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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงานในบริษัทโลจิ

สติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ การศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะของงาน และอายุงานในบริษัท และ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของกรอบความร่วมมือการ
พัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วย หลักการด้านสิทธิมนุษยชน หลักการด้านแรงงาน หลักการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการด้านการต่อต้านการทุจริต ต่อการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงาน การวิจัยนี้
ศึกษาโดยการผสมผสานระหว่างทฤษฎีการรับรูแ้ละทฤษฎีไตรกัปปิยะ (Tripple Bottom Line) โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 401 คน จากพนักงานของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติแห่งหนึ่งที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยที่มี
อายุงานในบริษัทตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและผ่านการอบรมการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรม Smart PLS รุ่น 4.0 ผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และอายุงานในบริษัทของ
พนักงาน มีผลต่อการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในทิศทางเดียวกัน และกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ มีผลกระทบต่อการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงานบริษัท 
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ABSTRACT 
 

The aims of this research are as follows: (1) to study the perception of sustainable business strategies 
of staff at foreign logistics companies operating in Thailand based on demographic characteristics, such as 
gender, age, education, current position, job description and tenure in the company; and (2) to study the 
effect of the UN Global Compact on Supply Chain Sustainability, in the areas of human rights, labor, 
environment, anti-corruption and employee perception of sustainable business strategies. This research 
combines two theories: perception theory and Triple Bottom Line theory; into a unified framework to bridge 
the research gaps. The data were obtained from 401 employees at foreign logistics companies operating in 
Thailand, who worked with companies for more than a year and were certified with sustainable business 
training. In this study, the quantitative method was employed through the use of partial least square 
structural equation modeling (PLS-SEM). The Smart PLS 4.0 software was applied to examine the proposed 
model. The results showed that the age of the employee, level of education, current job position, and 
company tenure affected perception of the sustainable business strategy of the company and in the same 
direction. The UN Global Compact on Supply Chain Sustainability also impacted employee perception in 
terms of sustainable business strategies for the company. 
 
Keywords: Sustainability, Logistics, Triple Bottom Line 
 

บทน า 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ผลกระทบของกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติต่อการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่สามารถพิสูจน์ได้จากการอ้างอิงกับกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน  
แห่งสหประชาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน                  
ในประเทศไทย 
 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงานในบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะของงาน 
และอายุงานในบริษัท 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
ประกอบด้วย หลักการด้านสิทธิมนุษยชน หลักการด้านแรงงาน หลักการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการด้านการต่อต้านการทุจริต 
กับการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะของงาน และอายุงานในบริษัทที่แตกต่างกัน มีการรับรู้กลยุทธ์
การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่งแตกต่างกัน 

2. กรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติประกอบด้วย หลักการด้านสิทธิ
มนุษยชน หลักการด้านแรงงาน หลักการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการด้านการต่อต้านการทุจริต มีผลกระทบต่อการรับรู้กลยุทธ์
การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความแตกต่างที่เกิดจากความ
เป็นมาที่หลากหลายของบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ โครงสร้างทางกายภาพของร่างกาย อายุงาน ความอาวุโสในสถานที่
ท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงภูมิหลังของแต่ละบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย
พนักงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์หรือ
ภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง  (วชิรวัชร งามละม่อม.  2558) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการในการแปลความหรือตีความ เพื่อให้
ความหมายกับสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัส และเกิดเป็นการแยกแยะ จัดเรียง จดจ าได้ของสิ่งเร้านั้น กลายเป็นชุดข้อมูลที่
น าไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในที่สุด แต่ละบุคคลมีแนวโน้มที่จะรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวในทิศทางที่แตกต่างกัน แนวโน้มนี้
เป็นผลลัพธ์จากบุคลิกภาพ ภูมิหลัง และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการประมวลผลสิ่งเร้า
ต่าง ๆที่แตกต่างกันของแต่ละปัจเจกบุคคลด้วย การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลท าการคัดเลือกจัดระเบียบ ระบุ และตีความชุด
ข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสเพื่อท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อม การรับรู้ท าหน้าที่เป็นเหมือนตัวคัดกรองซึ่งช่วยป้องกันเราจากรุก
เร้าอย่างท่วมท้นของเสียงต่าง ๆ (สิ่งเร้า) รอบ ๆ ตัวเรา การรับรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ ความทรงจ า
และความคาดหวัง ระบบการรับรู้ของเรายังเปิดทางให้เราสามารถมองโลกรอบตัวว่าอยู่ในสภาวะมั่นคงถึงแม้ว่าสิ่งเร้าที่เราได้รับ
เหล่านั้นอาจจะไม่สมบูรณ์หรือก าลังเปลี่ยนแปลง (Kenyon.  2015) 

แนวคิดและทฤษฎีความยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2558 สหประชาชาติได้ประกาศแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับใหม่ ท่ีเรียกว่า 
“Agenda 2030” เพื่อวางกรอบวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองร่างเอกสารที่ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติได้มีฉันทามติมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีค.ศ. 2030 (Transforming Our World 
:The 2030 Agenda for Sustainable  Development) ร่วมกับผู้น าประเทศต่าง ๆ กว่า 113 ประเทศ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศมีความสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมหรือประชาชน มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสันติภาพ และมิติด้านการ
เป็นพันธมิตรหรือการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืนทั้งหมด 
17 ข้อ ดังนี ้

1. ลดความยากจน 
2. ลดความอดอยาก 
3. มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
4. มีความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
5. มีความเท่าเทียมกนัทางเพศ 
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6. มีน้ าดื่มและระบบสุขาภิบาลที่สะอาด 
7. สามารถเข้าถึงพลังงานได้ 
8. มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและมีงานท า 
9. มีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มั่นคง 
10. ลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศให้น้อยลง 
11. ท าให้เมืองและชุมชนมีความยั่งยืน 
12. ประชาชนมีการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
13. มีการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลกระทบอย่างเหมาะสม 
14. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเล 
15. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรบนพื้นดินและป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
16. สนับสนุนสันติภาพและระบบความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสถาบันทุกระดับ 
17. สนับสนุนการเป็นพันธมิตรและมีการท างานร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
The United Nations Global Compact on Supply Chain Sustainability 
กรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพ่ือความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  ได้รับการเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2010 

โดยองค์การสหประชาชาติไดจ้ัดตัง้กลุ่มที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วม โดยมีสมาชิกรวม 1 หมื่นกว่าองค์กรใน 159 ประเทศท่ัวโลก และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแนวทางในการท างานด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน บทบาทของกลุ่มที่ปรึกษาคือการให้ข้อมูลภาพ
รวมในการก าหนดกลยุทธ์ และการด าเนินงานในประเด็นความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจ
ในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานของความสมัครใจและมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงไปปรับใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจ และการกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติหวังที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่
ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล โดย
มุ่งเน้นที่การสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานยังคงเป็นหนึ่งในกลไกที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับธุรกิจในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลก ประมาณ 80% ของการค้าโลกส่งผ่านห่วงโซ่อุปทาน จากการท างาน
ร่วมกันกับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายสามารถส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรวม ท้ังสิทธิแรงงาน ความยืดหยุ่นของ
สภาพอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุม และการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

การวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่ง
ครอบคลุม 4 เรื่องส าคัญ ได้แก่ หลักการด้านสิทธิมนุษยชน หลักการด้านแรงงาน หลักการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการด้านการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Development Programme.  2015) 

ประเทศไทยได้น าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดย
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยด าเนินการเป็นองค์รวมเพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้ง 3 มิติ (มิติด้านสังคม มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ) บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่า
เทียม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2565) มีหลักส าคัญคือการพัฒนาที่สมดุลใน 3 มิติหลัก คือ มิติทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มิติทางสังคม ซึ่งหมายถึงการดูแลคุณภาพชีวิ ตของ
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ประชากรให้สูงขึ้นอย่างมั่นคงยาวนาน และ มิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาทรัพยกรธรรมชาติ
ของประเทศให้มีความยั่งยืนยาวนาน (นธกฤต วันต๊ะเมล์.  2561) 

ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ.2566-2570 มีการก าหนดเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาจ านวน 5 ประการ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2565) ดังนี ้

1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์
พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และนวัตกรรม (มิติด้านเศรษฐกิจ) 

