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บทที ่1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
อุตสาหกรรม 4.0 (“Industry 4.0”) หรือการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 คือการน า

เทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้ เพื่อให้เกิดนวตักรรมท่ีสร้าง
ประโยชน์ในธุรกิจ โดยมีจุดเด่น คือ สามารถเช่ือมความต้องการของผูบ้ริโภครายบุคคลเข้ากับ
กระบวนการผลิตสินคา้ไดโ้ดยตรง ในปัจจุบนั Industry 4.0 เป็นค าท่ีถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย โดย
องคก์รต่าง ๆ ไดใ้หค้วามสนใจกบัเทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เน็ตท่ีเขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงไปของลูกคา้ ควบคู่กบัการพฒันาการด าเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อยา่งย ัง่ยนื  

Industry 4.0 เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดการห่วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain 
Management) (“SCM”) และการด าเนินกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน (“Supply Chain”) อย่างมี
นยัส าคญั โดยการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เป็นไปในรูปแบบบูรณาการ เน่ืองจากมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในกระบวนการผลิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบการ
ด าเนินงานแบบเดิมใน SCM   

การเปล่ียนระบบการผลิตและ Supply Chain ให้เป็นระบบการผลิตอจัฉริยะ จะช่วย
รวมกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจเขา้ดว้ยกนั ท าใหร้ะบบการผลิตและ Supply Chain เกิดความ
ยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนของกระบวนการท างาน ใช้แรงงานจากมนุษยน์้อยลง และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน นอกจาก Industry 4.0 จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการ SCM แลว้ 
Industry 4.0 ยงัส่งผลให้การด าเนินงานงานในภาคอุตสาหกรรมมีการพฒันาและเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงการพฒันาและเติบโตอยา่งรวดเร็วดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อม 
เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี การพฒันาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วยงัก่อให้เกิดความ
เส่ือมโทรมของสุขภาพและความปลอดภยัของแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มข้ึน  
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เพื่อให้การพฒันาระบบ SCM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน การยกระดับ
เทคโนโลยีดิจิทลัใน Supply Chain จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งจดัการ การด าเนินธุรกิจ
ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายดา้น น ามาซ่ึงความเส่ียงและโอกาส ดงันั้น ธุรกิจตอ้งปรับตวัและ
พฒันาตนเองอยูเ่สมอเพื่อให้สามารถอยูร่อดและเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน การยกระดบัดิจิทลั
ใน Supply Chain เพื่อการพฒันาองค์กรสู่ความย ัง่ยืนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกธุรกิจตอ้งบูรณาการและ
ขบัเคล่ือนอยา่งเป็นรูปธรรมซ่ึงสามารถท าไดห้ลายรูปแบบตามบริบทองคก์ร 

 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1) เพื่อศึกษาความส าคญัของ Industry 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความย ัง่ยนืใน Supply Chain 
2) เพื่อศึกษาวิธีการยกระดบัและพฒันาระบบดิจิทลัใน SCM ให้เกิดความย ัง่ยืนใน

การด าเนินธุรกิจ 
 
 

1.3 ขอบเขตของงานวจิัย 
1) ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ัง คือ กรรมการและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในส่วน

งานด้าน SCM และด้านการจัดการองค์กรสู่ความย ั่งยืน (“Sustainability Management”) ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 

2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความส าคญัของ Industry 4.0 และเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีส่งผลต่อ

กรรมการใน Supply Chain รวมถึงวิธีการยกระดับและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลใน SCM เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ  

3) ขอบเขตดา้นเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผู ้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานท่ีด้าน SCM หน่วยงานด้าน Sustainability 

Management และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวปฏิบติัเพื่อให้เกิด
การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาปรับใชใ้หเ้กิดความเหมาะสมในองคก์รเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

2.1 แนวคดิเร่ือง SCM 
2.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของ SCM 
จุดเร่ิมตน้ของแนวคิด SCM มาจากการจดัการอุตสาหกรรมในช่วงเร่ิมตน้ของศตวรรษ

ท่ี 19 ท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และเช่ือมโยงกระบวนการทางธุรกิจจาก
กระบวนการภายในบริษทั เป็นกระบวนการเช่ือมโยงกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่ผูผ้ลิตสินค้าและ
วตัถุดิบ (“Suppliers”) ไปจนถึงลูกคา้หรือผูบ้ริโภค นอกจากน้ี SCM เป็นแนวคิดทางการบริหารท่ี
ช่วยขยายมุมมองในการบริหารท่ีไม่ไดม้องเฉพาะองคก์รธุรกิจองคก์รใดองคก์รหน่ึง แต่ขยายมุมมอง
ใหเ้ห็นถึงบริบทในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอยู ่

SCM คือ การจดัการและการบริหารการไหลเวียนของสินคา้ตลอดกระบวนการทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ Supply 
Chain เกิดการประสานงานอย่างลงตวั (Cooper et al., 1997) โดยกระบวนการทั้งหมดหมายความ
รวมถึง กระบวนการจดัหาและจดัเก็บวตัถุดิบ การวางแผนการผลิต การผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า ปัจจุบันท่ีการแข่งทางธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน อัตราการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวตักรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจและการแข่งขัน SCM รูปแบบเดิมไปสู่การแข่งขันด้วย SCM ในรูปแบบใหม่  
(Ponomarov & Holcomb, 2009)  

SCM ประกอบด้วยการตัดสินใจในสามระดับ ได้แก่ Strategic Planning, Tactical 
Management และ Operational Level เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับต้นทุนได้ การออกแบบ 
Supply Chain ให้สอดคล้องกับการผลิตและการจดัเก็บ และการตดัสินใจเลือก Supplier จึงเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญัในการบริหารต้นทุน (Chopra & Meindl, 2004) นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ในการ
พึ่งพาทรัพยากรเป็นประเด็นส าคญัในการบริหาร SCM เน่ืองจากการเขา้ถึงทรัพยากรบางอย่างได้ 
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินและการแข่งขนัทางธุรกิจ (Pfeffer & Salancik, 1978)  
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2.1.2 กระบวนการด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Process) 
กระบวนการดา้น Supply Chain เป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อนหลายขั้นตอน ทั้ง

ยงัอาจขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน เน่ืองจากกระบวนการดา้น Supply Chain เก่ียวขอ้งตั้งแต่
กระบวนการจดัหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาด การจดัการดา้นการขนส่งสินคา้ และการ
บริการลูกคา้ ซ่ึงหากเกิดขอ้ผิดพลาดหรือความไม่ต่อเน่ืองในการด าเนินงาน อาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจได ้โดยปัญหาของกระบวนการดา้น Supply Chain มาจากการขาดความเช่ือมโยงใน
การประสานงานและการส่งต่อขอ้มูล เป็นผลให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาปรับใชใ้น SCM 
และการด าเนินกิจกรรมภายใน Supply Chain นอกจากน้ี ยงัไดมี้การน า Digitalization มาประยกุตใ์ช้
เพื่อลดขอ้จ ากดัและขั้นตอนในการท างานต่าง ๆ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในแต่ละส่วนงาน 
รวมถึงลดขอ้จ ากดัและขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
2.1.3 การไหลเวยีนในระบบ Supply Chain (Flow of Supply Chain) 
การจดัการ SCM สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1) การไหลเวียนของวตัถุดิบ (Material Flow) คือการไหลของวตัถุดิบจนกลายเป็น

สินคา้ และส่งต่อจนถึงลูกคา้หรือผูบ้ริโภค โดยมีกระบวนการจดัส่งสินคา้ (“Logistic”) ท าหน้าท่ี
เคล่ือนย้ายว ัตถุดิบและสินค้าตลอดกระบวนการ ทั้ ง น้ี  หากการจัดการด้าน Logistic ไม่มี
ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิต ตน้ทุนการรับสินคา้กลบัและการจดัส่งสินคา้ใหม่ 

2) การไหลเวียนของข้อมูล (Information Flow) คือ การไหลของข้อมูลใน Supply 
Chain เช่น ปริมาณการขายสินคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการพยากรณ์ปริมาณการผลิต ทั้งน้ี การไหลเวียน
ของขอ้มูลท่ีดี คือการท่ีทุกหน่วยงานภาในองคก์รสามารถรับรู้ขอ้มูลไดท้ัว่ถึง ถูกตอ้งและครบถว้น 
ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

3) การไหลเวียนทางการเงิน (Financial Flow) คือ การไหลเวียนทางการเงินจากลูกคา้
หรือผูบ้ริโภค ผา่นกระบวนการต่าง ๆ ไปหา Supplier  

SCM คือการบริหารจดัการตั้งแต่กระบวนจดัหาวตัถุดิบตลอดจนการผลิต และการส่ง
มอบสินคา้และบริการจนถึงมือลูกคา้หรือผูบ้ริโภค โดยการบริหาร SCM ท่ีดีคือการท าให้การไหล
ในระบบ Supply Chain ทั้ง 3 ส่วนหลกั สามารถไหลเวยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 
2.1.4 การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Supply Chain) 
เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าหรือผูบ้ริโภคได้อย่างรวดเร็ว การจัดการต้นทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
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ประโยชน์สูงสุด มาจากความสามารถในการบูรณาการของกระบวนการหลกัทางธุรกิจทั้งภายใน
และภายนอกให้เกิดความเช่ือมโยงกนั โดยค านึงถึงความส าคญัภายใน SCM ทั้งระบบ ความร่วมมือ
และความเช่ือมโยงทางธุรกิจสามารถเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

1) การบูรณาการกระบวนการภายในของบริษทั รวมถึงการบูรณาการกระบวนการ
ของลูกคา้ ผูบ้ริโภค Suppliers และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีส าคญัเขา้กบักระบวนการภายในของบริษทั 

2) การบูรณาการเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ เพื่อให้การแลกเปล่ียนและ
ประสานข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3) การบูรณาการวางแผนรวมกนัทั้งภายในและภายนอกองค์ก หรือการรวมมือกัน
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน Supply Chain 

 
2.1.5 การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders Analysis)  
การบริหารจดัการ Supply ให้เกิดประสิทธิภาพไม่สามารถเกิดข้ึนได้ด้วยองค์กรเอง

