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บทคดัย่อ  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย และหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย โดยท าการเลือกผกัปลอดภยั (Good Agricultural 
Practice : GAP) จากขอ้มูลของส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีปริมาณพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไดรั้บรองผกัปลอดภยั (Good Agricultural Practice : GAP) 
สูงสุด จ านวน 5 ชนิด คือ ข้ึนฉ่าย ตะไคร้ ผกับุง้ ผกัหวาน และโหระพา การศึกษาโซ่อุปทานของผกัปลอดภยัทั้ง 5 
ชนิด ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ผูปั้จจยัการผลิต เกษตรกร ผูค้า้และตลาด การส ารวจขอ้มูลโดยการออกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภยั การตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถามโดยใช ้(IOC : Index of item objective congruence) จากผูเ้ช่ียวชาญในโซ่อุปทานผกั
ปลอดภยั จ านวน 17 ราย และท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของการทดสอบแบบสอบถาม (Try out) 
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีท าการศึกษาแต่มีลกัษณะคลา้ยกนั จ านวน 30 ราย เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha-coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) พบวา่ มีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืใน
โซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย ประกอบไปด้วย ปัจจัยหลกั จ านวน 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
(Economics Factors) ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม (Environment Factors)  และปัจจยั
ทางเครือข่ายความร่วมมือในโซ่อุปทาน (Supply Chain Network Factors) และปัจจยัรอง จ านวน 20 ปัจจยั ซ่ึงแต่
ละปัจจยัมีความสอดคลอ้งกนัและมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) เท่ากบั 0.97 
 
ค าส าคญั: การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื; โซ่อุปทานผกั; ผกัปลอดภยั 
 

Abstract 
This research concerns the importance of factors that influence to sustainability of vegetable supply 

chains in Thailand in order to develop related businesses, society and environment. The research has the objectives 



to study vegetable supply chain in Thailand and to explore the factors that give impact to sustainability in 
vegetable supply chain. The researchers select sample from Good Agricultural Practice (GAP) database of Plant 
Standards and Certification Division, Department of Agriculture Ministry of Agriculture and Cooperatives.  The 
study finds that the top vegetable plant in Thailand are celery, lemon grass, morning glory mlientha suavis and 
basil. This research study all these five vegetable supply chains from raw material supplier, farmer, and trader to 
retailer.  A questionnaire survey is used as a tool for research methodology to find factors that influence to 
sustainability in vegetable supply chain in Thailand. To verify validity of questionnaire, the researchers distribute 
the questionnaire to 17 experts by using Index of item Objective Congruence ( IOC)  technique.  Moreover, the 
researchers check the reliability of questionnaire by sending the adjusted questionnaire to other 30 experts to find 
alpha coefficient from Cronbach technique.  The results show that there are four primary factors which are 
economics, social, environment and supply chain network factors and secondary factors include 20 factors which 
each factor has congruence and the alpha coefficient value is 0.97. 
 
Keyword: Sustainability; Vegetable Supply Chain; Safety Vegetable. 

1. บทน า 

 ในปัจจุบนั การดูแลสุขภาพของผูบ้ริโภคมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน ผูบ้ริโภคหันมานิยมบริโภคผกัมากข้ึน 

แต่เกษตรกรบางรายเนน้การใชส้ารเคมีท่ีเกินกวา่มาตรฐานก าหนดโดยไม่ค านึงถึงผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม ผูผ้ลิต

ปุ๋ยหรือสารเคมีเนน้การส่งเสริมการขายโดยให้ใส่ในปริมาณมากและบ่อยคร้ัง การก าหนดราคาสินคา้รับซ้ือผกั

ของผูค้า้และห้างสรรพสินคา้ท่ีไม่เป็นธรรม จากเหตุผลดงักล่าว ผูบ้ริโภค ธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มจะอยู่ได้

อยา่งไร งานวิจยัน้ีตระหนกัถึงความส าคญัท่ีจะช่วยหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกั

ปลอดภยัในประเทศไทยเพ่ือพฒันาธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยท าการเลือกผกัปลอดภยั (Good Agricultural 

Practice : GAP) จากขอ้มูลของส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีปริมาณพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไดรั้บรองผกัปลอดภยั (Good Agricultural Practice : GAP) 

