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บทคัดย่อ
ปัจจุบนั ภาวะโลกร้อน ถือเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ถูกปล่อยออกมาจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าในขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ล้วนเป็น
ส่วนสำคัญในการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้บริโภคต่างเรียกร้องความรับผิดชอบ
จากทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย และมักนำเรื่องดังกล่าวมาใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการ
โซ่อุปทานสีเขียวจึงเป็นวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเสนอแนวคิดด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการร่วมกับการจัดการโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ซึง่ เป็นกลยุทธ์หนึง่ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่
องค์กร และการมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีในจิตใจของผู้บริโภคนั้น ถือเป็นการสร้างชื่อเสียง ส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขัน และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในที่สุด การวิจัยนี้ได้ศึกษาถึง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วและผลกระทบต่ อ ด้ า น
ภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้กรณีศึกษาบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย จำกัด เนื่องจากเป็น
องค์กรที่มีการดำเนินการด้านธุรกิจสีเขียวอย่างชัดเจน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้
ของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว ของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)
จำกัด 2) เพื่อศึกษาถึงการดำเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
องค์กรของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรอิสระ คือ
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานใน 5 ด้าน คือ นโยบายสีเขียว การจัดซื้อสีเขียว การผลิต
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สีเขียว การจัดการสีเขียว และการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ ตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณ์องค์กร
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 702 ชุด
คัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้ 661 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94 นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดย
สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ ไค - สแควร์ และการทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มากกว่าร้อยละ 60 รู้จักและเคยใช้บริการของร้านสตาร์บัคส์ และในจำนวนนี้มากกว่าร้อยละ 90
รู้จักห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโซ่อุปทาน
สีเขียวของร้านสตาร์บัคส์ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านการผลิตสีเขียว การรับรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทาน
สีเขียวทั้ง 5 ด้าน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และการรับรู้ดังกล่าวยังสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรได้ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อแบบสีเขียวที่บริษัทฯได้สนับสนุนการปลูก
และการรั บ ซื้ อ กาแฟที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรใน
แอฟริกาใต้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้วย
คำสำคัญ : การรับรู้ การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว ภาพลักษณ์ต่อองค์การ
Abstract
Nowadays, global warming is a major environmental issue. Carbon dioxide
emissions from industrial sectors have polluted the environment. Consumers call for
responsibilities of manufacturers and the distributors and often use this issue to support
when they make any purchasing decisions. Environmental problems arise in the supply chain
management (SCM). Effective green supply chain management (GSCM) is an important part
of solving such problems by introducing the concept of environmental management
integrated with supply chain management to reduce environmental impact. This concept is a
key to get the attention of consumers. A good corporate image in consumers’ minds builds
a reputation and sustainable competitiveness and results in supporting consumers’ purchasing
decisions. This study conducted on the perception of green supply chain management and
the effect on corporate Image (case study: Starbuck (Thailand) Company). The objective is
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to study 1) the perception of consumers on green supply chain management of Strabuck
2) the implementation of green supply chains management that have an impact on the
corporate image of Starbuck. The independent variable is the perception of GSCM in five
aspects: Green Policy, Green Purchasing, Green Manufacturing, Green Operation and
Reverse Logistic and the dependent variable is the corporate image. Quantitative method
was used in this study.
There were 702 questionnaires sent and there were 661 usable
questionnaires to analyze descriptive statistics with percentage,average,standard deviation and
using chi-square and t-test for statistical hypothesis testing. The results of this study
revealed that more than 60 percent of the respondents knew and used the services of the
Starbucks and more than 90 percent of them recognized GSCM. The majority of
respondents have awareness of GSCM operations of the Starbucks in all aspects except
green manufacturing. The perception of GSCM in five aspects affects corporate image and
the perception GSCM on the company’s support for growing coffee trees with
environmental care (green purchasing) has the most effect on the company’s image. The
