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 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจของธุรกิจรวบรวม

และรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  เพ่ือศึกษา

ปัจจัยพ้ืนฐาน  ได้แก่ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท าเลท่ีต้ังของร้าน ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการ

รวบรวม  คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล  และ ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ และ

ศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การ และ ความสามารถของ

ผู้ประกอบการท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้าน

รับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  

 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบตัดขวาง  โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยมี

หน่วยวิเคราะห์ในระดับองค์การคือ  ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าใน

ภาคตะวันออกของประเทศไทย  การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์  มีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 300 ราย โดยใช้สูตรค านวณของ Krejcie and Morgan และ

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์ถดถอย นอกจากน้ี  ยังใช้สถิติพรรณนาเพ่ือบรรยายคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา  

และน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมายืนยันและสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการศึกษาพบว่า  ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล  หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาค

ตะวันออกของประเทศไทยมีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0  เป็นธุรกิจขนาด

เล็กท่ีมีจ านวนคนงาน 1-5 คน  จ านวนคนงานเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างคือ 11 คน  ระยะเวลาในการ
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ด าเนินธุรกิจโดยเฉล่ียคือ 8 ปี   และร้อยละ 21 มีการด าเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปีข้ึนไป       ลักษณะ

การด าเนินธุรกิจร้อยละ 36.7  คือ  การเปิดหน้าร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากชุมชน  รองลงมาร้อยละ 

22.0   คือ การเปิดหน้าร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากชุมชน  และประมูลรับซ้ือขยะรีไซเคิลตามโรงงาน

อุตสาหกรรม  โดยร้านส่วนใหญ่จะรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท  เช่น  พลาสติก  กระดาษ  

ขวด/แก้ว  โลหะ อโลหะ และขยะรีไซเคิลอื่น ๆ เพ่ือส่งจ าหน่ายให้กับร้านท่ีใหญ่กว่า หรือ เอเย่นต์  

ขายตรงให้กับโรงงานหรือส่งออกต่างประเทศ  ผู้ประกอบการร้อยละ 94.3  ใช้เงินทุนของตนเองใน

การลงทุนและด าเนินกิจการ  จึงท าให้ผู้ประกอบการเรียกร้องแรงสนับสนุนจากภาครัฐในเร่ืองการ

จัดการแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต่ า และการช่วยเหลือด้านภาษี  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ขนาด

ของพื้นท่ีท่ีใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ี

รับซ้ือ ความมีคุณค่าและความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การ ความสามารถขององค์การในการ

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและ

ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการด าเนินงานของ

องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับทฤษฎีมุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐาน

ขององค์การและทฤษฎีผู้ประกอบการท่ีน ามาบูรณาการร่วมกันเพ่ืออธิบายบริบทของธุรกิจใน

การศึกษาคร้ังน้ี  แม้ว่าระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  และท าเลท่ีต้ังของร้านพบว่า  มีความสัมพันธ์

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อผลการด าเนินงานขององค์การ  อย่างไรก็ตาม  ผลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกพบข้อสนับสนุนว่า  ปัจจัยท้ังสองดังกล่าวจะมีความส าคัญต่อผลการด าเนินงานขององค์การ

โดยข้ึนอยู่กับลักษณะของการด าเนินธุรกิจ    ประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ และกลยุทธ์การ

บริหารกิจการของแต่ละองค์การ 
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  This study is to investigate management and operation pattern of Recyclable 

Waste Collecting and Buying Business in Eastern Thailand and basic factors such as 

period of firm’s business operations, location of firm, space for separating and storing 

recyclable waste and various types of recyclable waste purchasing affecting firm’s 

performance.  It’s also to investigate the impacts of factors regarding resource 

characteristics, firm’s capabilities and entrepreneur’s abilities on firm’s performance. 

  The research was carried out utilizing cross-sectional study.  The unit of 

analysis of the study was the organizational level which was collected 300 survey 

questionnaires based on telephone interviews with sampling size obtained according 

to Krejcie and Morgan Formula of Calculations and used Stratified Random Sampling 

Technique. The data analysis was based on regression analysis.  Moreover, descriptive 

statistics were used in making overview of the sample and in-depth interview result 

was to confirm and support quantitative research. 