สูงสุด จ านวน 5 ชนิด คือ ข้ึนฉ่าย ตะไคร้ ผกับุง้ ผกัหวาน และโหระพา การศึกษาโซ่อุปทานของผกัปลอดภยัทั้ง 5 

ชนิด ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ผูปั้จจยัการผลิต เกษตรกร ผูค้า้และตลาด 

 ผูว้ิจัยจึงให้ความสนใจกับการท าธุรกิจของเกษตรกรผูผ้ลิตผกัปลอดภยั Good Agriculture Practices: 

GAP วา่จะท าอยา่งไรใหธุ้รกิจมีความยัง่ยนื โดยตอ้งค านึงถึงธุรกิจตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจะอยูก่บั

สถานการณ์ภายใตค้วามไม่แน่นอนไดอ้ยา่งไร เกษตรกรควรค านึงถึงปัจจยัใดบา้ง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผกัปลอดภยั 

Good Agriculture Practices: GAP มีใครบา้ง และตอ้งค านึงถึงปัจจยัใดภายใตบ้ริบทของความไม่แน่นอน เพ่ือใหผู้ ้

ท่ีอยูใ่นโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทยสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  



 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องงานวิจยั เป็นดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย 

2) เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย โดยการเก็บขอ้มูล

โซ่อุปทานผกัปลอดภยัทั้งการรรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน การ

ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย รวมทั้งปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ

การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้อยู่ในโซ่อุปทานผกั

ปลอดภยั 

2. การทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

2.1 แนวคดิทฤษฎทีีใ่ช้ในงานวจิยั 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย 

ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าการมาประยกุตใ์ชใ้น 

 2.1.1 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability) 

  กรอบการบริหารจดัการอย่างย ัง่ยืน อา้งอิงมาจากแนวทางการด าเนินการในระดบั

สากล ซ่ึงครอบคลุมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกับรรษทัภิบาลท่ีดี เพ่ือให้

เกิดการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกธุรกิจ โดยก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานใหทุ้ก

ธุรกิจน าไปปฎิบติั เพ่ือจดัท า "แนวทางปฎิบติัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน" ให้เป็นคู่มือการด าเนินการในเร่ือง

ต่างๆ อนัจะส่งผลสู่การน าไปปฎิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความเช่ือมโยงของการด าเนินงาน ใน

แต่ละเร่ืองท่ีอาจมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกนั 

 
รูปท่ี 1 : ท่ีมา: John Elkington ผูเ้ขียนหนงัสือ "Cannibals with forks: The Triple Bottle line of 21 th 

Century Business" (1977) 

 2.1.2 การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 

                   การจดัการโซ่อุปทาน หมายถึง การน ากลยทุธ์ วธีิการ แนวปฏิบติั หรือทฤษฎี มาประยกุตใ์ช้

ในการจดัการ การส่งต่อ วตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการจากหน่วยหน่ึงในโซ่อุปทานไปยงัอีกหน่วยหน่ึง

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีตน้ทุนรวมในโซ่อุปทานต ่าท่ีสุด และไดรั้บวตัถุดิบ สินคา้ หรือการบริการ



ตามเวลาท่ีตอ้งการ พร้อมกนัน้ี ยงัมีการสร้างความร่วมมือกนัในการแบ่งปันขอ้มูล ข่าวสาร  ไม่วา่จะดว้ย

วิธีการใดก็ตาม เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการอนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการส่งต่อของวตัถุดิบ 

สินคา้ หรือการบริการน้ี น าไปสู่การไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่ายดว้ย (ธนิตย ์โสรัตน์ ,2550) 

 2.1.3 การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practices: GAP) 

       การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี หมายถึง แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมี

คุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ได้ผลผลิตสูงคุ ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะตอ้ง

ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค มีการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยัง่ยืนทาง

การเกษตรและไม่ท าใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP) โดยได้

ก าหนดขอ้ก าหนด กฎเกณฑแ์ละวธีิการตรวจประเมิน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบั GAP ตาม

หลกัการสากล เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดบัฟาร์มของประเทศ รวมทั้งไดจ้ดัท าคู่มือการ