perception of GSCM affects purchasing decisions of consumers.
Keywords : Perception , Green Supply Chain Management , Corporate Image
บทนำ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นผลโดยตรงจาก
การกระทำของมนุษย์ เนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในการดำรง
ชีวิตส่งผลให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติ
มาผลิตหรือแปรรูปผ่านกระบวน การสกัดและการผลิตที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะถูกส่งไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ เรียกว่า โซ่อุปทาน ในทุกขั้นตอนของโซ่อุปทาน ตั้งแต่
วัตถุดิบ ผ่านกระบวนการแปรรูปในระดับต่างๆ จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะต้องมีการใช้
ทรัพยากรอย่างน้อยที่สุด คือ น้ำ และพลังงาน ในขณะเดียวกันก็มีการปลดปล่อยมลพิษที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปของมลพิษทางอากาศ น้ำ และของเสียอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสีย
เศษซาก หรือส่วนเหลือของวัตถุดิบ (กาญจนา กาญจนสุนทร, 2554) กิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจก
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(Greenhouse gases : GHGs) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกจนเกินสมดุลของธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดวิกฤของ
สภาพภูมิอากาศทั่วโลก กระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต เช่น การละลายของภูเขานํ้าแข็ง
และธารนํ้าแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าในทะเลและมหาสมุทร ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
และการเกิดพายุและภัยธรรมชาติที่รุนแรง (นิตยสารEnergy Saving, 2559)
องค์การต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงนำแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
(Green Supply Chain Management : GSCM) คือ จัดการสิ่งแวดล้อมมารวมกับการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระบวนการโซ่อุปทานขององค์กร (LMI Government
Consulting, 2011) และจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว พบว่า มูลเหตุที่สำคัญ
ที่ ท ำมี ก ารนำการจั ด การโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วมาใช้ ใ นองค์ ก ร นอกเหนื อ จากข้ อ กำหนดตามกฏหมาย
ประสิทธิภาพอันนำไปสู่การลดต้นทุน และความต้องการเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งขัน คือ ต้องการชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ (Vachon and Klassen, 2007) มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้องค์กรยอมรับการดำเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว พบว่า ความต้องการด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านการจัดการ
โซ่อุปทานสีเขียว (Francesco T. and Fabio I. , 2010) และภาพลักษณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องมี
กระบวนการการรั บ รู้ ใ นการจั ด การโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ องค์ ก รด้ ว ย โดยการรั บ รู้
(Perception) เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคลที่สำคัญ เพราะหากปราศจากการรับรู้แล้ว
จะไม่สามารถมีความจำหรือเกิดการเรียนรู้ (บุปผา พวงมาลี, 2542) ส่วนภาพลักษณ์ (Image) ที่เกิดจาก
การรับรู้ คือ ข้อเท็จจริงบวกกับการประเมินส่วนตัวและเป็นภาพที่อยู่ในใจของบุคคลนั้นๆ ซึ่งอาจจะ
แตกต่างกันไปจากสภาพความคาดหวัง เนื่องจากภาพลักษณ์นั้นไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จ จริงแต่เป็นเรื่อง
ของการรับรู้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542 ; กันยา สุวรรณแสง, 2544)
จากสภาพของปัญหาประกอบกับการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวมีความพันธ์กับการรับรู้และส่งผลต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยใช้บริษัท สตาร์บัคคอฟฟี่ ประเทศไทย
จำกัด เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีสาขาร้านกาเฟอยู่เกือบทั่วโลก และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
คนไทยเป็นอย่างดี (นิตยา วงศ์ธาดา,2551) และมีนโยบายที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การกระบวนการจัดซื้อ กระบวนการดำเนินการ การจัดจำหน่ายกาแฟ และมี
การนำแนวคิดร้านแบบสีเขียว “Green Store” ให้สอดรับกับกลยุทธ์ “Shared Planet” ซึ่งเป็นแนวทาง
การดำเนินธุรกิจทีส่ ตาร์บคั ส์ เรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ใี ห้กบั มนุษยชาติ (ประชาชาติธรุ กิจ, 2552)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว ของบริษัท สตาร์บัคส์
คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เพื่อศึกษาถึงการดำเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
องค์กรของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(Logistics and Supply Chain Management)
		 การจัดการโลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์ วางแผน ควบคุม การเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการและข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเมื่อกล่าวถึงโลจิสติกส์มักพบคำว่า “โซ่อุปทาน” ตามมาด้วย
ซึง่ 2 คำนีม้ คี วามสัมพันธ์ทขี่ าดกันไม่ได้ ในวิชาการจัดการสมัยใหม่การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานมีความหมาย
กว้างกว่าความหมายของโลจิสติกส์ (Russell,2009) คำว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือการจัดการ
ซัพพลายเชน (supply chain management) คือ การบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์และกระบวนการธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ลูกค้า ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างๆ หันมาใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานเป็นกลยุทธ์ควบคูก่ นั
2. การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management)
แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว เป็นการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปส่งถึงผู้บริโภคซึ่งประกอบ