2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะใน
ด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มี
ศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความ
มั่นคงในชีวิต (มิติด้านสังคม) 

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ 
ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน
ทุกพื้นที่ พร้อมท้ังเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม (มิติด้านสังคม) 

4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2593 และบรรลุเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2608 (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) 

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่             
มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้
อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (มิติด้านสังคม) 

ดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
Triple Bottom Line (TBL) หรือหลักไตรกัปปิยะ 
ถูกบัญญัติขึ้นโดย John Elkington ในปี ค.ศ. 1997 เป็นกรอบการด าเนินธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน ที่ขยายตัวช้ีวัด

ความส าเร็จของธุรกิจให้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินไว้ด้วยกัน โดยครอบคลุมถึง People หมายถึงการสร้าง
ความยั่งยืนทางสังคม ได้แก่ การสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ขององค์กร Planet หมายถึง การสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ Profit หมายถึง การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างผลก าไรอย่างมั่นคงให้แก่องค์กรในระยะยาว 
เพื่อช่วยให้องค์กรก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ช่วยในการวัด เปรียบเทียบ ก าหนดเป้าหมาย ปรับปรุง และพัฒนาไปสู่ระบบที่
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ยั่งยืนยิ่งขึ้นในท่ีสุด หากองค์กรให้ความมุ่งเน้นกับผลก าไร โดยไม่ให้ความส าคัญกับบุคลากรและสิ่งแวดล้อม องค์กรจะไม่สามารถ
ชดเชยต้นทุนท้ังหมดในการด าเนินธุรกิจ และจะไม่ประสบความส าเร็จในระยะยาว 

การวัดผลส าเร็จทางธุรกิจไม่ควรวัดจากผลประกอบการทางด้านการเงินเพียงอย่ างเดียว แต่ต้องวัดผลประกอบการ
ทางด้านสังคม และด้านสิ่งล้อมควบคู่กันไปด้วย โดยการเปลี่ยนระบบธุรกิจท่ีเน้นการบัญชีการเงินให้ครอบคลุมมากข้ึนในการวัดผล
กระทบและความส าเร็จ ช่วยให้มองเห็นภาพและวิธีการวัดผลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจน และเป็นแนวคิดที่ธุรกิ จ
มักจะน ามาใช้อ้างอิงในการก าหนดลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ที่บริษัทจะต้องมีผลการด าเนินงานที่ดี ทั้งผลประกอบการด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความผาสุกทางสังคม และเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม (University of Wisconsin.  2022) 

แนวคิด TBL อยู่ภายใต้กรอบทฤษฎีมีส่วนได้เสีย โดยน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจาก
พลังของผู้มีส่วนได้เสียสามารถกดดันให้กิจการต้องปฏิบัติตามแรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสีย (มัทนชัย สุทธิพันธ์.  2556) โดยพบว่า
การน าเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานแบบ TBL และการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน 
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการวัดผลและการรายงานที่พิจารณาข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียว รวมถึงน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเปิดเผยเพียงความรบัผิดชอบต่อสังคมเท่าน้ัน นอกจากน้ี TBL ยังมีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับตัวช้ีวัด
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจได้ และยังสามารถน าไปใช้ในการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ องค์กรที่
ไม่หวังผลตอบแทน และหน่วยงานรัฐบาล ได้ทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติ หรือระดับแผนการปฏิบัติงานเช่นกัน (Slaper.  2011) 

มุมมองที่ส าคัญของ TBL ก็คือความยั่งยืนทางธุรกิจและกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย
จะต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างผลก าไร สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว องค์กรธุรกิจ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับทั้งสามด้านอย่างเท่าเทียมกัน 

Environment Social Governance (ESG) 
การน าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลหรือธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย

จะให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจที่ค านึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ปัจจัยที่พิจารณา
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการปล่อยมลภาวะอื่น ๆ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และค านึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย และสุขภาพของแรงงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน ขณะที่ด้านธรรมาภิบาล (Governance) จะเน้นการก ากับดูแล
กิจการให้มีความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบหรือถ่วงดุลอ านาจ มีการด าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ            
โดยเคร่งครัด 