เพาะปลูกพืชตามหลกั GAP (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ,์นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2553) 

 2.1.4 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยใช ้(IOC: Index of item 

objective congruence 

        เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งฯโดยใชสู้ตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตนั มีสูตรการ

ค านวณ (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60) 

 

โดยท่ี IOC เป็นค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์

∑ 𝑅เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

N เป็นจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 2.1.5 การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) 

โดยวธีิการของครอนบาค (Cronbach)  

                   วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) เป็นการแบ่งเคร่ืองมือ

วิจยัออกเป็น k ส่วน และเม่ือค านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนและความแปรปรวนของ

คะแนนรวมสามารถน าไปใช้ประมาณค่าความเช่ือมัน่แบบความสอดคลอ้งภายในท่ีน าเสนอในช่ือ 

“สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient)”(Cronbach,1970) มีสูตรค านวณ 

 

เ ม่ื อ  α เ ป็ นสั มประ สิท ธ์ิ แอลฟาของครอนบาค 



เป็นความแปรปรวนของขอ้ท่ีหรือองคป์ระกอบท่ี 

เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยนืในโซ่อุปทานผกั

ปลอดภยั โดยการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญในโซ่อุปทาน โดยจากการคน้ควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง มี

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

Louise Manning และ Jan Mei Soon (2013)  ได้จัดท าวิจัยเ ร่ือง “GAP framework for fresh 

produce supply” โดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองกับการออกกฎหมายความปลอดภยัของอาหารและ

การตลาดความตอ้งการมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมผกัผลไมส้ด วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือการ

วเิคราะห์โปรแกรม (PRP) และตวัช้ีวดั (KPI) เพื่อความปลอดภยัของอาหารท่ีสามารถพฒันาในการผลิต

ผกัผลไมส้ด ผลการวิจยั - การรับประกนัฟาร์มไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งดีในการป้อนขอ้มูลสูงห่วงโซ่

อาหารส าหรับลูกคา้รายยอ่ยหลาย เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิตและผูท่ี้อยูใ่นห่วงโซ่อุปทานของอาหารใน

การพฒันาต่อไปของการประกนัคุณภาพ (QA) มาตรฐานและรูปแบบการพฒันาธุรกิจ 

จากกรอบแนวคิดการบริหารผกัและผลไมส้ด ผูว้ิจยัไดน้ างานวิจยั Emilie Chardine-Baumann 

และ Valérie Botta-Genoulaz (2014) ได้จัดท าวิจัยเร่ือง “A Framework for Sustainable Performance 

Assessment of Supply Chain Management Practices” มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวิจัย โดย

งานวิจยัน้ีไดส้ร้างกรอบแนวคิดของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในการจดัการห่วงโซ่อุปทานไดรั้บการระบุวา่

ไม่เพียงแต่เป็นขอ้จ ากดัแต่ยงัเป็นวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานส่งผลกระทบต่อการแข่งขนั

ของ บริษทั และขององค์กรในห่วงโซ่อุปทานของตน และก าหนดปัจจยัตวัช้ีวดัความยัง่ยืน ทางดา้น

เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 15 ปัจจยัหลกั และ 67 ปัจจยัยอ่ย 

 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 

 จากท่ีมาการศึกษาและการทบทบวนวรรณกรรมนั้น เพ่ือให้บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ผูว้ิจยัจึง

ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัใน

ประเทศไทย ดงัรายละเอียดดงัน้ี  

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection)  

a. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บข้อมูลปริมาณผักปลอดภัย (Good 

Agricultural Practice : GAP) จากขอ้มูลของส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้พืช 



กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีปริมาณพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไดรั้บรอง

ผกัปลอดภยั (Good Agricultural Practice : GAP) สูงสุด จ านวน 5 ชนิด คือ ข้ึนฉ่าย ตะไคร้ 

ผกับุง้ ผกัหวาน และโหระพา (กรมวชิาการเกษตร, 2553) 

b. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีครอบคลุมในโซ่อุปทานผกัปลอดภยั ตั้งแตผู่จ้ดั

จ าหน่ายปัจจยัการผลิต (Supplier) เกษตรกร (Farmer) ผูค้า้ (Trader) ตลาด (Market) รวมทั้ง 