ด้วยปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมห่วงโซ่อปุ ทานเชิงสิง่ แวดล้อม 5 ด้าน (Guide and Srivastava, 1998) คือ
		 2.1 การจัดซื้อแบบสีเขียว (Green Purchasing) คือ การจัดซื้อที่มุ่งเน้นด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานที่มีการลด การใช้ซ้ำ และ
การรีไซเคิลวัสดุในกระบวนการของการจัดซื้ออย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้าน
คุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากรให้มาก
ที่สุดและส่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Carter and Carter, 1998; Salam, 2008; Ninlawan et
al., 2010)
		 2.2 การผลิตแบบสีเขียว (Green Manufacturing) คือ กระบวนการผลิตที่สะอาด และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Ninlawan et al.,2010) โดยมีมุมมองสองมิติ คือ
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มิติของการลดลงของสารมลพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษ และมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกรอบ
แนวคิ ด ที่ นิ ย มใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารผลิ ต แบบสี เ ขี ย วมี ด้ ว ยกั น 4 เรื่ อ ง คื อ การผลิ ต ที่ ส ะอาด
(greening of production) ความมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) ระบบการผลิตแบบลีน (Lean
production) และระบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Total quality environment management)
โดยการดำเนินการผลิตแบบสีเขียวนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการแบบองค์รวมร่วมกับผู้ขายปัจจัย
การผลิตและพนักงานขององค์กร (Rao, 2004)
		 2.3 การดำเนินงานแบบสีเขียว (Green operations) คือ การดำเนินการที่อยู่บนพื้นฐานของ
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อมุ่งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเน้นการดำเนินงานเชิง
เทคนิคมากกว่าที่จะเน้นการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันและทำงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้ขายปัจจัยการผลิต (Rao, 2004) การดำเนินการภายใต้นโยบายที่อยู่
บนพื้นฐานด้านระบบนิเวศ ไม่เพียงแต่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังสามารถขจัดข้อขัดแย้ง
ในด้านผลประโยชน์ และทำให้องค์กรได้รับการยอมรับเหนือคู่แข่งขันด้วย (Hopfenbeck, 1993)
		 2.4 การออกแบบแบบสีเขียว (Green Design) คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
สนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (fortes, 2009) การออกแบบแบบสีเขียวถูกใช้อย่าง
กว้างขวาง โดยเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผล
กระทบสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำ สร้างของเสียหรือมลภาวะที่น้อยมากหรือไม่มีเลย นำไปสู่การลดต้นทุน
วัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
การป้องกันด้านมลพิษ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย (Lund, 1984; Srivastava,
2007)
		 2.5 โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เป็นกระบวนการนำผลิตภัณฑ์กลับคืนมาจาก
ผู้บริโภค เพื่อการนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม กระบวนการนี้รวมถึง การรวบรวม การผสมกัน การตรวจ
สอบ การคัด เลือก การจัดแยกประเภท การนำกลับเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง การใช้วัสดุทดแทน การกู้
คืนโดยตรง การกำจัดของเสีย การซ่อมแซม และการนำสินค้าที่หมดอายุมาฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้
อีกครั้ง (James R. S., 1998 ;Fortes, 2009 ; Ninlawan et al., 2010)
3. การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวกับภาพลักษณ์องค์การ(Corporate Image)
		 องค์กรทั้งภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และยังให้คุณค่าภาพลักษณ์ว่าเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Asset) ซึ่งยาก
จะประเมินมูลค่าออกมาเป็นตัวเลขทางบัญชีได้
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ภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์การที่ผู้บริโภค รู้จัก เข้าใจ และได้
มีประสบการณ์ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติ ผลผลิต สินค้าหรือบริการ โดยการสื่อความ
หรือส่งสัญญาณออกมาให้ได้รับรู้กัน (Frank J., 1993: 21-22) และภาพลักษณ์องค์การยังเกี่ยวข้อง
กั บ ความแตกต่ า งของคุ ณ ลั ก ษณะ ด้ า นกายภาพและด้ า นพฤติ ก รรมขององค์ ก ร เช่ น ชื่ อ องค์ ก าร
สถาปัตยกรรม ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีประเพณีปฏิบัติ คตินิยม รวมถึง ความรู้สึกใน
เรื่องคุณภาพที่มีการสื่อสารในระหว่างบุคลกับลูกค้าขององค์กร ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และ
เป็นสิ่งล้ำค่าขององค์กร (Ngyun and Lelanc, 2001)
จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้องค์กรเริ่มทำ
โซ่อุปทานสีเขียว เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ต้องการปรับปรุงความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์
ในด้ า นการดำเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 2) ต้องการที่จะปรับปรุงการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์ เพื่อให้ซัพพลาย
เออร์ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้ม และผู้ผลิตรายสุดท้ายมักจะเป็นผู้ริเริ่มการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
และเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์ของตนเข้าร่วมการดำเนินการนี้ด้วย เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากผูผ้ ลิตรายสุดท้ายในห่วงโซ่อปุ ทานทีม่ ผี ลกำไรสูงสุด และมักถูกพิจารณาในเรือ่ งเกีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นลำดับต้นๆ ของผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Gilbert, 2001) อีกทั้งยังพบว่าการดำเนินการ
เกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียว นอกจากจะสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถสร้างการรับรู้ สร้างชื่อเสียง และทำให้ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้นด้วย (Stock,
1992; Gilbert,2001)