เท่านั้น แต่การบริหาร SCM เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่า (“Value Chain”) ซ่ึงประกอบดว้ย
ผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนมาก องคก์รจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าในการด าเนินธุรกิจขององค์กรมีความ
เก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียใดบา้ง มีลกัษณะอยา่งไร และผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวมีความส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมหลกัขององคอ์ยา่งไร  

การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) จึงเป็นเคร่ืองมือทางการ
จดัการท่ีเป็นประโยชน์ สามารถท าใหอ้งคก์รทราบถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั (Key Shareholder) หมายถึง ผูมี้ความส าคญัหรือมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินธุรกิจ หรือมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรและการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกคา้ 
ผูบ้ริโภค และ Supplier ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียส าคญัต่อการผลิตและ/หรือการใหบ้ริการขององคก์ร 

2) ผูมี้ส่วนได้เสียขั้นพื้นฐาน (Primary Stakeholder) หมายถึง ผูซ่ึ้งได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมหลกัขององค์กรทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยู่ใน Supply Chain เช่น 
ตวัแทนทางการคา้ (Dealer) ผูผ้ลิตขั้นตน้ (Primary Production) ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงราคา การปรับเปล่ียนนโยบายทางการคา้ เป็นตน้ 

3) ผู ้มีส่วนได้เสียขั้ นรอง (Secondary Stakeholder) หมายถึง หน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมหลกัขององค์กรและได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบ
กิจการ เช่น รัฐบาล สมาคมการคา้  
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การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสียใน Supply Chain นั้ น องค์กรจ าเป็นต้องวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้งผลกระทบและประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งใน
ทางบวกและลบ ทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ี องค์กรตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการกระท า
ขององค์กรและอิทธิพลของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีมีต่อองค์กรเพื่อช่วยลดความเส่ียงและเป็นการสร้าง
โอกาสท่ีจะพฒันาใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
2.1.6 การวเิคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (“Value Chain Analysis”) 
ศาสตราจารย ์Michael E. Porter จากมหาวทิยาลยั Harvard University ไดเ้สนอแนวคิด

ในการวเิคราะห์ Value Chain Analysis เพื่อน าไปพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัขององคก์ร ซ่ึง
เป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดย Value Chain Analysis เป็นการวิเคราะห์
กระบวนการท างานทั้งภายในและภายนอกอง์กร เพื่อเป็นการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์ร 
และเพื่อใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่องคก์ร โดยสามารถแบ่งกิจกรรมภายใน
องคก์รเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activity) เป็นกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ให้กับการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น การผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์ การส่งมอบไปยงัผูซ้ื้อ และบริการหลงัการขาย ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การขนส่ง (Inbound Logistics) 
 การปฏิบติัการ (Operations) 
 การขนส่งขาออก (Outbound Logistics) 
 การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 
 การบริการ (Service) 

2) กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยสนับสนุน
กิจกรรมหลกัขององคก์ร ประกอบดว้ย 

 โครงสร้างพื้นฐานขอองคก์ร (Firm Infrastructure) 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 
 การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development) 
 การจดัการทรัพยากร (Procurement) 
การเช่ือมโยงกนัในแต่ละ Value Chain สามารถต่อยอดและพฒันาไปสู่ SCM 

ระหว่างองค์กร ท าให้ทราบว่าในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ องค์กรควรมุง้เน้นไปท่ีกิจกรรมใด 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี องค์กรสามารถให้ความร่วมมือหรือหา
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พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อช่วยในการด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ไดเ้ป็นกิจกรรมหลกั ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้เกิดการ
สูญเสียทรัพยากรไปในกิจกรรมท่ีไม่ไดส้ร้างคุณค่าหรือสร้างคุณค่านอ้ยใหแ้ก่องคก์ร 

 
 

2.2 นวตักรรมห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Innovation) 
เทคโนโลยีดิจิทลัได้ถูกพฒันาให้เติบโตไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดนวตักรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากมายในการด าเนินธุรกิจ การเปล่ียนแปลงแต่ละอย่าง
ล้วนมีนัยส าคญัและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก นอกจาก
องค์กรตอ้งปรับตวัให้สอดรับกบัเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้ว เพื่อสร้าง
โอกาสในการด าเนินธุรกิจ องค์กรจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีให้เกิดเป็น
นวตักรรม ทั้งน้ี เพื่อสร้างจุดแขง็ ความไดรี้ยบ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร  

เพื่อให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม องค์กรควรให้ความส าคญักับการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ายใน Supply Chain เน่ืองจากนวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ (Christensen et al., 2011) นอกจากน้ี นวตักรรมยงัสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ทางธุรกิจ (Hooveret al., 1996) และสร้างรายไดแ้ละผลก าไรใหก้บัองคก์ร (Schumpeter., 1934) 

นวตักรรมห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง เคร่ืองมือในการช่วยปรับปรุงกระบวนการ SCM 
ขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อประสานงานและการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ร่วมกนัระหวา่ง Supplier ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย และลูกคา้หรือผูบ้ริโภค (Lin., 2008) ภาคอุตสาหกรรม
เป็นส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก Industry 4.0 อยา่งชดัเจน การปรับเปล่ียนรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ
ตั้งจ  าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรม โดยนวตักรรมคือโอกาสในการ
สร้างทกัษะและอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงสามารถช่วยสินคา้และบริการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้(Afuah., 1998)  

จากการศึกษา พบวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ส่งผลให้เกิดการพฒันา
สินคา้และบริการผา่นนวตักรรมท่ีช่วยในการลดตน้ทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับปรุงการ
ให้บริการ นอกจากน้ี นวตักรรมยงัมีส่วนในการสร้างและเช่ือมโยงขอ้มูลจากผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงช่วย
ให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมใน Supply Chain (Lundvall, 1985; Sivadas 
and Robert, 2000; Roy et al., 2004; Schneller and Smeltzer, 2006) 
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2.3 การประเมนิองค์กรตามเกณฑ์อตุสาหกรรม 4.0  
2.3.1 การประเมินองค์กรตามเกณฑ์อุตสาหกรรม 4.0  
การประเมินองค์กรตามเกณฑ์อุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมนันั้น แบ่งออกเป็น 6 หมวด 

18 ดา้น ไดแ้ก่ 
หมวดท่ี 1 Strategy and Organization ประเมินภาพรวมและกลยุทธ์ขององค์กร ว่ามี

แผนกลยุทธ์และการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัในการผลิต ทั้งในแง่กระบวนการและการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ มากน้อยเพียงใด โดยลงลึกไปถึงโมเดลธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีการใช้งาน 
ระบบการประมวลผลขอ้มูลเพื่อการช้ีวดั และการสร้างนวตักรรม แบ่งเป็น 3 ดา้น 

1) Business model and strategy 
2) Investments 
3) Innovation management 
หมวดท่ี  2 Smart Factory โครงสร้างพื้นฐานของโรงงาน ไม่ใช่ เพียงแค่การใช้

เคร่ืองจกัรอตัโนมติัเท่านั้น หากแต่ระบบการผลิต ระบบการขนส่ง และกระบวนการในแต่ละ
ขั้นตอน มีความสามารถไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถท างานเช่ือมประสานกนั และยงัสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัโรงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี แบ่งเป็น 4 ดา้น 

1) Digital modelling 
2) Equipment infrastructure 
3) Data usage 
4) IT systems 
หมวดท่ี 3 Smart Operations การด าเนินงาน ตลอดจนการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ 

ผา่นช่องทางการส่ือสารแบบไร้สายและออนไลน์ สามารถสั่งการและควบคุมทั้งระยะใกล ้ระยะไกล 
รวมศูนย ์หรือกระจายความรับผิดชอบ อีกทั้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งแผนก / ฝ่าย
ต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 ดา้น  

1) Cloud Usage 
2) IT Security 
3) Autonomous Processes 
4) Information Sharing 
หมวดท่ี 4 Smart Products วตัถุดิบ สินคา้ระหว่างกระบวนการผลิต ตลอดจนสินคา้

ส าเร็จรูป มีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการระบุตวัตน สามารถสอบยอ้นกลบัไปจนถึงขอ้มูลสภาพ
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และเง่ือนไขในการผลิตได้ง่าย และวิเคราะห์ไปถึงขอ้มูลต่าง ๆของผลิตภณัฑ์ เป็นการเช่ือมโยง
ผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิต แบ่งเป็น 2 ดา้น 

1) Data Analytics in Usage Phase 
2) ICT Add-on Functionality 
หมวด 5 Data-driven Services เป็นการเช่ือมโยงและใช้ขอ้มูลเพื่อการตลาด การขาย 

และการบริการหลงัการขาย แบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
1) Share of data used 
2) Share of revenues 
3) Data-driven services 
หมวด 6 Employees การพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมในการท างานยุคอุตสาหกรรม 

4.0 ทั้งทศันคติ ความรู้ และทกัษะความสามารถ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการยกระดบัไปพร้อมกบัระบบอ่ืน ๆ 
แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 

1) Skill acquisition 
2) Employee skill sets 

 
 

2.4 Supply Chain 4.0 
Supply Chain 4.0 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการเคล่ือนยา้ยขอ้มูลของสินคา้

และบริการใน Supply Chain ภายใต้ฐานบริการ (“Platform”) ของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเช่ือมโยงตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบไปจนถึงสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย รวมถึง
แรงงาน ปัจจยัการผลิตและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเคล่ือนยา้ยขอ้มูลของสินคา้และบริการ
ผา่น Platform จะช่วยลดรอยต่อระหวา่งกิจกรรมภายใน Supply Chain ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 
2.4.1 การออกแบบ Supply Chain 4.0 (Supply Chain 4.0 Design) 
Supply Chain 4.0 เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ 