เจา้หนา้ท่ีควบคุมก ากบัมาตรฐานรับรองผกัปลอดภยั (Good Agricultural Practice : GAP) 

นกัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญการผลิตผกัปลอดภยั ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้

สินเช่ือเกษตรกร  

 

รูปท่ี 2 : โซ่อุปทาน 

2) การออกแบบสอบถาม โดยการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสอบถามจากเจา้หน้าท่ี

ท่ีก ากบัดูแลมาตรฐานผกัปลอดภยั ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบถาม

จากเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดภยั 

3) การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล การส ารวจขอ้มูลโดยการน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการออกแบบจากงานวิจยัและ

จากผูเ้ช่ียวชาญในรอบแรก เพ่ือหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความยัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภัยจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 ราย ทดสอบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย  

4) การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการวเิคราะห์ความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยใช ้(IOC: Index of 

item objective congruence) หากค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ช้ได้แต่ถา้ได้ค่า 

IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หรือตดัท้ิง และการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) เพื่อ

หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) โดยวธีิการของครอนบาค (Cronbach) โดยค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาตอ้งมีค่ามากกว่ากว่า 0.7 แสดงว่าขอ้มูลมีความเช่ือมัน่ สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกัน สามารถ

น าไปใชไ้ด ้

5) การสรุปผลขอ้มูลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศ

ไทย พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ และขอ้จ ากดัของการท าวจิยั 

 

4. ผลการวจิยั 



 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย ไดเ้ก็บ

ขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญในโซ่อุปทานผกัปลอดภยั ครอบคลุมทั้งตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ าในโซ่อุปทานผกัปลอดภยั

และผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ในงานวิจยั อาทิเช่น นกัวิชาการ ผูค้วบคุมมาตรฐานความปลอดภยัสินคา้เกษตร

ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูบ้ริหารสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยมีจ านวน

ผูเ้ช่ียวชาญทั้งส้ิน 17 ราย จากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาความถูกตอ้งเท่ียงตรง (Validity) โดยหาค่า (IOC : 

Index of item objective congruence)   โดยจ าแนกเป็นปัจจยัหลกัทางเศรษฐกิจ (Environment Factors) ปัจจยัหลกั

ทางสังคม (Social Factors) ปัจจยัหลกัทางส่ิงแวดลอ้ม (Environment Factors) และปัจจยัหลกัทางเครือข่ายความ

ร่วมมือในโซ่อุปทาน (Supply Chain Network Factors)  

จากการประเมินผล (IOC : Index of item objective congruence) ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 17 ราย พบวา่ มี

ปัจจยัยอ่ยท่ีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ท าให้ตอ้งพิจารณาตดัปัจจยั จ านวน 4 ปัจจยั หลงัจากพิจารณาตดัปัจจยัท่ีมีค่า IOC 

ต ่ากวา่ 0.5 จ านวน 4 ปัจจยัแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการปรับแบบสอบถามแลว้ท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 

ราย เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ผลพบวา่ จากการตอบแบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอยา่ง 30 ราย ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) เท่ากบั 0.97 แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลมีความ

เช่ือมัน่ระดบัสูง โดยเหลือปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ยท่ีใชห้าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) 

ดงัน้ี 

ตารางท่ี 7 : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในโซ่อุปทานผกัปลอดภยัในประเทศไทย 

ล าดบั ปัจจัย 

1 1.       ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
2 1.1 มีความน่าเช่ือถือ 
3 ท าให้ลูกคา้พึงพอใจในการให้บริการ 
4 สร้างความน่าเช่ือถือกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายปัจจยัการผลิต 
5 สามารถตรวจสอบปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีเก็บให้มีความถูกตอ้งแม่นย  า 
6 สามารถคาดการณ์ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ได้ 
7 1.2 การตอบสนองความต้องการ 
8 สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กรูปแบบ 
9 สามารถตอบสนองการสั่งซ้ือของลูกคา้ไดทุ้กกรณี 
10 มีแหล่งวตัถุดิบเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
11 ผลิต/จดัเก็บไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้  
12 สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ 
13 ขายสินคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
14 มีการเปล่ียนแปลงดา้นสภาพอากาศ ราคา ปริมาณความตอ้งการ ก็ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
15 1.3 มีความยดืหยุ่น 