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสำรวจ(SurveyMethod) ใช้แหล่งข้อมูล
สำคัญ 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ ผู้ที่ใช้บริการบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศ
ไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
กรุงเทพมหานคร (Cluster Sampling) ทั้งหมด 6 กลุ่มได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่ม
กรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงเทพธนเหนือ และกลุ่มกรุงเทพธนใต้ (กระทรวงมหาดไทย,
2555)
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2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ วิ ธี ค ำนวณในกรณี ไ ม่ ท ราบจำนวนประชากรที่ แ น่ น อนจากสั ด ส่ ว น
ประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) คำนวณได้เท่ากับ 385 คน และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผลการศึกษา จึงดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม จำนวน 702 ชุด มีจำนวนตอบกลับและสามารถ
นำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งสิ้น 661 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การใช้
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาประยุกต์
เป็นข้อคำถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อโซ่อุปทานสีเขียวของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Question) โดยลักษณะคำถามที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวของ ร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านนโยบาย
สีเขียว (Green Policy) ด้านการจัด ซื้อสีเขียว (Green Purchasing) ด้านการผลิตสีเขียว (Green
Manufacturing) ด้านการดำเนินการสีเขียว (Green Operation) และด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse
Logistic)	
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโซ่อุปทานสีเขียวของบริษัท
สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
การทดสอบเครื่องมือ ทำการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และความ
เที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีการนำแบบสอบถามไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจ
สอบเนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามคำแนะนำของผู้ เ ชี่ ย วชาญ และนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่
ใช้ ใ นการวิ จั ย จำนวน 30 คน หลั ง จากนั้ น ทำการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และทดสอบโดยวิ ธี ห าค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach ,1970) เพื่อวัดค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 0.87 ซึ่งมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล
ข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ ไคสแควร์ (Chi – Square) การทดสอบ
ที (t-test)
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร (กรณีศึกษาบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย จำกัด) สรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจำนวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 อายุระหว่าง 21 - 25 ปี
จำนวน 193 คนคิดเป็นร้อยละ 29.6 สถานภาพโสด จำนวน 447 ร้อยละ 68.8 อาชีพเป็นนักศึกษา
จำนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 การศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ
58.6 และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความสนใจในสิ่งแวดล้อม จำนวน 508
คิดเป็น ร้อยละ 88.6 ซึ่งผู้ที่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีโอกาส
จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7
จำกัด

2. การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อโซ่อุปทานสีเขียวของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย)

จากการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อห่วงโซ่อุทานสีเขียว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มากกว่าร้อยละ 60 (408 คน) รู้จักและเคยใช้บริการของร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ มีเพียงจำนวน 73 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ที่ไม่รู้จักห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคจะมาใช้บริการมากกว่า
1 เดือน มีจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 และเมื่อคิดถึงเรื่องกาแฟที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม
มากกว่าร้อยละ 60 มักจะคิดถึงร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ และการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับการดำเนินงาน
โซ่อุปทานสีเขียวทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ตามรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ โซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วของบริ ษั ท
สตาร์บัคส์คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำเนินงานโซ่อุปทานสีเขียว
ของสตาร์บัคส์

การรับรู้ของผู้บริโภค

ด้าน Green Policy

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่า ร้อยละ 50 ทราบว่าบริษัท
สตาร์ บั ค ส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกั ด มี พั น ธกิ จ เรื่ อ งสิ่ ง
แวดล้อมและกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 50 ไม่ทราบว่าบริษัทฯ
มีการใช้กระบวนการ Green Supply Chain Management ใน
การดำเนินงาน

ด้าน Green Purchasing

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าบริษัทฯซื้อเมล็ดด้วยเหตุผลทาง
ด้านคุณภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม ในการปลูกและผลิต
กาแฟส่วน Green purchasing ด้านอื่นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล

ด้าน Green Manufacturing

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องของ Green
Manufacturing ในทุกประเด็น

ด้าน Green Operation

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่า Green Operation ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น ส่วนลดให้แก่ผู้ที่นำแก้วหรือบรรจุ
ภัณฑ์อื่นมาเองแก้วกระดาษผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแต่ในเรื่อง
กระบวนการภายในเช่น วิธีการล้างแก้ว การใช้ Renewable
Energy นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบ

ด้าน Reverse Logistic

กลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 50 ทราบว่าสตาร์บัคส์มีวิธีจัดการ
ของเสียจากกระบวนการดำเนินงานในร้าน

3. ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วของบริ ษั ท
สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโซ่อุปทาน
สีเขียวของร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ พบว่า การดำเนินงานด้านโซ่อุปทานสีเขียวมีผลต่อภาพลักษณ์ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84) โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ ตราสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการของร้าน
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(ไม่รวมถึงองค์กร) การเป็นผู้นำในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อการใช้สินค้าและบริการ
ของสตาร์บัคส์มากขึ้น ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย 3.79) นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าการดำเนินงาน
ด้านโซ่อุปทานสีเขียวของสตาร์บัคส์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องสินค้าที่จำหน่ายมากที่สุด (ร้อยละ
34.8) รองลงมาได้แก่ ตราสินค้า และการตกแต่งภายในร้าน มีจำนวนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 31.5 และ
30.6 ตามลำดับ)
4. การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และความสนใจในสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียวของสตาร์บัคส์ที่แตกต่างกัน สรุปได้ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียว
ลักษณะส่วนบุคคล

Green
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Green
Purchasing Manufacturing

เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
การศึกษา
รายได้
ความสนใจในสิ่งแวดล้อม

X
X
X


X
X











Green
Operation

Green
Logistic

X
X
X

X
X
X

X
X













X



 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า
สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศมีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน พบว่า เพศมีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้าน Green Purchasing ส่วนด้านอื่นๆ เพศมีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ
โซ่อุปทานสีเขียวไม่ต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุมีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน พบว่า อายุมีผลต่อการรับรู้ที่ไม่ต่างกัน
ในทุกๆ ด้าน
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 สถานภาพมีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน พบว่า สถานภาพมีผลต่อการรับรู้
ที่ แ ตก ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ในด้ า น Reverse Logistic ส่ ว นในด้ า นอื่ น ๆนั้ น
สถานภาพไม่มีผลต่อการรับรู้ เกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียว
สมมติฐานข้อที่ 1.5 การศึกษามีผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน พบว่า การศึกษามีผลต่อการรับรู้
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกๆด้าน ยกเว้นด้าน Reverse Logistic ที่การศึกษา
ไม่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียว
สมมติฐานข้อที่ 1.4 1.6 และ1.7 อาชีพรายได้ และความสนใจในสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการรับรู้
ที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชีพ รายได้ และความสนใจในสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการรับรู้ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกๆด้าน
ผลของการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโซ่อุปทานสีเขียวของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กรและการใช้สินค้าและบริการของร้านสตาร์บัคส์ สรุปได้
ตามรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโซ่อุปทานสีเขียวกับภาพลักษณ์และการ
ใช้สินค้าและบริการของร้านสตาร์บัคส์
การรับรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียว
ด้านต่างๆ