(Online) และออฟไลน์ (Offline) ทั้งภายในองคก์รและระหวา่งองคก์ร โดยกิจกรรมและธุรกรรมต่าง 
ๆ ด าเนินงานในรูปแบบดิทลั เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเกิดมูลค่า (Value) ร่วมกนั สามารถ
ออกแบบ Supply Chain 4.0 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในยคุ 4.0 ดงัต่อไปน้ี  
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1) บริบทของ Supply Chain 4.0 (Supply Chain 4.0 Context) การปรับโครงสร้าง
องคก์รให้สอดคลอ้งกบับริบทใหม่ของอุตสาหกรรม ซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (Smart 
Technology) และนวตักรรมดิจิทลัอจัฉริยะ 

2) การออกแบบธุรกิจใหม่ (New Business Design) เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและดิจิทลั เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และผูบ้ริโภคท่ีมีความซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

3) การประเมินข้อมูล (E-Data Assessment) เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอ้มูล และเทคโนโลยีและดิจิทลัท่ีจะน ามาปรับใช้ใน Supply Chain ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการยกระดบั
ดิจิทลัใน Supply Chain และเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเช่ือมโยงและเขา้ถึงขอ้มูลและฐานข้อมูล
ดิจิทลัในรูปแบบ Origin to Origin ได้ นอกจากน้ี ยงัช่วยองค์กรสามารถวางแผนและการจัดการ
กระบวนการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ และกระจายสินคา้และบริการตลอด Supply Chain  

4) การขบัเคล่ือน Platform ดิจิทลั (Digital Platform Driven) เพื่อเป็นการก าจดัการ
ส่ือสารท่ีไร้ประสิทธิภาพ การจดัเก็บขอ้มูลแบบแอนาล็อก (Analog) และการสั่งการแบบไม่ทนัต่อ
เหตุการณ์ องคก์รจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนยีและดิจิทลัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและระบบ
จดัการ เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจมีความคล่องตวัและทนัต่อเหตุการณ์  

 
2.4.2 Supply Chain ภายใต้อุปสงค์ดิจิทลั 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชก้ารส่ือสารและการรับรู้ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท า

ให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงและส่งต่อขอ้มูลของสินคา้และบริการ รวมถึงการท่ีลูกคา้และผูบ้ริโภค
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกท่ีมีต่อสินคา้และบริการทั้งในเชิงบวกและลบผา่นเครือข่ายออนไลน์ ท า
ให้ลูกคา้และผูบ้ริโภคเป็นกลายเป็นผูก้  าหนดกติกา รูปแบบ และธุรกรรมการคา้ในยุค 4.0 แทนส่ือ
หลกั ท่ีก าลงัถูกคุกคามจากเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) 

Industry 4.0 และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม
ตอ้งปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทางดิจิทลั (Digital Demand) ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบใหม่ 
ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การแข่งขนัทางธุรกิจในยุค 4.0 มีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจากเดิม 
และเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ได้ยากล าบาก โดยในอนาคตการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพท่ี
เหนือกวา่ ภายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง องคก์รและภาคอุตสาหกรรมอาจไม่สามารถ
พึ่งพาจุดแขง็เดิมท่ีมีอยูใ่นธุรกิจไดอ้ยา่งในอดีตท่ีผา่นมา 
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2.4.3 บริบทใหม่ของ Supply Chain (Supply Chain New Context) 
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กร ธุรกิจและอุตสาหกรรมก าลังเข้าสู่ยุคการ

เปล่ียนแปลง ส าหรับการบริหารจดัการภายในองคก์ร องคก์รจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงตลอดทั้ ง Supply Chain นอกจากน้ี องค์กรต้องระมัดระวังความเส่ียงของ
อุตสาหกรรมตกยุค (Extinct Industries) ในกรณีท่ีไม่สามารถปรับตวัหรือปรับกลยุทธ์ให้เขา้กบั 
Industry 4.0 ได ้ซ่ึงการท่ีไม่สามารถปรับตวัไดด้งักล่าวจะท าให้องคก์รไม่สามารถขบัเคล่ือนให้เกิด 
Value Chain ท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงยกระดบั Digital ใน Supply Chain ได ้

 
2.4.4 การทบทวนโซ่อุปทานการผลติให้สอดคล้องกบับริบทใหม่ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู ้บริโภคบนบริบทของ 

Industry 4.0 องคก์รจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกรรมส าคญัใน 
Supply Chain ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกบั Industry 4.0 ซ่ึงท าให้เกิดรูปแบบการคา้โดยเฉพาะด้าน 
Logistic ท่ีมีความแตกต่างและซบัซอ้นมายิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นมาจากการเปล่ียนแปลงความตอ้งการดา้นอุป
สงค์ท่ีถูกกระตุ้นและผลักดันโดยเทคโนโลยีและดิจิทลั ท าให้ผูบ้ริโภคเป็นผูก้  าหนดกติกาและ
รูปแบบการคา้บนสังคมดิจิทลั นอกจากการรับรู้สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียแลว้ 
การส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รยงัสามารถด าเนินการผา่นช่องทางออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

จากความเก่ียวขอ้งของ Industry 4.0 ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกคา้และผูบ้ริโภค ท า
ให้แนวโนม้สังคมดิจิทลัมีอิทธิพลสูงต่อการปฏิบติัอุตสาหกรรมและ Logistic องคก์รตอ้งเผชิญกบั
ความกดดนัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพื่อให้องค์กรสามารถปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
ภายใน Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถทบทวน Supply Chain ให้มีความ
สอดคลอ้งกบับริบทใหม่ ดงัน้ี 

1) ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
ดิจิทลัท่ีเช่ือมต่อกับเคร่ืองจกัร และหุ่นยนต์อจัฉริยะท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการผลิต (Intelligent 
Machinery) ซ่ึงสามารถส่ือสารกันเองได้โดยไม่จ  าเป็นต้องด าเนินงานผ่านมนุษย์ ภายใต้ Value 
Chain ท่ีสอดคลอ้งกบั Industry 4.0 ท่ีใหค้วามส าคญักบัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการ
น ากลบัมาใช้ใหม่ทั้ง การใช้ซ ้ า (Reuse) การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และการประมวลผลใหม่ 
(Reprocess) 

2) การลดขอ้ผิดพลาดเป็นศูนย ์(Zero Defect) เพื่อเป็นการก าจดักิจกรรมส่วนเกินท่ีไม่
มีคุณค่าในทุกกระบวนการท างาน ซ่ึงท าให้เกิดความสูญเปล่าและการส่งมอบท่ีไม่ตรงเวลาหรือท า
ใหเ้กิดความเสียหายต่าง ๆ 
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3) การให้ความร่วมมือใน Supply Chain ด้วยการลดขั้นตอนการส่งมอบและเวลา
ขนส่งท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดคลงัสินคา้ส่วนเกิน (Stockless Collaboration) ผา่นระบบประกนัเวลา
ท่ีท าใหก้ารส่งมอบสินคา้เป็นแบบ Realtime และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4) การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีความยืดหยุน่ ตอบสนองและสามารถปรับเปล่ียน
ตามความตอ้งการของลูกค้าและผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว (Flexible & Bottle Neck 
Eliminated)โดยองคก์รจ าเป็นตอ้งก าจดัขั้นตอนการด าเนินงานท่ีไร้ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดความ
ล่าชา้ของทุกกิจกรรม Logistic ใน Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนั 

5) การเขา้ถึงการส่งมอบของอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักรส่ือสาร
ระหวา่งคนกบัเคร่ืองจกัร และเคร่ืองจกักบัเคร่ืองจกัร (Machine Learning)  

6) การมีระบบจัดการความเส่ียงและความต่อเน่ืองในการด า เนินธุรกิจ (Risk 
Management & Business Confinity) เพื่ อ ส่ ง เส ริมให้องค์กรสามารถด า เ นิน ธุร กิจได้แม้ใน
สถานการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะฉุกเฉินท่ีอยูใ่น Supply Chain 

7) Logistic ท่ีเป็นมิตรต่อสังคม (Green Logistics) ซ่ึงรวมการใช้แรงงานผิดกฎหมาย 
การมีบรรษทัภิบาล และใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.4.5 การก้าวผ่านอุปสงค์ดิจิทลั (Demand 4.0 Transformation) 
เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและดิจิทลัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ องคก์รจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรับมือกบัความตอ้งการดิจิทลั 
ดงัน้ี 

1) แนวโนม้การเขา้มาของสังคมดิจิทลัท่ีขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Society)   

2) การบริการกิจกรรมทางธุรกิจใร ช่วงรอย ต่อของ เทคโนโลยีและ ดิ จิทัล 
(Offline/Online Overlap) ภายใตค้วามตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้และผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่าง
และความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลของสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั  

3) การรับรู้ถึงสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคบน Platform (Consumer 4.0 Platform) 
โดยผูบ้ริโภคจะเป็นผูก้  าหนดกติกาของรูปแบบการคา้ภายใตส้ังคมดิจิทลั ผา่นการรับรู้เก่ียวกบัสินคา้
และบริการ รวมถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกิจผา่นระบบโซเชียลมีเดีย 

4) ภาพลกัษณ์ของสินคา้ทั้งด้านคุณภาพ สังคม ส่ิงแวดล้อม เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภค (Image & Access) 
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5) การยกระดับไปสู่ Logistic ท่ีขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม ผ่านการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินกิจกรรมภายใต ้Supply Chain ท่ีเช่ือมโยงให้เขา้กบัเทคโนโลยีและ
ดิจิทลั  

6) การปรับเปล่ียนกิจกรรมด้าน Logistic ให้สามารถเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยี และ
ขอ้ก าหนดดา้นเวลา เพื่อจดัการการส่งมอบสินคา้ใหร้วดเร็ว ทนัเวลาและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  
2.4.6 Supply Chain ทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice Supply Chain) 
การยกระดบั Supply Chain เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความย ัง่ยืนในการด าเนิน