บทวิเคราะห์ของบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์หลายแห่งช้ีว่า สาเหตุหนึ่งที่หุ้นของบริษัทท่ีเน้น ESG ได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเทียบกับอดีต เป็นเพราะบริษัทท่ีมุ่งเน้น ESG สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าบริษัทที่ไม่ค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ในระยะยาว เพราะเมื่อ
บริษัทสามารถระบุปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะส่งผลต่อศักยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทที่จะโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง ประกอบกับสถาบันการเงินหลายแห่งมีรายช่ือประเภทของอุตสาหกรรมที่จะไม่
สนับสนุนเม็ดเงินลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีไม่ได้ค านึงถึง ESG เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน บริษัทยาสูบ หรือสินค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ สถานการณ์โควิดเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่ท าให้ความส าคัญกับ ESG สูงขึ้นรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมา
ก่อนอีกด้วย 

ส าหรับไทย ESG ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน บริษัทจดทะเบียนหลายรายมีการน าข้อมูลด้าน ESG มาจัดท า
รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ควบคู่กับรายงานข้อมูล               
ทางการเงิน  ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการจัดท ารายช่ือ “หุ้นยั่งยืน” ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการ
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ลงทุนในธุรกิจที่ค านึงถึง ESG และมีการทบทวนรายช่ือดัชนีทุกครึ่งปี ซึ่งส่วนใหญ่ยังประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลัก ทั้งนี้ 
หากพิจารณาในระดับสากลแล้ว ผลการส ารวจขององค์กรสหประชาชาติดา้นความรว่มมือเพื่อความยั่งยืน (UN Global Compact) 
พบว่ามีบริษัทเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ท่ีท าการตรวจสอบและประเมินด้าน ESG อย่างชัดเจน โดยที่ภายในปี พ.ศ. 2573 (หรือ ค.ศ.
2030) บริษัทที่ไม่ได้ด าเนินนโยบายด้าน ESG อาจกลายเป็นบริษัทที่ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเป้าหมายความร่วมมือด้าน
ความยั่งยืนของโลกท่ีประเทศสมาชิกกว่า 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง ESG เป็นสิ่งที่ส าคัญใน
อนาคต และเป็นโอกาสของธุรกิจที่มีพื้นฐานและสนใจเรื่องความยั่งยืนเป็นทุนเดิมที่จะเร่งเครื่องยกระดับ เพื่อให้ก้าวข้ึนมาเป็นผู้น า
ด้านนี้ ขณะที่ธุรกิจที่ไม่เคยให้ความส าคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางถึงเล็ก จะต้องเริ่มค านึงถึง ESG และผนวกเข้าไปใน
กระบวนการด าเนินธุรกิจและผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กรต่อไป (ธนันธร มหาพรประจักษ์.  2564) 

ดัชนีช้ีวัดทฤษฎีความยั่งยืนท่ีถูกกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน สามารถแบ่งออกเป็น
หลัก ๆ ได้ 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ โดยพบว่ามีความเช่ือมโยงกันระหว่าง
ทฤษฎี Triple Bottom Line และ แนวคิดเรื่อง Environment Social Governance (ESG) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง 

ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 8,000 คน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 และยอมให้คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 (Yamane.  1973) 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 วิธีเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตามระดับต าแหน่งงาน 

โดยแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หัวหน้างานหรือเทียบเท่า และพนักงานตามล าดับ จากนั้นด าเนินการหา
จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับต าแหน่งงาน (Proportional Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากขนาดของประชากรในแต่ละต าแหน่ง ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

พนักงานในระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวนประชากร 500 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 26 คน 
พนักงานในระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า จ านวนประชากร 1500 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 75 คน 
พนักงานในระดับพนักงาน จ านวนประชากร 6000 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน 
ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Conveniences Sampling) โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษาตามสัดส่วนในข้ันท่ี 1 จนครบ 401 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Questions) เพือ่ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขในการก าหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยก าหนดค าถามที่มีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Questions) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