ภาพลักษณ์

การซื้อและ
การใช้สินค้า
และบริการ
ร้านสตาร์บัค









4. บริษัทซื้อเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกโดยผู้ปลูกที่มีขนาดใหญ่และ
สามารถดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น





5. บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการปลูกกาแฟ
ที่รักษาสิ่งแวดล้อมกับเกษตรกร





Green Policy
1. พันธกิจของบริษัทฯมีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย
2. บริษัทใช้กระบวนการ Green Supply Chain ในการดำเนินงาน
Green Purchasing
3. บริษัทซื้อเมล็ดกาแฟด้วยเหตุผลหลักด้านคุณภาพเป็นหลัก
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6.บริษัทสนับสนุนให้การปลูกกาแฟที่รักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึง
การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปลูกกาแฟในอเมริกาใต้





7. การรักษาสิ่งแวดล้อมในการปลูกและผลิตกาแฟของบริษัท หมายถึง
การจัดการของเสียที่ดีลดการใช้สารเคมีรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ลดการใช้พลังงานและรักษาคุณภาพของน้ำ
Green Manufacturing
8. การคั่วเมล็ดกาแฟของสตาร์บัคส์มีเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย
9. สตาร์บัคส์ใช้พลังงานสีเขียวในการคั่วเมล็ดกาแฟ เช่น การใช้พลัง
ลม การใช้โซล่าร์เซลแทนไฟฟ้า

































10.กิจกรรมการคั่วเมล็ดกาแฟของสตาร์บัคส์เกี่ยวข้องกับการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลก
Green Operation
11.สตาร์บัคส์กำหนดนโยบายการสร้างสาขาใหม่โดยบริษัทเลือกใช้
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ตกแต่งที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ได้ทำลาย
สิ่งแวดล้อมและทำจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่
12.สตาร์บัคส์มีการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นในระดับ
ที่เหมาะสมและลูกค้ายังรู้สึกสบายอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม
13. สตาร์บัคส์ได้ซื้อไฟฟ้าบางส่วนจากแหล่งพลังงานที่นำกลับมา
ใช้ใหม่ (Renewable Energy)
14. แก้วกระดาษที่ใช้ในร้านสตาร์บัคส์ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด
100%
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15. วัสดุที่ใช้ตกแต่งร้านสตาร์บัคส์เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
16.สตาร์บัคส์มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์บางอย่างในร้าน เนื่องจาก
นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม







17.สตาร์บัคส์ออกแบบก๊อกน้ำพุ่งขึ้นข้างบนและใช้วิธีการคว่ำแก้วลง
ทำให้สามารถล้างแก้วได้สะอาดเพียงครั้งเดียวเป็นเรื่องของรักษา
สิ่งแวดล้อม
18.สตาร์บัคส์มีการเสนอส่วนลดให้แก่ผู้ที่นำแก้วหรือบรรจุภัณฑ์อื่น
มาเองเพื่อซื้อเครื่องดื่มจากร้านไปดื่มระหว่างเดินทางไปทำงาน









19.ผู้ที่ต้องการดื่มในร้านสตาร์บัคส์สามารถเลือกใช้แก้วเชรามิคแทน
แก้วกระดาษได้









Reverse Logistic
20. สตาร์บัคส์มีวิธีจัดการของเสียจากกระบวนการดำเนินงานในร้าน

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2.1 ถึง 2.20 พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนิน
การโซ่อุปทานสีเขียวของสตาร์บัคส์ ทั้ง 5 ด้าน คือ นโยบายสีเขียว การจัดซื้อสีเขียว การผลิตสีเขียว
การจัดการสีเขียว และการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้เรื่องดังกล่าว จะมีความคิดเห็นทางบวกต่อร้านสตาร์บัคส์
โดยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่รับรู้ในทุกด้านและยังมีแนวโน้มในการซื้อและใช้สินค้ามากกว่ากลุ่มที่
ไม่รับรู้ข้อมูลโซ่อุปทานสีเขียวอีกด้วย