ธุรกิจ จ าเป็นตอ้งด าเนินการไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนทางดา้นเทคโนโลยีและดิจิทลั เพื่อก่อให้เกิด
นวตักรรม ส าหรับสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อใหต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วของลูกคา้และผูบ้ริโภค 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคท่ี
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการด้านการส่ือสารให้ล่ืนไหลแบบ Origin to Origin 
ตลอด Supply Chain จะส่งผลให้ภาคการผลิตไม่เกิดความผิดพลาด (Zero Defect Best Practice) 
ในขณะท่ีอุตสาหกรรมหลัก (Core Industry) จะเป็นศูนย์กลางน าความต้องการของลูกค้าและ
ผูบ้ริโภคหรืออุตสาหกรรมปลายน ้ าไปสู่อุตสาหกรรมในเครือข่าย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินด าเนิน
กิจกรรมใน Supply Chain ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต ดงัน้ี 

1) การเขา้ถึงขอ้มูลตั้งแต่การรับค าสั่งซ้ืออตัโนมติั (E-Ordering)  
2) การเช่ือมโยงวางแผนการผลิตผา่นระบบออนไลน์ (Cyber Lean Manufacturing)  
3) การจดัหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)  
4) การจดัส่งแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็น Real Use Delivery  
5) การส่งมอบสินคา้สู่คา้ปลีก-คา้ส่งท่ีเป็น Smart Shelve Delivery 
6) การส่งมอบจากโรงงานถึงผูบ้ริโภคในลกัษณะท่ีเป็นอี- คอมเมิร์ซ (Ecommerce) 
7) การติดตามสถานะการส่งมอบทั้ ง ท่ีเป็นแบบ Real Time Tracking และการดู

ขอ้มูลแบบสืบคน้ยอ้นกลบัท่ีเป็น Online Traceability  
จากกิจกรรมขา้งตน้ ลว้นเป็นโจทยใ์หม่ในการปรับเปล่ียน Supply Chain และ Logistic 

ภายใต้ Value Chain 4.0 ซ่ึงเก่ียวข้องกับระบบปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ  Best Practice ทั้ งน้ี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงมีผลมาจากการ
ปรับเปล่ียนช่องของทางจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบออนไลน์และอี-คอมเมิร์ซ ท่ีจ  าเป็นตอ้งออกแบบ 
Supply Chain การผลิตให้มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปล่ียนตามความตอ้งการท่ีไม่แน่นอน
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เน่ืองจากความต้องการของลูกค้าและผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับเปล่ียน
รูปแบบและช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้ซ่ึงทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัการยกระดบั
ดิจิทลัใน Supply Chain  

 
รูปภาพที ่2.1 การออกแบบ Supply Chain ทีเ่ป็นเลศิ 
 

2.4.7 องค์ประกอบของโซ่แห่งคุณค่าทีเ่ป็นเลศิ 
1) การมีนโยบายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั (Unity Policy 

& Business Direction) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเป็นหุ้นส่วนหรือ
พนัธมิตรธุรกิจร่วมกนั เพื่อขบัเคล่ือนโซ่แห่งคุณค่าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัการเป็นเอกภาพใน
องคก์รธุรกิจซ่ึงอยูใ่นโซ่อุปทานการผลิต 

2) การมีมาตรฐานและการเป็นหน่ึงเดียวกันในโซ่แห่งคุณค่า (Standardize & 
Harmonize) เพื่อสร้างมาตรฐานตั้งแต่ระบบไอที เครือข่ายสารสนเทศ ซอฟตแ์วร์ มาตรฐานการผลิต 
ระบบนโยบายคุณภาพ ใหมี้ความสอดคลอ้งและไม่ขดัแยง้กนั 

3) การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร (Information Approach) ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงผูมี้ส่วนได้
เสียใน Value Chain ใหส้ามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลร่วมกนัได ้
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4) การออกแบบ Supply Chain ให้สามารถเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เขา้กบัระบบดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้ง (Information Technology Connectivity 

5) การใช้ระบบฐานการผลิตร่วมกนั (Single Production Line) เพื่อเป็นการประหยดั
ตน้ทุนและการเขา้ถึงตลาดของผูมี้ส่วนไดเ้สีย องคก์ร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

6) การสร้างพนัธมิตรและการสนบัสนุนให้มีระบบเครือข่าย Value Chain (Platform 
Of Value Chain Network)  

7) การออกแบบ Value Chain ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินกิจกรรมหลกัใน Supply Chain (Value Chain Design) 

8) Value Chain เพื่อผลประโยชน์ส าหรับทุกธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (Beneficially for All) 
Value Chain ท่ีเป็นเลิศซ่ึงจะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมกนัในทุกองคก์ร 

 

 
รูปภาพที ่2.2 ปัจจัยซ่ึงมีอทิธิพลต่อการออกแบบ Supply Chain ทีเ่ป็นเลศิ 
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2.5 การปรับเปลี่ยน  Supply Chain ด้วยระบบดิจิทัล  (Transforming supply chains 
through digitization) 

การปรับเปล่ียน  Supply Chain ด้วยระบบดิจิทัล ตามบทความเร่ือง  Transforming 
Supply Chains Through Digitization โด ย  Dr Jag Srai, head of IfM’s Centre for International 
Manufacturing, The University of Cambridge สามารถอธิบายกระบวนการไดด้งัน้ี  

 
รูปภาพที ่2.3 การปรับเปลีย่น Supply Chain ด้วยระบบดิจิทลั (Transforming supply chains 
through digitization) 
 

1) การจัดท ากระบวนการจัดซ้ือในรูปแบบอัตโนมัติ  (Automated e-Sourcing ) 
สามารถท าให้องค์กรสามารถท าให้องค์กรคาดการณ์ปัญหาท่ีอจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน วาง
แผนการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดล่้วงหนา้ และท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจม่ความรวดเร็ว
และทนัต่อเวลามายิง่ข้ึน  

2) การออกแบบโรงงานให้ เป็นระบบดิจิทัล (Digital Factory Design) โดยการ
เช่ือมโยงระบบต่าง ๆ ของโรงงานในรูปแบบบูรณาการ ทั้งโปรแกรมและขอ้มูล เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

3) การก าหนดตารางการผลิตในโรงงานตามเวลาจริง (Real-time Factory Scheduling) 
ผา่นการเก็บขอ้มูลโดยเคร่ืองตรวจจบั (Censor) ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดต้ามเวลาจริง และสามารถ
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เปรียบเทียบขอ้มูลการผลิตกบัแผนการผลิตไดใ้นทนัที ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และท าการส่งมอบไดเ้ร็วข้ึน รวมถึงสามารถคาดการณ์การบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งแม่นย  า 

4) การจัดให้โรงงานเป็นระบบอัตโนมัติและมีความยืดหยุ่น (Flexible Factory 
Automation) องค์กรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและดิจิทลัให้เหมาะสมกบัธุรกิจขององค์กร เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหมี้ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  

5) การท าใหก้ระบวนการผลิตเป็นดิจิทลั (Digital Production Processes ) กระบวนการ
ผลิตแบบดิจิทลั ส่งผลให้เกิดการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ ผา่นระบบการวิเคราะห์ขั้น
สูง การประมวลผลอย่างเน่ือง ส่งผลให้การออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  

6) การประกอบธุรกิจการคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และคลงัสินคา้พร้อมจดัส่ง (e-
Commerce Fulfillment) จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรผ่านกรน าเสนอสินค้าให้กับลูกค้าหรือ
ผูบ้ริโภค กรก าหนดราคา และการจดัการกบัการสั่งซ้ือ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัสามารถใชส้ร้างคุณค่า
เพิ่มเติมไดอี้ก เช่น ใชต้รวจสอบประสบการณ์การใชสิ้นคา้เพื่อปรับแต่งรูปแบบการเสนอขายให้มี
ความเหมาะสม เป็นตน้ 

7) การเฝ้าดูการขยาย Supply Chain ในเวลาจริง (Extended Supply Chain (near) Real-
time Monitoring) เพื่อตรวจสอบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรและสามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ต่าง ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนใน Supply Chain ได ้ทั้งน้ี หากองคก์รน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงมา
ใช้บูรณาการกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลและเวลาจริง (“Rael-time”) องค์กรจะสามารถจดัการกบัความ
เส่ียงไดแ้บบ Real-time รวมถึงช่วยใหก้ารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

8) การท าใหคุ้ณภาพของสินคา้อยูใ่นรูปแบบดิจิทลั (Digital Product Quality) จะส่งผล
ใหก้ารสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และผูบ้ริโภคเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึน  

9) การออกแบบเครือข่าย Supply Chain ให้เป็นดิจิทัล (Digital Supply Network 
Design) โดยการใช้เคร่ืองมือแสดงภาพและแบบจ าลองเพื่อออกแบบหรือแสดงเครือข่าย Supply 
Chain เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของ Supply Chain ขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถ
ปรับปรุงและแกไ้ขและออกแบบเครือข่ายใหม่ข้ึนมาได ้นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการร่วมมือกนัทางดา้นการ Supply Chain ผ่านการตั้งเวบ็ไซต์ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
และการตอบสนองตอบต่อลูกคา้ใหดี้ข้ึนได ้

10) การจดัการกบัวงจรของสินคา้ (Product Lifecycle Management) องค์กรควรมีการ
ส่งต่อหรือกระจายขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน Supply Chain เพื่อใหรั้บทราบ
ขอ้มูลการจดัการวงจรตลอดช่วงชีวิตของสินคา้และบริการ เพื่อก่อให้เกิดการท างานขา้มสายงาน 
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การท างานระหว่างองค์กร และเพื่อช่วยในการออกแบบและพฒันาสิคา้และบริการรูปแบบใหม่ได้
อยา่งรวดเร็ว  

การเปล่ียนผา่น Supply Chain ใหเ้ป็นดิจิทลั ตามมุมมองของ Dr. Jag Srai จะเห็นไดว้า่ 
จ  าเป็นตอ้งท าให้เป็นดิจิทลัทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเร่ิมจากการจดัการภายในในเร่ือง 
Digital Factory Design, Real-time Factory Scheduling, Flexible Factory Automation และ  Digital 
Production Processes ให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงขยายไปสู่ Supplier เร่ือง Automated e-Sourcing  และ
ขยายไปสู่เร่ือง e-Commerce Fulfillment แล้วจึงขยายไปสู่ Supplier ของ Supplier และลูกค้าของ
ลูกค้า เร่ือง Extended Supply Chain (near) Real-time Monitoring, Digital Product Quality, Digital 
Supply Network Design และ Product Lifecycle Management ในท่ีสุด 
 