ล าดบั ปัจจัย 

16 สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งวตัถุดิบ 
17 มีอ  านาจต่อรองกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายปัจจยัการผลิต  
18 สามารถปรับการผลิต/การจดัเก็บไดต้ามความตอ้งการ 
19 สามารถปรับการส่งมอบสินคา้ไดใ้นทุกกรณี 
20 1.4 การจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพ 
21 สามารถจดัการ/ควบคุมตน้ทุนการจดัซ้ือได ้ 
22 สามารถจดัการ/ควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบได ้
23 สามารถจดัการ/ควบคุมตน้ทุนการผลิตได ้
24 สามารถจดัการ/ควบคุมตน้ทุนการขนส่งสินคา้ได ้
25 1.5 สินค้าและบริการมีคุณภาพ 
26 มีสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 
27 มีปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
28 มีการผลิต/การจดัเก็บ/การขนส่งท่ีมีคุณภาพ 
29 2. ปัจจัยทางสังคม 

30 2.1 การดูแลเอาใจใส่คนในองค์กร 
31 มีการจา้งงานท่ีเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ 
32 มีเง่ือนไขการท างานท่ีเป็นธรรม 
33 ดูแลสุขภาพและความปลอดภยั 
34 พฒันาคนในองคก์ร 
35 2.2 ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคนในองค์กรและสังคม ไม่ใช้แรงงานเดก็ 
36 ไม่ใชแ้รงงานเด็กและมีความเขา้ในในขอ้บงัคบัเก่ียวกบัแรงงาน 
37 จดัให้พนกังานมีเสรีภาพทางการท างาน 
38 ไม่มีการแบ่งแยกบุคลากรในองคก์ร 
39 2.3 มีความรับผดิชอบช่วยเหลอืสังคม 
40 มีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน 
41 สร้างให้เกิดวฒันธรรมและการพฒันาเทคโนโลยท่ีีดี 
42 มีการสร้างงานกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน 
43 ดูแลสุขภาพของคนในทอ้งถ่ิน 
44 2.4 มรัีบผดิชอบต่อลูกค้า 
45 การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัลูกคา้ 
46 ดูแลสุขภาพและการรักษาความปลอดภยั 
47 การคุม้ครองชีวิตของลูกคา้ 
48 ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการท่ีจ  าเป็นไดง่้าย 
49 2.5 มีความซ่ือสัตย์ 
50 ต่อตา้นการคอรัปชัน่ท่ีเกิดภายในองคก์รหรือนอกองคก์ร 
51 มีการซ้ือขายท่ีเป็นธรรม 
52 การจดัโปรแกรมส่งเสริมการตลาดท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
53 3. ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 



ล าดบั ปัจจัย 

54 3.1 การจัดการดูแลส่ิงแวดล้อม 
55 มีการจดัสรรงบประมาณดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ 
56 ไดรั้บการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้มจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
57 3.2 การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและประหยดั 
58 การส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
59 การน าน ้ากลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม ่
60 การน าปัจจยัการผลิตกลบัมาใชใ้หม ่
61 การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม ่
62 3.3 การควบคุมมลพษิ เช่น ดนิ น า้ อากาศ 
63 มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
64 มีการควบคุมมลพิษทางน ้ า 
65 มีการควบคุมมลพิษทางท่ีดิน 

66 
3.4 การป้องกนัอนัตราย/ไม่ปลอดภยั หรือของเสียที่เกิด จากการจัดซ้ือ การขนส่ง การผลติ การจัดเก็บการบรรจุหีบห่อ 
การกระจาย สินค้าย้อนกลบั 

67 มีการจดัการ/ป้องกนัปัจจยัการผลิตท่ีเป็นอนัตราย 
68 มีการจดัการ/ป้องกนัผกัท่ีเป็นอนัตรายกบัสุขภาพ 

69 
มีการจดัการ/ป้องกนัของเสียท่ีเกิดจากการจดัซ้ือ การขนส่ง การผลิต การจดัเก็บ การบรรจุหีบห่อ การกระจายสินคา้
ยอ้นกลบัท่ีเป็นอนัตราย 

