Theoretical Integration. Journal of
Marketing, 76(18), 130-147
Sarkar, A. & Mohapatra, P. K. (2006). Evaluation
of Supplier Capability and Performance:
A Method for Supply Base Reduction.
Journal of Purchase Supply Management,
12, 148-163.
Sathaye, N., Li, Y., Horvath, A. & Madanat, S.
(2006). The Environmental Impacts of
Logistics Systems and Options for
Mitigation. Retrieved from
www.its.berkeley.edu/volvocenter.
Setthasakko, W. (2009). Barriers to implementing
Corporate Environmental Responsibility
in Thailand: A Qualitative Approach.
International Journal of Organizational
Analysis. 17, 169-183.
Shahin, A. & Zairi, M. (2007). Corporate
Governance as a Critical Element for
Driving Excellence in Corporate Social
Responsibility. International Journal of
Quality and Reliability Management,
24(7), 753-770.
Shekari, H. & Ghatari, A. R. (2013). Promoting
Corporate Image: A Reflection on Green
Supply Chain Management Approach.
International Journal Management
Business Research, 3(4), 311-324.
Shukla, A. C., Deshmukh, S. G. & Kanda, A.
(2009). Environmentally Responsive
Supply Chains: Learnings from the Indian
auto sector. Journal of Advances in
Management Research, 6, 154-171.
Sunil, L., Dixit, G. & Abid, H. (2016). The
Impacts of Critical Success Factors for
Implementing Green Supply Chain
Management Towards Sustainability: An
Empirical Investigation of Indian
Automobile Industry. Journal of Cleaner
Production, 121, 142-158.
Vachon, S. & Klassen, R. D. (2007). Supply
Chain Management and Environmental
Technologies: the Role of Integration.
International Journal of Production
Research, 45, 401-423.
Walker, H., Sisto, D. L. & Bain, D. M. (2008).
Drivers and Barriers to Environmental
Supply Chain Management Practices:
Lessons from the Public and Private

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

140

บทความวจัย

Sectors. Journal of Purchasing & Supply
Management, 14(1), 69–85.
Walker, K. & Wan, F. (2012). The Harm of
Symbolic Actions and Green-Washing:
Corporate Actions and Communications
on Environmental Performance and their
Financial Implications. Journal of
Business Ethics, 109, 227-242.
Weber, M. (2008). The Business Case for
Corporate Social Responsibility: A
Company Level Measurement Approach
for CSR. European Management Journal,
26(4), 247-261.
Wu, J. & Wirkkala, M. T. (2009). Firms
Motivations for Environmental over
Compliance. Review of Law &
Economics, 5(1), 399-433.
Wu, H. J & Dunn, S. C. (1995). Environmentally
Responsible Logistics Systems.
International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management. 25,
20–38.
Yang, C., Lu, C., Haider. J. & Marlow. P. (2013).
The Effect of Green Supply Chain
Management on Green Performance and
Firm Competitiveness in the Context of
Container Shipping in Taiwan. Journal
Transportation Research Part E, 55, 5573.
Ying, J. & Li-jun, Z. (2012). Study on Green
Supply Chain Management Based on
Circular Economy. International
Conference on Solid State Devices and
Materials Science. 25, 1682–1688.

Yu, W., & Ramanathan, R. (2015). An Empirical
Examination of Stakeholder Pressures,
Green Operations Practices and
Environmental Performance. International
Journal of Production Research, 53(21),
6390-6407.
Zhu, Q., Sarkis, J. & Geng, Y. (2005). Green
Supply Chain Management in China:
Pressures, Practices and Performance.
International Journal of Operations &
Production Management. 25, 449-468.
Zhu, Q. & Sarkis. J. (2007). The Moderating
Effects Of Institutional Pressures on
Emergent Green Supply Chain Practices
and Performance. International Journal of
Production Research, 45(18/19), 43334355.
Zhu, Q., Sarkis., J. & Lai, K. (2013). InstitutionalBased Antecedents and Performance
Outcomes of Internal and External Green
Supply Chain Management Practices.
Journal of Purchasing & Supply
Management, 19, 106-117.
Zhu, Q., Sarkis. J. & Lai, K. (2008). Green Supply
Chain Management Implications for
“Closing the Loop”. Transportation
Research. Part E, 4, 1-18.
Zhu, Q. & Cote, R. (2004). Integrating Green
Supply Chain Management In to an
Embryonic Eco-Industrial Development :
A Case Study of the Guitang Group.
Journal of Cleaner Production, 12(8-10),
1025-1035.

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