 

2.6 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain Management) 
(“GSCM”) 

GSCM คือ การใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างจากการด าเนินธุรกิจหรือ SCM ใน
รูปแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นแต่เร่ืองของผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั แนวทางการด าเนินงานตาม 
GSCM แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี  

1) Green Supply หรือ Green Procurement หรือ การคดัเลือกคู่คา้ / Supplier ท่ีมีวธีิการ
จดัการหรือผลิตวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Supplier)  

2) Green Logistics หรือ การเคล่ือนยา้ยหรือการขนส่ง การจดัเก็บวตุัดิบและสินคา้ให้
มีตน้ตน้ทุนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ี ในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุ
ภณัฑ์ของสินค้า ควรค านึงถึงความเหมาะสมในการเคล่ือนยา้ย ทั้ งน้ี เพื่อให้เกิดการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการวางแผนการขนส่งเพื่อช่วยประหยดัเช้ือเพลิง ตลอดจนการวางต าแหน่ง
ศูนยก์ารกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม  

3) Green Design หรือ การออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศ เป็นการน าแนวคิดเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมเขา้สู่ขั้นตอนการออกแบบสินคา้และบริการ ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ 
การจัดกา หารผลิต การขนส่ง และทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดด์ว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม  

4) Green manufacturing หรือ การผลิตดว้ยเทคโนโลยสีะอาด ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการ
ผลิตท่ีมุง้เน้นให้เกิดความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเกิด
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ประสิทธิภาพและสร้างก าไรให้กบัองค์กร ปัจจุบนันิยมใช้หลกัการ 3R คือ Reduce Reused และ 
Recycle นอกจากน้ี กระบวนการผลิตดงักล่าวยงัเนน้ไปท่ีการลดความสูญเสีย (Waste) ท่ีแหล่งก าเนิด
เป็นหลกั (Source)  

5) Green Consumption หรือ การท่ีลูกค้าหรือผู ้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจในการ
เลือกใชสิ้นคา้และบริการขององคก์รอยา่งถูกวธีิและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์รจ าเป็นตอ้งมี
การจดัการความสัมพนัธ์ของลูกคา้อยา่งเหมาะสม  

6) Green Recycling หรือ การน าซากของสินคา้เขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลหรือการน า
กลบัมาใชใ้หม่ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตอ้งท าลายสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์จ  าเป็นตอ้งมีกระบวนการท าลายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุด  
 
 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
Duarte and Cruz-Machado (2017) ได้ศึกษาเร่ืองการผลกัดันให้มีการน าเทคโนโลยี

และนวตักรรมมาใชใ้น SCM เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิต ระบบการผลิตแบบ
ลีน (Lean Manufacturing และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามรูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพฒันา
ให้เกิดความย ัง่ยืนใน SCM โดยเทคโนโลยีและนวตักรรมจะช่วยองค์กรมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
เน่ืองจาก Industry 4.0 ส่งผลต่อ SCM อยา่งมีนยัส าคญั  

Bechtsis et al (2017); de Sousa Jabbour et al (2018); Gilchrist (2016); Lin et al (2017) ได้
ศึกษาเร่ือง การน าประเด็นเร่ืองความย ัง่ยืนไปบูรณาการร่วมกบัการปรับปรุง SCM โดย Industry 4.0 
ช่วยสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างอุตสาหกรรม น าไปสู่โรงงานอจัฉริยะ และระบบ 
SCM อจัฉริยะ ท่ีช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจทั้งหมด  

Branke et al (2016); de Sousa Jabbour et al (2018) ไดศึ้กษาเร่ืองการเช่ือมต่อระหว่าง
ข้อมูลภายใน Supply Chain พบว่า เทคโนโลยี และIndustry 4.0 ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เช่ือมต่อ การตรวจสอบ การควบคุม และรายงานสถานะของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใน Supply 
Chain   

Industry 4.0 และแนวโนม้เร่ืองการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน เป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจ
และน ามาต่อยอดเพื่อปรับเปล่ียนการด าเนินกิจกรรมหลกัใน Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน Industry 4.0 เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้องคก์รกา้วไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (de 
SousaJabbour et al., 2018a) นอกจากน้ี Industry 4.0 ยงัส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
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ภายในองคก์ร โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีจ  าเป็นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของการ
พฒันาองคก์รเป็นหลกั (Stock and Seliger., 2016; Quezada et al., 2017)  

 
 

2.8 ความส าคญัของ Industry 4.0 และเทคโนโลยดีิจิทลั ทีส่่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนใน 
Supply Chain 

Industry 4.0 และเทคโนโลยดิีจิทลั มีความส าคญัในการบูรณาการในการพฒันาการผล
การด าเนินงานของธุรกิจ และความย ัง่ยนืของผูมี้ส่วนไดทุ้กฝ่ายตลอด Supply Chain ซ่ึงรวมถึงลูกคา้
และผูบ้ริโภค ดงัน้ี  

 ดา้นเศรษฐกิจ  
เทคโนโลยีและนวตักรรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) 

และเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการ ตั้งแต่การลดตน้ทุน การออกแบบ การจดัหาปัจจยัการผลิต ผู ้
จดัจ  าหน่าย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงโดยเป็นผลมาจาก Industry 4.0 
(Lundvall, 1985; Sivadas and Robert, 2000; Roy et al., 2004; Schneller and Smeltzer, 2006) 
นอกจากน้ี ยงัช่วยสร้างความผูกพนักบัลูกคา้และผูบ้ริโภคผ่านนวตักรรมท่ีออกแบบมาเพื่อความ
เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ   

 ดา้นสังคม  
เทคโนโลยีดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเช่ือมต่อความตอ้งการของลูกคา้และ

ผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิต Industry 4.0 จึงไม่ใช่เร่ืองเทคโนโลย ีแต่เป็นความทา้ทายในการปรับตวัทั้งลูกคา้
และผูบ้ริโภค รวมถึงภาคธุรกิจ เม่ือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ
จ าเป็นต้องเปล่ียนกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงไปดงักล่าว นอกจากน้ี การรับรู้ข่าวสารและขอ้มูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็วของลูกคา้และ
ผูบ้ริโภค ยงัเป็นตวัก าหนดทิศทางทางการตลาด ความเหมาะสมของสินคา้และบริการ ทั้งน้ี เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองซ่ึงเป็นผลมาจาก Industry 4.0 (Lin., 2008) 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการแลว้ Industry 4.0 และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมหลกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (de SousaJabbour et 
al., 2018a) ได้แก่  การลดใช้พลังงาน การลดการใช้น ้ า  การลดการปล่อยของเสียและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการลดปริมาณขยะ โดย Industry 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทลั มีบทบาทใน
มุมมองดา้นความย ัง่ยนืทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และระบบ ซ่ึงช่วยในส่วน
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ของกระบวนการ Repair, Reuse, Repurpose และ Remanufacture ซ่ึงเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อ
ทั้งองคก์ร ลูกคา้ และผูบ้ริโภค  
 
 

2.9 แนวทางการยกระดับและพัฒนาระบบดิจิทัลใน SCM ให้เกิดความยั่งยืนในการ
ด าเนินธุรกจิ น้ันต้องอาศัยอะไรบ้าง  
 จากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงเป็นการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับ
เทคโนโลยแีละดิจิทลัใน Supply Chain ท่ีมีผลต่อ SCM อยา่งย ัง่ยนื จะเห็นไดว้า่การยกระดบัเทคโนโลยี
และดิจิทลัใน SCM จ  าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) ความร่วมมือและความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนได้เสียใน Supply Chain ซ่ึงปัจจุบนัมี
ความเหล่ือมล ้าทางเทคโนโลย ีท าใหค้วามสามารถในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการท าธุรกรรม
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีขอ้จ ากดั ตั้งแต่การประสานงานความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร ระบบ Logistic ท่ีมีความส าคญัต่อ Supply Chain ตลอดจนกระบวนการทั้งหมด
ภายใน Supply Chain ซ่ึงรวมถึงการสร้างและความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัองคก์ร 

2) การบูรณาการระหวา่งการน าเทคโนโลยีและดิจิทลัมาปรับใช้ร่วมกบัการประสาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร กระบวนการ Logistic และ Supply Chain ทั้งน้ี เพื่อให้ใช้ทรัพยากร
พื้นฐานท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Bechtsis et al (2017); de Sousa Jabbour et al (2018); Gilchrist 
(2016); Lin et al (2017)) 

3) การให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายใน Supply Chain เพื่อลดความขดัแยง้
ใน Supply Chain ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สามารถวางแผนการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอุตสาหกรรมต่อไป 

4) การบริหารจดัการ Logistic และ Supply Chain ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจ และเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการบริหารจดัการ Logistic และ 
Supply Chain ท่ีดี จะช่วยเริมสร้างประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดม้ากยิง่ข้ึน (Afuah., 1998) 

5) แบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) ร่วมกันระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียใน Supply 
Chain เพื่อประสานความร่วมมือไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และการบริหาร
จดัการกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างอยา่งเป็นระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Pfeffer & Salancik, 1978) 

6) การใหค้วามส าคญักบั Supplier ทั้ง Tier 2 และ Tier 3 เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการปรับตวั
ให้สอดรับ Industry 4.0 โดยการให้ค  าปรึกษา การสนับสนุนสินคา้และบริการ การถ่ายทอดองค์
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ความรู้ การออกแบบและการพฒันา รวมถึงการตดัสินใจลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนั (Pfeffer & Salancik, 1978 และ Chopra & Meindl, 2004) 
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บทที ่3 

วธิีการวจิัย 
 
 
งานวจิยัเร่ืองการยกระดบัดิจิทลัใน Supply Chain มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความส าคญั