ลักษณะของงาน และอายุงานในบริษัท โดยมีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) และ
เลือกใช้ชนิดค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
ประกอบด้วย หลักการด้านสิทธิมนุษยชน หลักการด้านแรงงาน หลักการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการด้านการต่อต้านการทุจริต  
มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) โดยก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประเมินค าตอบ (Likert Scale Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) โดยก าหนดรูปแบบ
ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Likert Scale Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาคช้ัน 
(Interval Scale) 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติต่อการ
รับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย           
แห่งหนึ่ง” สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร 
ศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะของงาน และอายุงานในบริษัทที่แตกต่างกัน มีการรับรู้
นโยบายในการด าเนินงานตามแนวคิดการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
แห่งหนึ่งแตกต่างกัน 

1.1 เพศ พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้  
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน 

1.2 อายุ พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้  
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่งแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่มีอายุ 20 – 25 ปี มีระดับการรับรู้กลยุทธ์               
การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ต่ ากว่าพนักงานที่มีอายุ              
26 – 41 ปี และ 42 – 60 ปี และ พนักงานที่มีอายุ 26 – 41 ปี มีระดับการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ              
บริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ต่ ากว่าพนักงานท่ีมีอายุ 42 – 60 ปี ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดเรื่องทฤษฎีประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (อ้างถึงใน วศิน สันหกรณ์.  2557) ที่กล่าวไว้ว่า อายุเป็นปัจจัย
ก าหนดการตัดสินใจ วุฒิภาวะ พฤติกรรมและความคิด อีกท้ังบุคคลที่มีอายุมากจะมีความคิดเชิงอนุรักษ์นิยม และยึดถือหลักปฏิบัติ
มากกว่าบุคคลที่อายุน้อย ในขณะที่บุคคลอายุน้อยมักจะมีแนวคิดแบบค่านิยม ยึดถืออุดมการณ์ โดยที่ในแต่ละช่วงอา ยุ 
(Generation) ก็จะมีแนวคิดและความคุ้นเคยในการด าเนินชีวิตคนละรูปแบบ หากหาจุดร่วมของแต่ละช่วงวัยได้ก็จะท าให้สามารถ
หาช่องทางในการสื่อสารนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ดียิ่งข้ึน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1.3 การศึกษา พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีระดับการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยรวม สูงกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษา            
ต่ ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับแนวคิดของประมะ สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวโดยสรุปได้ว่าระดับการศึกษาจะช่วยให้บุคคล
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แยกแยะและกลั่นกรองข้อมูลไดด้ีขึ้น ยิ่งบุคคลมีระดับการศึกษาสงูขึ้นก็จะยิ่งมีการรับรู้ได้ดมีากยิ่งข้ึน ในกรณีงานวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ว่ายิ่งพนักงานมีพื้นฐานด้านการศึกษาสูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งท าให้สามารถรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้น แทนที่จะให้
ความส าคัญเฉพาะปัญหาปากท้องเท่านั้น 

1.4 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ท่ีมีต าแหน่ง
หน้าที่ปัจจุบันแตกต่างกัน มีการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยแห่งหนึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันในระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า และพนักงานที่มีต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันในระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่า               
ขึ้นไป มีระดับการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยรวม สูงกว่าพนักงานที่มีต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันในระดับ
พนักงาน ตรงกับแนวคิดที่ว่าความอาวุโสในการท างานในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก                 
ที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งามละม่อม. 2558) 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าพนักงานในระดับพนักงานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้น้อยกว่าพนักงานในระดับหัวหน้างานหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ท าให้โอกาสในการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีน้อยกว่าพนักงานในระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป ซึ่งเป็นไปตามลักษณะโครงสร้างองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าความแตกต่างทางด้านสถานะทางสังคมของกลุ่มคน ซึ่งมี
อิทธิพลต่อผู้รับสารจะมีค่านิยมและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าก็จะแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์
สูงสุดให้กับตนเอง ถ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่มีสถานะทางสังคมที่ด้อยกว่า และสถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการดูแล
ตัวเองและการใช้จ่ายในการรับรู้ข่าวสาร ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านรายได้ที่น้อยกว่าก็จะมีข้อจ ากัดในการเลือกบริโภคข่าวสาร และ
มีข้อจ ากัดในการรับรู้ รวมไปถึงการค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน (ปรมะ สตะเวทิน.  2546 อ้างถึงใน วศิน สันหกรณ์.  
2557) 
 1.5 ลักษณะของงาน พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่มีลักษณะของงาน
แตกต่างกัน มีการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 1.6 อายุงานในบริษัท พนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ที่มีอายุงานใน
บริษัทแตกต่างกัน มีการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
แห่งหนึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพนักงานที่มีอายุงานในบริษัท
มากกว่าจะมีระดับการรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยรวม สูงกว่าพนักงานที่มีอายุงานในบริษัทน้อยกว่า 
กล่าวโดยสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า อายุงานในบริษัทส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้นโยบายในการด าเนินงานตามแนวคิด
การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยิ่งอายุงานมากขึ้นก็ยิ่งมีการรับรู้มากขึ้นตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องอายุ ในทฤษฎี
ประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยก าหนดการตัดสินใจ วุฒิภาวะ พฤติกรรมและความคิด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์.  2538) 