70 3.5 การให้ความส าคญั การตระหนักในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

71 การบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 
72 ตระหนกัถึงความหลายหลายทางชีวภาพ 
73 การใชท่ี้ดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
74 การมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมเมืองและชนบท 
 ข้อมูลความไม่แน่นอนในการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของโซ่อุปทานผัก  

75 การเมืองและกฏหมาย – กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค ความปลอดภยัในสินคา้ มาตรฐานสินคา้และความปลอดภยั 
76 เศรษฐกิจ – รายไดข้องคนในยคุปัจจุบนั 
77 ส่ิงแวดลอ้ม (อากาศ น ้า อุณหภูมิ) 
78 สงัคมและวฒันธรรม – ความตอ้งการรักษาสุขภาพของคนในยคุปัจจุบนั 
79 เทคโนโลย ี– การผลิต การเก็บเก่ียว บรรจุภณัฑ ์ขนส่ง การขาย 
80 คู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกัรายใหม่ ผกัไฮโดรโปรนิกส์ 
81 ผูข้ายปัจจยัการผลิต คือ ผูข้ายเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ ย 
82 ผูซ้ื้อ คือ ลูกคา้ เช่น พอ่คา้คนกลาง ตลาด โรงแรม ร้านอาหาร ผูส่้งออก ราคารับซ้ือ 
83 สินคา้ทดแทน คือ ผกัชนิดอ่ืนท่ีไม่มี GAP 
84 การแข่งขนัภายใน คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกั GAP ชนิดเดียวกนั  
 ข้อเสนอแนะ/ปัจจัยอืน่ที่มุ่งไปสู่ความยั่งยนื 

85 การสร้างความเข้มแข็ง/ความร่วมมือของผู้ประกอบการ 
86 การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
87 การมีส่วนร่วมของทุกคนในเครือข่าย 



ล าดบั ปัจจัย 

88 ช่วยเหลือ/แบ่งปันกนัในเครือข่าย 
89 วางแผนการท างานร่วมกนั 
90 บริหารความเส่ียงร่วมกนั 

 จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดว้่ามีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในโซ่อุปทานผกัปลอดภัยใน

ประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 90 ปัจจยั โดยแบ่งเป็นปัจจยัหลกั 4 ปัจจยั ปัจจยัรองจ านวน 20 ปัจจยั และปัจจยัยอ่ย

จ านวน 66 ปัจจยั ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูง มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั 

 

5. บทสรุป ข้อเสนอแนะและข้อจ ากดัของการท าวจิยั 

 จากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัหลกัของความยัง่ยืน มี 4 ปัจจัย คือ  ปัจจัยดา้นเศษฐกิจ ปัจจัยดา้นสังคม 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเครือข่ายความร่วมมือในโซ่อุปทาน ซ่ึงโดยงานวจิยัโดยส่วนใหญ่เนน้ปัจจยัหลกั

ของความยัง่ยืน มี  3 ปัจจยัแรก เท่านั้น คือ ปัจจยัดา้นเศษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทาง

ผูว้ิจยั ไดน้ าปัจจยัท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่ความยัง่ยืนมีความส าคญัตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ จึงมีปัจจยัเครือข่าย

ความร่วมมือในโซ่อุปทาน ประกอบไปด้วย 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) มีความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน 3) การดูแล แบ่งปัน ช่วยเหลือกนัในโซ่อุปทาน 4) การวางแผนการท างานร่วมกนั 5) การ

บริหารความเส่ียงร่วมกนั ท าให้เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้อยูใ่นโซ่อุปทานผกัปลอดภยั ในการท าธุรกิจให้ย ัง่ยืนตอ้ง

ค านึงถึงปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ยอะไรบา้ง และตอ้งด าเนินการอยา่งไร และหากผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเพ่ิมหรือหลากหลายข้ึนจะช่วยยนืยนัความชดัเจนของความยัง่ยนืมากข้ึน ขอ้จ ากดัของการท าวจิยัใน

คร้ังน้ีคือการเขา้ถึงขอ้มูลค่อนขา้งยากและใชเ้วลาในการติดต่อประสานงานนาน 
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