ของการยกระดับเทคโนโลยีและดิจิทลัใน Supply Chain เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากการท่ีองค์กรไม่สามารถติดตามทุกขั้นตอนของ SCM ได ้ส่งผลให้เกิดความเสียหายและ
ความสูญเสียตามมา เช่น ความล่าชา้ในการท าธุรกรรม การคลงัสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยการท่ี
องค์กรน าเทคโนโลยีและดิจิทลัเขา้ไปปรับใช้จะส่งผลให้องค์กรสามารถติดตามสถานะของการ
จดัการใน Supply Chain ได้อย่างต่อเน่ือง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ดีข้ึน (Lundvall, 1985; Sivadas and Robert, 2000; Roy et al., 2004; 
Schneller and Smeltzer, 2006) 

นอกจากน้ี จากการน าเทคโนโลยีและดิจิทลัมาใช้เพื่อพฒันา Supply Chain แค่เพียง
บางกระบวนการ บางขั้นตอน หรือแค่เฉพาะภายในองคก์ร อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างความย ัง่ยืน
ระยะยาวในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากใน Value Chain มีผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนมาก รวมถึงความ
เหล่ือมล ้าของเทคโนโลยีและดิจิทลัอาจก่อให้เกิดปัญหา หรือส่งผลให้การยกระดบัเทคโนโลยีและ
ดิจิทลัไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (Ponomarov & Holcomb, 2009) 

 
 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
งานวิจัยเร่ืองการยกระดับดิจิทัลใน Supply Chain เพื่อความย ัง่ยืน เป็นการศึกษา

ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าการวิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจยั 
ผา่นค าถามสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลและขอ้สรุปวา่จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ปัจจุบนั
องคก์รไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัผลของ Industry 4.0 ต่อ SCM ภายในและภายนอกองคก์ร ผลของ 
Industry 4.0 ต่อการพฒันาด้านความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ และการยกระดบัดิจิทลัในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนือยา่งไร 
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3.2 รูปแบบการวจิัย   
รูปแบบของการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและน าไปวเิคราะห์เพื่อใหต้อบวตัถุประสงคข์องการวิจยั วา่องคก์รและ/หรือผูบ้ริหาร
ควรให้ความส าคญัและมีมุมมองเก่ียวกบัการยกระดบัดิจิทลัและนวตักรรมใน Supply Chain เพื่อ
พฒันาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ให้เกิดประสิทธิภาพ และน าไปสู่ความย ัง่ยืนขององค์กรใน
อนาคต โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล (Personal Information) 
1) ประเภทอุตสาหกรรมขององคก์ร 
2) ต าแหน่ง 
3) ประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกบัการยกระดบัดิจิทลัใน Supply Chain เพื่อให้
เกิดความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า Industry 4.0 ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจในหลายดา้น โดยเฉพาะกิจกรรมใน Supply Chain จึงไดจ้ดัท าชุดค าถาม
เพื่อศึกษาผลของ Industry 4.0 ท่ีมีต่อ Supply Chain ดงัน้ี  

1) การปฏิว ัติอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) ภายในและภายนอกอยา่งไร 

2) การปฏิวติัอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลต่อความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งไร 

3) ภาคอุตสาหกรรมควรเตรียมพร้อมและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยดิีจิทลัและนวตักรรมอยา่งไร 

นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่า Industry 4.0 และการพฒันาเทคโนโลยีและดิจิทลัใน 
Supply Chain ส่งผลต่อการพฒันาด้านความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเด็นท่ีไดม้าจากงานวิจยัดงักล่าว จึงไดอ้อกแบบค าถามเพื่อศึกษาผลของ Industry 4.0 ต่อการ
พฒันาดา้นความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ และการยกระดบัดิจิทลัในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1) ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการยกระดบัดิจิทลัในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื  
1.1)  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 ความร่วมมือและความสัมพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียใน Supply Chain 
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 การบูรณาการระหว่างการน าเทคโนโลยีและดิจิทลัมาปรับใช้ร่วมกบั
การประสานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร กระบวนการ Logistic และ 
Supply Chain  

 การใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายใน Supply Chain  
 การบริหารจดัการ Logistic และ Supply Chain ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลกัใน

การด าเนินธุรกิจ  
 แบ่งปันขอ้มูล (Information Sharing) ร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียใน 

Supply Chain  
 การใหค้วามส าคญักบั Supplier ทั้ง Tier 2 และ Tier 3  

2) ท่านมีความคิดเห็นและแนวทางในการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อยกระดับ
ดิจิทลัใน Supply Chain เพื่อก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจอยา่งไร 

 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น  (Nonprobability 

Sampling) แบบโควต้า  (Quota Sampling) จากกรรมการและผู ้บ ริหารของบ ริษัทในก ลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) และดา้นการจดัการเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในองคก์ร (Sustainability) ดงัน้ี 

1) กรรมการและผู ้บริหารในส่วนงานด้านการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) จ านวน 10 คน 

2) กรรมการและผูบ้ริหารในส่วนงานดา้นการจดัการเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในองค์กร 
(Sustainability) จ  านวน 5 คน 

 
 

3.4 การจัดท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 แหล่งขอ้มูลส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1) แหล่งขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูล
ออนไลน์และออฟไลน์  

2) แหล่งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ถือเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัส าหรับ
การศึกษาน้ีเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกรรมการและ
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ผูบ้ริหารในส่วนงานดา้นการจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
และดา้นการจดัการเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในองคก์ร (Sustainability)   

3.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด แล้วน ามาวิเคราะห์

ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีวางไว ้ 
2) สรุปสาระส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์โยการใช้รหัสค า (Coding) ท่ีมี

ลักษณะเหมือนและเก่ียวข้องกัน แล้วจึงน ากลุ่มค าส าคัญมาสรุปผล
การศึกษาและวจิยัตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

3) วเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และใหค้  าแนะน า 
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บทที ่4 

ผลการวจิัยและวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวิจยัเร่ืองการยกระดบัดิจิทลัใน Supply Chain เพื่อความย ัง่ยืน ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด เป็นกรรมการและผูบ้ริหารในงานดา้น SCM และ
ดา้นการจดัการดา้นความย ัง่ยนืขององคก์ร (Sustainability) ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึง
มีประเด็นท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัได้ 
ดงัน้ี 

 
 

4.1 ผลของ Industry 4.0 ต่อ SCM ภายในและภายนอกองค์กร 
Industry 4.0 เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ SCM ทั้งระบบ และรวมถึงความ

เช่ือมโยงระหวา่ง Value Chain ผลการวิจยัพบว่า การเปล่ียนแปลงรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ ดว้ย
การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับปรุงและพฒันา เพื่อให้การด าเนินธุรกิจสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกในองคก์รมีดงัน้ี 

การเปล่ียนแปลงจากระบบเดิมไปสู่ดิจิทลั ส่งผลใหอ้งคก์รตอ้งลงทุนเพื่อปรับปรุงและ
พฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีสูงและส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินรวมถึง
ทิศทางการบริหารจดัการองค์กรอย่างมีนยัส าคญั นอกจากน้ี การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน IoT 
และการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการท่ีเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้องคก์รตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจเพื่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัและเพิ่มรายไดใ้นการด าเนินธุรกิจให้กบัองคก์ร ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความท้าทายในด้านต่าง ๆ ในการพิจารณาเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อให้ความเหมาะสมและความคุม้ค่า รวมถึงองค์กร จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญั
ของทกัษะของบุคลากรในองค์กร ทั้งน้ี เพื่อให้การยกระดบัดิจิทลัเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
ดงัท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดก้ล่าววา่  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าววา่ “Value Chain ในวนัน้ีมีความละเอียดอ่อนในเร่ืองของ 
Digital และ Digitalization หรือ Digital Transformation มากกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา” 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า “Digitalization กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั 
ส่งผลใหภ้าพของ Value Chain ทั้งภายในและภายนอกเปล่ียนไป” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าวว่า “Global Pandemic ส่งผลให้การน าเทคโนโลยีและ
ดิจิทลัท่ีคาดการณ์ไวใ้น 3 – 5 ปี ขา้งหนา้ เกิดข้ึนภายระยะเวลาไม่ก่ีเดือน” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6 กล่าวว่า “วนัน้ีหลายอุตสาหกรรมก าลังเจอกับกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมี
ปริมาณน้อยกว่าในอดีต (Negative Buyer) จึงเป็นท่ีมาของการเปล่ียนแปลงรูปแบบกิจกรรมใน 
Supply Chain ท่ีมีผลมาจาก Industry 4.0 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป” 

นอกจากน้ี จากการวิจยัยงัพบว่า Industry 4.0 ช่วยให้องค์กรสามารถจดัการและวาง
แผนการผลิตไดดี้และมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตมีความยืดหยุน่มากยิ่งข้ึน สามารถตรวจสอบ
และควบคุมกระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและท าให้เกิดสินคา้และการบริการมีคุณภาพ และตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากยิ่งข้ึน โดยองค์กรท่ีน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้ใน Supply Chain จะสามารถเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดไดดี้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัส่งผลให้เกิดนวตักรรม 
ท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิตดียิ่งข้ึนตามล าดบั ดงัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้
กล่าววา่  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “การเปล่ียนแปลงรูปแบบในการด าเนินธุรกิจแบบใหม่
ท่ีสร้างความประทบัใจและความคุม้ค่าให้กบัผูบ้ริโภค การเพิ่มรูปแบบผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 
ร่วมทั้งการติดต่อส่ือสารระหว่างกิจการและผูบ้ริโภคท่ีรวดเร็ว โดยมีผลมาจาก Industry 4.0 ส่งผล
ใหเ้กิดนวตักรรมท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 10 กล่าวว่า “การเช่ือมโยงขอ้มูลภายในและภายนอกองค์กรผา่น 
IoT ช่วยให้การบริหารทรัพยากรเป็นไปอยา่งเหมาะสม สามารถเช่ือมต่อ Supplier และผูบ้ริโภคได้
อยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 11 กล่าววา่ “IoT เช่ือมโยงคน เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยดิีจิทลั ซ่ึง
ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัอย่างมากในการผลิต ช่วยให้ SCM มีความยืดหยุ่นและเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน” 