สมมติฐานที่ 2 กรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติประกอบด้วย หลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการด้านแรงงาน หลักการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการด้านการต่อต้านการทุจริต มีผลกระทบต่อการรับรู้
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยนืของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง 

ผลการวิจัยพบว่า กรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วย หลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการด้านแรงงาน หลักการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการด้านการต่อต้านการทุจริต มีผลกระทบต่อการรับรู้
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับเฉลิมพร ทองบุญชู (2557) ที่ไ ด้ท าการวิจัยเรื่อง
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ความยั่งยืน โดยสรุปบางส่วนจากงานวิจัยได้ว่า ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรมีปัจจัยจาก ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ให้คุณค่าแก่
พนักงาน มีความจริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของทฤษฎีความยั่งยืนด้านสังคม 
และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพลอยไพลิน เนียมเนตร และ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2558) ท่ีได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจน้ ามัน ผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่า 
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อธุรกิจน้ ามันของผู้บริโภค นั้นหมายความว่าหาก
ผู้บริโภคมีความรับรู้ถึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในมิติดังกล่าวสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติ
ต่อธุรกิจน้ ามันสูงขึ้นตามไปด้วย และยังสัมพันธ์กับงานวิจัยของบุรณิน รัตนสมบัติ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวแบบเชิงกล
ยุทธ์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ พบว่าการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็น
ความสามารถที่องค์กรใช้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภาวะผู้น า และการก ากับดูแลและกลยุทธ์องค์กร โดยผลวิจัยน าเสนอว่าความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะภาวะผู้น า และ การ
ก ากับดูแลองค์กร มีความส าคัญต่อการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งนี้องค์กรที่มีจุดแข็งในเรื่องภาวะผู้น า มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและทรัพยากร และมีการด าเนินการการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จะสามารถต่อยอดการด าเนินธุรกิจไปสู่การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
ได้ด้วยการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานประเมินภายนอกองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นสากล เช่น DJSI 
GRI หรือ UN Global Compact 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติต่อ

การรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
แห่งหนึ่ง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. บริษัทควรเพิ่มช่องทางและรูปแบบในการสื่อสารกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานในทุกต าแหน่งงาน
และทุกลักษณะงาน อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ เพื่อลดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มี
อายุ 20 – 41 ปี หรือมีอายุงานในบริษัทตั้งแต่ 1 – 5 ปี และเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ (ระดับพนักงาน) ซึ่งมีฐานะเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งการสื่อสารกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทจะส่งผลต่อการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน ทั้งนี้ การ
ปรับเพิ่มช่องทางและรูปแบบการสื่อสารองค์กร ควรพิจารณาประเด็นเรื่องความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ อาทิ อายุ 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน อายุงานในบริษัท โดยก าหนดให้สอดคล้องกับลักษณะการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลือ่นที่เพ่ิมเติมจากการสือ่สารผ่านอีเมล์ เพื่อขยายความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น 
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้เป็นลักษณะ on demand หมายความว่าพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตาม
ความต้องการและความสะดวกของตน จากท่ีไหน เมื่อไร ก็ได้ แทนลักษณะการสื่อสารแบบเดิม 

2. บริษัทควรปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยน าแนวคิดเรื่องทฤษฎีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมาเป็นกรอบปฏิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรจาก Generation เดิม ไปสู่ Generation ใหม่ ซึ่งมีวิธี
คิดและพฤติกรรมแตกต่างไปจากเดิม เห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสัดส่วน Generation Y และ Generation Z 
รวมกันสูงถึงร้อยละ 83.29 ในขณะที่มีสัดส่วน Generation X และ Baby Boomer รวมกันเพียงร้อยละ 16.71 จากแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่าบุคลากรในช่วง Generation Y และ Generation Z ให้ความส าคัญกับประเด็นความยั่งยืนเป็น
อย่างมาก การให้ความส าคัญกับความยั่งยืนด้านสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจในลักษณะที่จับ
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ต้องได้จะเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและบรษิัทไดด้ียิ่งขึ้น เช่น การน านวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการด าเนินงาน การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน การสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมโอกาสให้แก่บุคลากรในทุกระดับช้ันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การเปิดโอกาส
ให้ครอบคลุมกลุ่มคนอย่างหลากหลายและเท่าเทียม (Diversity & Inclusion) เป็นต้น 

3. อุตสาหกรรมธุรกิจห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยควรเริ่มมีการพัฒนานโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียม
ความพร้อมและขีดความสามารถส าหรับการแข่งขันในอนาคต โดยจะเห็นได้จากผลวิจัยของกรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่
เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ท่ีพนักงานให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเฉพาะ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ และบริษัทเองก็มีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบความ
ร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้ได้ ซึ่งตัวแปรส าคัญที่ควรน ามา
พิจารณา ได้แก ่
  1) หลักการด้านการต่อต้านการทุจริต เพราะบริบททางสังคมในประเทศไทยเอื้อต่อการทุจริตอย่างมาก เห็นได้
จากอันดับ IMD World Competitiveness ของไทย ท่ีอยู่ในอันดับ 28 ของโลก และอันดับ 3 ในอาเซียน หากสามารถลดโอกาส
ในการทุจริตได้มากข้ึน เชื่อว่าอันดับของประเทศไทยจะขยับขึ้นและส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อีกมาก 
  2) หลักการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นจิตส านึกของผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อ Generation ต่อ ๆ ไป และน านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
  3) หลักการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการให้การยอมรับกลุ่มบุคคลทุกประเภท ตอบสนอง
ต่อมาตรฐานทางสังคมใหม่ 
  4) หลักการด้านแรงงาน เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีด้านแรงงาน โดยเฉพาะในบริบททางเศรษฐกิจที่ประเทศ
ไทยก าลังก้าวสู่สังคมสูงวัย ก าลังเริ่มขาดแคลนแรงงาน และธุรกิจโลจิสติกส์ก็เป็นธุรกิจท่ีเน้นการใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก 
 จากการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของกรอบความร่วมมือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติต่อ
การรับรู้กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
แห่งหนึ่ง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจห่วงโซ่อุปทานในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการศึกษาความพร้อม 
ของผู้เล่นรายอื่น ๆ ในตลาด 
 2. ศึกษาปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในการน านโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ เพื่อเป็น
กรณีศึกษาให้องค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากปราศจากความช่วยเหลือ ค าแนะน า และความกรุณาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยเป็นผลงานฉบับสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาด้วยความซาบซึ้งเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ ท่ีกรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์
เป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ ซึ่ งได้แนะน าข้อควรปรับปรุงส าหรับการท าวิ จัยในครั้งนี้  และขอขอบพระคุณ                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ รวมถึง รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น            
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ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยและเป็นกรรมการสอบ สละเวลาอันมีค่ามาร่วมรับฟังและให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์ฉบับนี้ 

ผู้วิจัยขอให้สารพิพนธ์ฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ สนใจ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมธุรกิจห่วงโซ่อุปทานใน
ประเทศไทย หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ หากผลงานวิจัยฉบับนี้มีประโยชน์ ผู้วิจัยขอสนับสนุน ขอเป็นก าลังใจ และขอเป็นแรง
บันดาลใจในการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ อันจะก่อให้เกิดผลส าเร็จทางการศึกษาและการน าไปคิดค้นวางแผนกลยุ ทธ์การด าเนินธุรกิจ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไปในภายภาคหน้า 
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