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ที่มีต่อองค์กร (กรณีศึกษาบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย จำกัด) มีสาระสำคัญที่นำมาสรุปและ
อภิปรายผล ดังนี้
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1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ 88.6 และจะเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาส สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิศาลินีย์ บุญเลิศ (2553) ศึกษาถึง
แนวทางการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการแบบกรีนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแป้งมัน พบว่า ปัจจัยที่
ทำให้องค์กรปรับตัวสู่กรีนโลจิสติกส์ คือ ปัจจัยด้านลูกค้าและตลาด เรื่องลูกค้ากำหนดหรือร้องขอ
ให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการดำเนินธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตรีทิพย์
บุญแย้ม (2553) ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคสีเขียวจากงานวิจัยที่ทำขึ้นต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึง
มุมมองของการบริโภคสีเขียวที่ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค พบว่า การใช้กลยุทธ์การตลาด
สีเขียว สามารถสร้างทัศนคติทางบวกให้กับผู้บริโภค สร้างภาพพจน์ที่ดี และความจงรักภักดี รวมถึง
ความยินดีในการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rober M. et al. (2010) ศึกษาเรื่อง
การรับรู้ของผู้บริโภคในเรื่องภาพลักษณ์สีเขียวของสายการบิน พบว่า สายการบินที่แสดงออกถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อมมักได้รับคะแนนสูง แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การดำเนิ น การโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วของ
สตาร์บัคส์คอฟฟี่ ทั้ง 5 ด้าน คือ นโยบายสีเขียว การจัดซื้อสีเขียว การผลิตสีเขียว การจัดการสีเขียว
และการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ พบว่า กลุ่มที่รับมีการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโซ่อุปทานสีเขียว
เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และมี
ความคิดเห็นทางบวกต่อร้านสตาร์บัคส์คอฟฟี่ โดยที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่รับรู้ในทุกด้าน และยังมี
แนวโน้มการซื้อและใช้สินค้ามากกว่ากลุ่มที่ไม่รับรู้ข้อมูลโซ่อุปทานสีเขียวอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Shekari and Ghatari (2013) ศึกษาเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยวิธีการจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว พบว่า โครงสร้างการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงบวก
และการปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในด้านต่างๆ สามารถส่งผลให้ภาพลักษณ์
ขององค์กรดีขึ้นด้วย โดยพบว่า ด้านการจัดซื้อแบบสีเขียว ด้านการผลิตที่สะอาด ด้านการฟื้นคืนสู่สภาพ
ปกติและด้านมลพิษ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรมากกว่าด้านอื่น แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการโซ่อุปทานสีเขียวขององค์การ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้ า นโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วของสตาร์ บั ค ส์ ค อฟฟี่ พบว่ า การดำเนิ น งานด้ า นโซ่ อุ ป ทานสี เ ขี ย วมี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shekari and Ghatari (2013) ศึกษาเรื่องการส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรด้วยวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว พบว่า การปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในด้านต่างๆ สามารถส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น ในทางกลับกันแนวคิด
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ของ Vachon and Klass (2007) กล่าวว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่แพร่หลายที่ทำให้เกิดการดำเนินการด้าน
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว คือ Reputation- Led ซึ่งเป็นกลยุทธ์มุ่งด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
เช่น ความร่วมมือด้านการขนส่งแบบสีเขียวกับซัพพลายเออร์ เพื่อลดการปล่อยมลภาวะจะส่งผลด้าน
บวกต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างเห็นได้ชัดเจน และงานวิจัยของ Francesco T. and Fabio I. (2010)
ศึกษาเรื่องปัจจัยและผลกระทบของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว พบว่า กลยุทธ์มุ่งด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านการจัดการโซ่
อุปทานสีเขียวใน 2 มิติ คือ มิติแรก ความต้องการพัฒนาภาพลักษณ์ตามความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย และมิติที่สอง คือ ต้องการพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อให้เข้ากับองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย
การผลิตและจำหน่ายสินค้านั้นๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่า การดำเนินงานด้านโซ่อุปทานสีเขียว