ผลจากการสัมภาษณ์ จะเห็นไดว้า่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ Industry 4.0 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างชัดเจน 
และสอดคล้องสอดคล้องกบัผลการทบทวนวรรณกรรมโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองเทคโนโลยีและ
ดิจิทลัท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญั และเป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ และ 
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Industry 4.0 ย ังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ  Supply Chain ให้มี
ประสิทธิผลมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีผลการสัมภาษณ์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเร่ือง Global Pandemic ท่ีเป็น
อีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  

 
 

4.2 ผลของ Industry 4.0 ต่อการพฒันาด้านความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกจิ 
องค์กรต้องวิเคราะห์ความสามารถและความเช่ียวชาญขององค์กร โดยเฉพาะท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีว่าในปัจจุบนัองค์กรมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ส่วนงานใดบา้ง และอยูใ่นระดบัใด สามารถปรับปรุงหรือพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั หรือ
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้ได้อย่างไรบา้ง ทั้งน้ี การตดัสินเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งดูความเหมาะสมของเทคโนโลยี ประเภทอุตสาหกรรม ความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยี และ
วตัถุประสงคข์องการพฒันาหรือการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นปัจจุบนั เพื่อให้เกิดการพฒันาดา้นความ
ย ัง่ยนืทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ดงัท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวไวว้า่  
 ผู ้ให้สัมภาษณ์คนท่ี  2 กล่าวว่า “ในการตัดสินเลือกใช้เทคโนโลยี นอกจากการ
ประโยชน์และความคุม้ค่าในการด าเนินธุรกิจแลว้ องค์กรจ าเป็นตอ้งค านึงถึงกระบวนการจดัการ
ด้านส่ิงแวดล้อม ไม่เพียงแค่ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แต่องค์กรต้องมีแนวทางในการสร้างการ
เปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน” 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าววา่ “นอกจากการพฒันาและยกระดบัดิจิทลัภายในองค์กร
แลว้ องคก์รควรพฒันาและยกระดบั Supplier ให้เติบโตไปพร้อมกนั นัน่หมายถึงองคก์รไม่ไดม้อง
แต่ความกา้วหนา้ของธุรกิจตนเองเท่านั้น หากแต่มองในภาพรวมของเศรษฐกิจ” 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า “องค์กรต้องพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะ
ให้กบัคนหรือพนกังานภายในองคก์รเพื่อให้สามารถเติบโตและพฒันาศกัยภาพไปพร้อมกนักบัการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6 กล่าววา่ “องคก์รตอ้งใหค้วามใส่ใจและรับผดิชอบต่อสังคมอยา่ง
จริงจงั เพื่อให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงปรับปรุงและพฒันาแนวปฏิบติัให้เป็นไปตามแนวทางของ
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9 กล่าวว่า “ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับ Industry 4.0 รวมถึงการวางแผนด้านกลยุทธ์ ซ่ึงรวมถึงกลยุทธ์ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการในภาค
ธุรกิจ พิจารณาจากการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าว” 
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ผลจากการสัมภาษณ์ จะเห็นไดว้า่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีมุมมองและให้ความส าคญัเก่ียวกบั
ผลของ Industry 4.0 ต่อการพฒันาเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่น
มา ในประเด็นท่เก่ียวขอ้งกบั การให้ความส าคญัในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน การพฒันาและยกระดับ Supplier ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร นอกจากน้ี ยงัมีผลการ
สัมภาษณ์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการให้ความรู้และเสริมสร้างทกัษะกบัพนักงานภายในองค์กรเพื่อ
รองรับ Industry 4.0 และการน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาปรับใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กบัการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการวางแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางดา้นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ี เพื่อให้องค์กรสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อการส่ือสาร
ภายในและภายนอกองค์กรให้ทราบถึงทิศทางในการจดัการเร่ืองการยกระดบัดิจิทลัใน Supply 
Chain และการจดัการดา้นความย ัง่ยนืไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 

4.3 การยกระดับดิจิทลัในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) เพ่ือให้เกดิความยัง่ยืน องค์กร
ควรให้ความส าคญักบัเร่ืองใดบ้าง 

การขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความย ัง่ยืน องค์กรตอ้งปรับตวัและรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 
ความทา้ทายในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการรับมือกบัความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้องคก์รสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน การพฒันาองคก์รสู่ความย ัง่ยืน จึงเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีทุกองคก์รและทุกธุรกิจจ าเป็นตอ้งด าเนินใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  

ในปัจจุบนั องค์กรให้ความส าคญัในการบริหารจดัการธุรกิจเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหธุ้รกิจและองคก์รมีความแขง็แกร่ง มัน่คง และมีการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น การพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนจึงเป็นประเด็นส าคญัและเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายของ
องคก์ร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเป็นก าลงัส าคญัของ Supply Chain ท่ีเช่ือมโยง
ตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การจดัซ้ือ การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้กบั
ผูบ้ริโภคปลายทาง ทั้งน้ี การด าเนินกิจกรรม Supply Chain ดงักล่าว อาจยงัไม่ไดว้างแผนการบูรณา
การในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาล การยกระดบัดิจิทลัในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้เกิดความ
ย ัง่ยนื องคก์รควรใหค้วามส าคญัในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
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4.3.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
ความเส่ียงด้านความย ัง่ยืน เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 

(Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือเรียกว่า ESG Risk ดังนั้ น 
ธุรกิจจึงตอ้งให้ความส าคญักบัประเด็นน้ี โดยบูรณาการการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นความย ัง่ยืน
เขา้ไปตั้งแต่การก าหนดพนัธกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงควรวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็น
ส าคญัดา้นความย ัง่ยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) มาประกอบการจดัการความ
เส่ียงในระดบัต่าง ๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญั ดงัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดก้ล่าว
วา่ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “การบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ครอบคลุมความเส่ียงด้าน ESG เป็นพื้นฐานส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายอยา่งย ัง่ยืน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์รควรใหค้วามส าคญัและมุ่งปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซ่ึงเป็นความทา้ทายท่ีองคก์รจะตอ้งหาวิธีการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อสร้างโอกาส และ
ลดความเส่ียง ซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการสร้างผลก าไร การแข่งขนั ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และ
ความอยูร่อดขององคก์ร” 

การจากทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา พบว่า การยกระดับดิจิทลัใน Supply Chain 
เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัในการตดัสินใจน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาปรับใช้ภายในองค์กร โดยค าถึงความเหมาะสมและความคุม้ค่า แต่ยงัไม่มี
การกล่าวถึงประเด็นเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงเท่าท่ีควร  

 
4.3.2 Digital Transformation  
Digital Transformation คือการท าให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียนตวัเองให้รวดเร็วข้ึน

ไดด้ว้ยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั องค์กรจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ระบบและเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีน ามาใช้ 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร ดงัท่ีมีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดก้ล่าววา่ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 11 กล่าว “Digital Transformation คือ การเปล่ียนแปลงความคิด
และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่การวางรากฐาน การเป้าหมาย การด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ และรวมถึงการเปล่ียนแปลงวฒันธรรภายในองคก์ร โดยผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งมีส่วนร่วม
เพื่อใหอ้งคก์รสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั Industry 4.0 ได”้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา พบว่า  ได้มีการให้ความส าคัญกับการ
เปล่ียนแปลงภายในองคก์ร โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช ้หรือเรียกไดว้า่ องคก์รมีความ
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ต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยการน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาปรับใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ขา้งตน้ 

 
4.3.3 การน าเทคโนโลยมีาใช้เพ่ือสร้างโอกาส 
เพื่อให้การยกระดับดิจิทัลใน Supply Chain เป็นไปอย่างย ั่งยืน องค์กรควรให้

ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นทางสร้างสรรค ์และการน าเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสใน
การพฒันาคน เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งน้ี องคก์รจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้
เทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดงัท่ีมีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดก้ล่าววา่ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9 กล่าววา่ “การน าเทคโนโยลีดิจิทลัเขา้มาใชใ้นองคก์ร ตอ้งดูความ
เหมาะสม เพราะแต่ละองคก์ร แต่ละอุตสาหกรรม มีการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 11 กล่าววา่ “ปัจจุบนัมีเทคโนโลยท่ีีสามารถน ามาปรับใชก้บัธุรกิจ 
แต่องคก์รไม่จ  าเป็นตอ้งใชทุ้กเทคโนโลย ีองคก์รควรเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีจะช่วยสนบัสนุนเป้าหมาย
และไอเดียทางธุรกิจ เลือกส่ิงท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ จะน ามาซ่ึงผลท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ผลจากการสัมภาษณ์ จะเห็นไดว้่า เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ และเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เทคโนโลยีดิจิทลัจึงปัจจยัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจ ทั้งน้ี ดว้ยเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทลัสามารถสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการ
ตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัท่ีตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมขององคก์ร ลกัษณะธุรกิจ และความ
จ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัดงักล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
จากการศึกษาความส าคญัของ Industry 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทลั ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความย ัง่ยนืใน Supply Chain จะเห็นไดว้า่ การปรับปรุง Supply Chain เพื่อใหต้อบสนองต่อ Industry 
4.0 ไม่สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากความหลากหลายขององค์กร 
อุตสาหกรรม ความเช่ียวชาญ ขนาดขององคก์ร ปัจจยัทางดา้นเงินทุน ความเช่ียวชาญ วสิัยทศัน์ ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดการยกระดบัเทคโนโลยีดิจิทลัใน Supply Chain การพิจารณาน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาปรับใช ้จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เน่ืองจากเทคโนโลยี
ชั้นสูง มีตน้ทุนสูง หากไม่ตอ้งการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมนั้น การลงทุนซ่ึงเร็วไปขณะท่ีตลาดยงั
ไม่ตอบสนองอาจไม่มีความจ าเป็นและส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถท าการ
แข่งขนัดา้นราคาได ้