  The finding of the research is as follows: The recyclable waste collecting and 

buying firms in Eastern Thailand are in the form of family business.  Most of them 

about 53 percents are small enterprises with number of worker between 1-5 persons.  

Average number of worker is 11 persons and average period of firm’s operating is 

approximately 8 years, average 21 percents of them has been operating over 10 years.  
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Nature of business around 36.7 percents is “opening a store to purchase recyclable 

waste from community” and about 22.0 percents is “opening a store to purchase 

recyclable waste from community” as well as “auction from factories”.  A lot of them 

purchase various types of recyclable waste such as plastic, paper, glass, metal, non-

metal and other recyclable waste in order to sell to bigger stores or agents and directly 

sell to processing plants or export.  Approximately 94.3 percents of them use their 

own money for investment and operating, therefore, their priority requisitions are 

government support in providing low interest rate loans and tax assistance.  The study 

find that space for separating and storing recyclable waste and various types of 

recyclable waste purchasing, valuable resources and appropriate resources, firm’s 

capabilities in exploitation of firm’s resources, abilities of entrepreneur in decision 

making and innovation creating have a significantly positive influence (at 0.05 level) 

with firm’s performance which harmonize with the Resource-Based View and the 

Entrepreneurship theories integrated for explanatory of the business context. 

Although, period of firm’s business operations and location of firm have no 

significant relationship with firm’s performance, however, the results from in-depth 

interview show that these two factors are important for the firm’s performance 

dependent upon nature of business, types of recyclable waste collecting and buying 

and strategic management of each firm.  
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ค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมี

ความสมบูรณ์   ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี  ขอขอบพระคุณ รอง
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นภวัส บัวสรวง คุณศรชัย  มูลค า และ นาวาเอกมนตรี  ชูนามชัย ท่ีได้ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงต่อการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ขอขอบพระคุณ คุณวันรวย  ช่ืนจิตร  ท่ีได้ให้โอกาสผู้วิจัยได้

เข้าฝึกงานและสังเกตการณ์ท่ีบริษัทเมืองรวยเจริญ จ ากัด (วงษ์พาณิชย์ สาขาบายพาส-ศรีราชา) และ 

ขอขอบพระคุณ  ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าทุกท่าน 

ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และให้

ข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่าอย่างย่ิงยวด รวมถึงผู้เขียนต ารา เอกสารบทความต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและได้น ามาอ้างอิงในงานวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ คณาจารย์

ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่นท่ีรักทุกคนท่ีเป็นก าลังใจให้กัน

และกันมาโดยตลอด ขอขอบคุณพ่ีสาวของผู้วิจัยคุณโฉมเฉลา มามาก ท่ีท าหน้าท่ีผู้ช่วยผู้วิจัยได้อย่าง

ยอดเย่ียมท่ีสุด และทุกก าลังใจจากครอบครัวท่ีมีให้ตลอดระยะเวลาในการท าวิจัยฉบับน้ี โดยเฉพาะ

ก าลังใจอันส าคัญย่ิงท่ีท าให้ผู้วิจัยมีความมุ่งม่ันในการศึกษา ค้นคว้า และจัดท าวิจัยคร้ังน้ีให้แล้วเสร็จ

สมบูรณ์จากคุณแม่ทุเรียน  หุ่นภักดี   ประโยชน์ และ คุณค่าจากการสร้างสรรค์องค์ความรู้อันพึงมี

จากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ คุณพ่อเซ่ียมเล้ง  แซ่เฮ้ง คุณแม่ทุเรียน  หุ่น

ภักดี ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน                                             
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บทที่ 1 
 

บทน า  
  

1.1 ความส าคัญของปัญหา 

 

 ปัญหาภาวะโลกร้อน  เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรโลกอย่างท่ัวถึง  ไม่เว้นแม้แต่

ประเทศใดในโลก  เพราะจากข้อมูลสถิติต่าง ๆ ช้ีให้เห็นว่าสภาพอากาศกําลังเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีต เช่น อุณหภูมิเฉล่ีย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ  

0.17, 0.33  และ 0.52  องศาเซลเซียส ตามลําดับ (Environmental Treatment, 2008: 133)  

ปัญหาดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร

ตลอดจน พฤติกรรมการบริโภคและอุปโภคของคนเราเร่ิมเปลี่ยนไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ก: 6) 

ทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ นํ้ามัน และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ถูกนํามาใช้ผลิตเพ่ือสนองความ