มีผลต่อภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์การ และในทางกลับกันแรงกระตุน้ จากความต้องการด้านภาพลักษณ์สง่ ผล
ให้องค์การต้องดำเนินการด้านโซ่อุปทานสีเขียวด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย เรื่องการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร(กรณีศึกษาบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่
ประเทศไทย จำกัด) ผู้วิจัยได้รวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะ ดังนี้
		 1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวที่แตกต่างกัน คือ เรื่องระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ และความสนใจในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางกลยุทธ์ขององค์การควรคำนึงถึงความแตกต่าง
ของคุณลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว โดยควรใช้เกณฑ์การแบ่งส่วนการตลาด ด้านประชากรศาสตร์และ
ด้านจิตวิทยา เพื่อให้การสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการรับรู้ของผู้บริโภค
ที่มีต่อโซ่อุปทานสีเขียวของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 60 รู้จักเรื่องเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว และเมื่อกล่าวถึง
เรื่องร้านกาแฟที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 60 มักจะคิดถึงร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จึง
เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่รับรู้เรื่องโซ่อุปทานสีเขียว จะนึกถึงร้านร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่
แต่ยังมีอีกกว่าร้อยละ 30 ที่ยังไม่รับรู้ในเรื่องนี้ ดังนั้น องค์กรสามารถนำผลการวิจัยดังกล่าวมากำหนด
กลยุทธ์การสื่อสารในการสร้างการรับรู้ (Awareness) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ (Corporate
Advertising)ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาข่าวสาร (Message Strategy) และใช้
การสื่อสารแบบบูรณาการ ในการสื่อสารให้ถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ที่ยังไม่รับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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		 1.2 จากผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้สนใจสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริโภคสีเขียว ดังนั้นองค์กรที่มีการดำเนินการ
โซ่อุปทานสีเขียว จึงควรมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพื่อการสื่อสารการดำเนินการโซ่อุปทานสีเขียวให้เกิดการรับรู้ผ่านกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีแล้วยังสามารถยังเป็นการ
กระตุ้นยอดขาย และยังสามารถใช้สร้างกระแสให้เกิดการกล่าวขานถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย โดยเฉพาะ
ปัจจุบันที่การตลาดเน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม (The Values-Drive Era) และมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงในสังคม ผู้บริโภคจึงไม่เป็นเพียงผู้ตั้งรับ(Passive)การสื่อสารเพียงอย่าง
เดียว แต่สามารถแสดงออกถึงความคิดเห็น (Active) และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้การสื่อสารทางสังคมต่างๆ (Social Media) เพื่อเป็น
ช่องทางในการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างบุคลิกภาพของตรา
สินค้า ช่วยให้เกิดการรับรู้และเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคสู่ภาพลักษณ์ของสินค้าได้เป็นอย่างดี
		 1.3 จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้หลายๆองค์กรต้องดำเนินการเกี่ยวกับโซ่
อุปทานสีเขียว นอกจากกฎระเบียบของภาครัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสามารถในลดค่า
ใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ความต้องการสร้าง
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีแก่องค์กร ส่งผลให้องค์กรต้องดำเนินการเกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียวด้วย
ดังนัน้ การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานสีเขียวจึงเป็นกระบวนทัศน์สำคัญทีจ่ ะทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน
ในอนาคต องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
ขององค์กร ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และประเทศต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสำหรับในการวิจัยในครั้งต่อไป 	
		 2.1 ศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวและผลกระทบต่อภาพลักษณ์
องค์กร โดยใช้วิธีเชิงคุณภาพซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการนำข้อมูลไปดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค
		 2.2 ศึกษาในส่วนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียว โดยใช้
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการดำเนินงานเกี่ยวห่วงโซ่
อุปทานสีเขียวที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเป็นประโยชน์สำหรับ
องค์การต่างๆนำไปปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับโซ่อุปทานสีเขียว
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