นอกจากน้ี เน่ืองจากเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมต่าง ๆ ก าลงัอยูใ่นช่วง
การเปล่ียนถ่ายท่ียงัไม่สมบูรณ์ วธีิการยกระดบัและพฒันาระบบดิจิทลัใน SCM ใหเ้กิดความย ัง่ยนืใน
การด าเนินธุรกิจ องค์กรจึงควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิดความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์กบัองค์กรให้มากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่าในทุกอุตสาหกรรมจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีดิจิทลั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือผูบ้ริโภค
ภายใต้สังคมดิจิทัลจะเป็นผู ้ก  าหนดกติกาว่าอุตสาหกรรมใดจะยงัจะเป็นผู ้อยู่ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมใดจะตอ้งออกจากธุรกิจ ท าให้องคก์รและผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมและรับมือ
เพื่อกา้วผา่นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ทรัพยากรท่ีจ ากดั และการแข่งขนัทางธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่   
 เม่ือพิจารณาถึงการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั จะ
เห็นไดว้่าการนวตักรรมท่ีส่งผลต่อกระบวนการผลิต (Process Disruption) และการนวตักรรมท่ีท่ีมี
ผลต่อสินคา้ (Product Disruption) อาจเปนภยัคุกคามต่อองคก์รและรวมถึงแรงงานในอุตสาหกรรม 
องค์กรจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีหรือขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิด Value Chain ใน 
Supply Chain ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า ซ่ึงรวมถึง Suppliers ของ Suppliers ดว้ย ส าหรับประเด็น
หลกัท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งพิจารณา คือ การด าเนินธุรกิจขององคก์รยงัมีความสามาถทางการแข่งขนั
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เพียงพอหรือไม่ และเทคโนโลยีดิจิทลัใน SCM มีการพฒันาให้เติบโตไปเพื่อสร้างให้เกิด Value 
Chain แล้วหรือยงั ดังนั้ น เพื่อให้เกิดนวตักรรมท่ีเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การยกระดบัเทคโนโลยีดิจิทลัใน Supply Chain ให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเท่ากนัจะก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ 
 
 

5.2 การอภิปรายผล 
ทุกอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งน าแนวคิดดา้น SCM มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ การเช่ือมโยงเศรษฐกิจเขา้กบัเทคโนโลยีและดิจิทลั รวมถึงการ
ปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อรับมือกับ Industry 4.0 ซ่ึงเป็น
โอกาสให้องค์กรสามารถปรับปรุงและพฒันาการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนั และเพื่อเสริมสร้างผลประกอบการและก าไรท่ีดีอนัเน่ืองมาจากการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใชเ้พื่อใหเ้กิดนวตักรรมท่ีสร้างสรรค ์ 

ประเด็นท่ีองค์กรตอ้งน ามาวิเคราะห์คือ SCM ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั สามารถสนับสนุน
ธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดม้ากนอ้ยเพียงใด และหากพิจารณาถึงจุดแข็งขององคก์รท่ีมีอยู ่องคก์ร
สามารถพฒันา SCM เพื่อเสริมสร้างให้จุดแข็งดงักล่าว ยงัคงเป็นจุดแข็งขององคก์รในอนาคตไดอ้ยู่
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อให้ตอบสนองต่อสังคมดิจิทลั (Digital 
Society Responsive) เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้ / ผูบ้ริโภค มีการตอบสนองต่อเทคโนโลยีดิจิทลั
ผา่น Smartphone ท่ีเช่ือมต่อกบั IoT ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค ช่องทางการจดั
จ าหน่ายและการขนส่งต่อให้เปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง เพื่อให้เกิดการยกระดบัเทคโนโลยีดิจิทลั
ใน Supply Chain อยา่งย ัง่ยนื  

การด าเนินกิจกรรมหลกัของ Supply Chain จ าเป็นตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี โดย
เร่ิมจากการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ แผนการด าเนินธุรกิจขององค์กรให้มความสอดคล้องกบั 
Industry 4.0 การปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินธุรกิจ และการปรับปรุงสินค้าและบริการผ่าน
นวตักรรมท่ีได้ถูกพฒันาจากการยกระดับเทคโนโลยีและดิจิทลัใน Supply Chain ทั้งน้ี องค์กร
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความพร้อมทางด้านต้นทุน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และความพร้อมของ
บุคลากรภายในองคก์รดว้ย 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากท่ีกล่าวมาการยกระดับดิจิทลัใน Supply Chain เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน มีความ

เก่ียวข้องกับ Industry 4.0 ซ่ึงมีกรน าเทคโนโลยีดิจิทลัขั้นสูงมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ โดยการขบัเคล่ือนให้เกิดการน าเทคโนโลยดิีจิทลั และการตดัสินใจ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการยกระดบัเทคโนโลยีดิจิทลัดังกล่าวมาจากการตดัสินใจโดยคนหรือมนุษย์ 
กล่าวคือ คนหรือมนุษย์ทั้ งในองค์กรและใน  Supply Chain ท่ี เ ก่ียวข้องกับ Supplier ทั้ งท่ี เป็น
อุตสาหกรรมสนบัสนุนและผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ ซ่ึงการยกระดบัดิจิทลัใน Supply Chain เพื่อความ
ย ัง่ยืน นอกจากการยกระดบัยุทธศาสตร์ขององคก์รให้สามารถเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมใหม่ซ่ึงใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัยุค 4.0 แต่ปัจจยัการน าพาองคก์รไปไปสู่ความย ัง่ยืนในการด าเนิน
ธุรกิจคือการพฒันาและยกระดบัคนหรือมนุษย ์ซ่ึงตอ้งเร่ิมจากภายในองคก์ร โดยการพิจารณาและ
แบ่งคนในองค์กรออกเป็นกลุ่ม เพื่อสามารถพฒันาทกัษะและทศันะคติให้สอดคลอ้ง โดยสามารถ
แยกแยะออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี   

1) กลุ่มคนท่ีสามารถพฒันาเป็นแกนหลักการพฒันาทกัษะขององค์กร (Mentor & 
Coach Skill)  

2) กลุ่มคนซ่ึงสามารถต่อยอดทกัษะใหม่ (Up Skill) 
3) กลุ่มคนท่ีตอ้งทบทวนทกัษะ (Re – Skill) 
4) กลุ่มคนท่ีไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง (Fall of The Edge)   
คนหรือมนุษย ์จ าเป็นตอ้งยกระดบัเป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) รวมทั้งพฒันาคน

ภายใน Supply Chain ให้มีความสามารถในการพิจารณาและรับรับมือกบัอุปสงค์ท่ีแปรปรวนไม่
แน่นอน ทั้งน้ี องค์กรและผูบ้ริหาร ตอ้งให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ กรอบ
และแนวคิดในการด าเนินงานดา้น Supply Chain เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมี
ความพร้อมกบัการกา้วผา่นสู่อุตสาหกรรมยคุใหม่ 

นอกจากการยกระดบัคนไปสู่ทุนมนุษยแ์ลว้ ผูว้จิยัเห็นวา่การยกระดบัดิจิทลัใน Supply 
Chain เพื่อก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ องคก์รและผูบ้ริหารสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

1) ก าหนดเอกภาพของนโยบายและทิศทางในการด าเนินธุรกิจให้มีความชัดเจน 
(Unity and Direction) เพื่อให้พนักงาน ผู ้บริหารและผู ้มีส่วนได้เสียในองค์กรมีความเข้าใจ
วตัถุประสงคแ์ละทิศทางในการด าเนินธุรกิจเป็นไปในทางเดียวกนั และมุ่งเนน้ให้การด าเนินธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน 

2) การสร้างมาตรฐานและการเ ป็นหน่ึง เ ดียวใน Value Chain (Standardize & 
Harmonize) องคก์รควรขยายผล ส่ือสาร ส่งมอบความรู้และความเช่ียวชาญ เพื่อพฒันาและต่อยอด
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ไปยงับริษทัในกลุ่ม และรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายใน Value Chain เพราะหากพิจารณาในมุมของ
ความย ัง่ยนื การท่ีผูมี้มีส่วนไดเ้สียตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า (ทั้ง Tier 1 และ Tier 2) มีการบริษทัหาร
จดัการดา้นดิจิทลัใน Supply Chain ท่ีดี จะส่งผลต่อ SCM ทั้งระบบ และเม่ือเศรษฐกิจของผูมี้ส่วนได้
เสียดงักล่าวมีความเขม้แข็ง จะส่งผลให้เกิดการสนบัสนุนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และเม่ือสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบธุรกิจดี จะเป็นการต่อยอดใหเ้กิดความย ัง่ยนืขององคก์รต่อไป 

3) การสร้างความร่วมมือและการเช่ือมโยงในโซ่อุปทานการผลิต (Collaboration and 
Connectivity) ผ่านระบบท่ีมีคุณภาพ (Network Platform) เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและการ
เขา้ถึงขอ้มูล (Data Approach) ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัใน Supply Chain ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวตอ้งอยู่บนพื้นฐานเพื่อสร้าง
คุณค่าและผลประโยชน์ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Beneficially for All) นอกจากน้ี 
องค์กรและผูบ้ริหารควรจดัให้มีการประเมินผลและติดตามอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการบริหาร
จดัการความเส่ียง Risk Management ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 
 

5.4 ข้อจ ากดัในงานวจิัย 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีบทบาท

หนา้ท่ีส าคญัในการบริหารงานดา้น Supply Chain และดา้นการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืน เน่ืองจากเป็น
บุคคลท่ีรับรู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใน Supply Chain และตรงตามวตัถุประสงค์
ท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่เป็นบุคคลท่ีเหมาะสมในการให้ขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลท่ีไดจ้ากการรับรู้และ
การประเมินธุรกิจในส่วนงานท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์รับผิดชอบ ดงันั้นผูท่ี้จะน าผลการวจิยัไปใชจ้  าเป็นตอ้ง
พิจารณาขอ้จ ากดัดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัได้จดัท างานวิจยัน้ี อยู่ในช่วงท่ีมีการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมหลกั
ใน Supply Chain และงานด้านการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนได้รับผลกระทบและจ าเป็นตอ้งปรับตวั
อยา่งเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในบริบทใหม่ (New Normal) งานวิจยัอาจมี
ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างไป หากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีการเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์หรือช่วงเวลา
ปัจจุบนั  
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