ต้องการการบริโภคอุปโภคของมนุษย์ท่ีมีมากข้ึน  โดยขาดการคํานึงถึงปัญหาการขาดแคลน

ทรัพยากร การร่อยหรอของพลังงาน ปัญหามลพิษของนํ้า อากาศ และปัญหาขยะล้นโลกท่ีเกิดข้ึน

ตามมา (สมไทย วงษ์เจริญ, 2544: คํานําเสนอ)  นําไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนในท่ีสุด  ดังน้ัน เรา

จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยบรรเทา

ผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน  และส่งผลดีต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศ และของโลก

ในภาพรวมท้ังคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ไปจนคุณภาพชีวิตอีกด้วย เน่ืองจากการบริโภคท่ีมีการ

คํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นหลักย่อมมีผลต่อการลดมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนต่อแหล่งนํ้า อากาศ และปริมาณ

ขยะท่ีจะเกิดข้ึน (Environmental Treatment, 2008: (4)) 

 นอกจากประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว ประเทศไทยยังต้อง

เผชิญกับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีต้องเร่งแก้ไขหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองการกําจัดขยะท่ีมี

ปริมาณเพ่ิมอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2535 ขยะได้เกิดข้ึน 26,000 เมตริกตันต่อวัน และเพ่ิมข้ึนเป็น 

37,000 เมตริกตันต่อวันในปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของขยะร้อยละ 42 ภายในเวลาเพียง 

5 ปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2541: 11)  ในปี พ.ศ. 2549  มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ 

14.63 ล้านตัน  หรือวันละ 40,082 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2548 ประมาณ  0.33 ล้านตัน เฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครปริมาณขยะท่ีรวบรวมได้ประมาณร้อยละ 21  ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาคิด

เป็นร้อยละ 32  และนอกเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 47 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ (กรม
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ควบคุมมลพิษ, 2549  อ้างถึงใน สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม, 2550: 46)  ปัจจุบัน 

กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเรากําลังประสบปัญหาขยะล้นประเทศ เพราะคร่ึงปี พ.ศ. 2551 มี

ปริมาณถึง 14.70 ล้านตัน  ขณะท่ีจัดเก็บได้แค่ร้อยละ 84  ในจํานวนนี้ถูกนําไปทําลายได้เพียงร้อยละ 

36  ท่ีเหลือกองหมักหมม  เมื่อฝนตกจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใต้ดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2552

ก: 9) แม้ภาครัฐจะตระหนักถึงปัญหาและพยายามหาหนทางแก้ไขแต่ปัญหาขยะเป็นปัญหาท่ีสําคัญ

ของทุกเมือง ทุกเทศบาล และได้ขยายวงกว้างไปสู่ระดับองค์การบริหารส่วนตําบล (อ.บ.ต.)  ซ่ึงอยู่

ห่างเมืองออกไป ดังน้ัน ขยะจึงไม่ใช่ปัญหาของคนหน่ึงคนใดหรือหน่วยงานใดท่ีจะต้องรับผิดชอบ

ตามลําพังอีกต่อไป แต่ขยะได้กลายเป็นปัญหาของสังคมท่ีทุกคนจะต้องแสดงความรับผิดชอบ

ร่วมกัน (บัณฑูร  อ่อนดํา, 2544: คํานิยม)  ในความเป็นจริงขยะมูลฝอยในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนมี

สัดส่วนองค์ประกอบท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถนําขยะจําพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม 

และวัสดุขายได้อื่น ๆ มาแปรรูปใช้ใหม่ได้ร้อยละ 30–35 และนําขยะอินทรีย์ หรือขยะท่ีสามารถย่อย

สลายได้มาหมักทําปุ๋ยได้ร้อยละ 45–50 แต่ปัจจุบันอัตราการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีเพียง

ร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเป็นอัตราท่ีตํ่ามากเมื่อเทียบกับขยะมูลฝอยท่ีมี

ศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ก: 7)  ท้ังน้ี  เน่ืองจากมูลฝอย

เหล่านี้ถูกท้ิงรวมกับขยะสด  จึงทําให้เกิดการปนเป้ือนสกปรกไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ หรือ

ใช้ใหม่ได้แต่คุณภาพตํ่า  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม  

แม้ว่าปัจจุบันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง  ๆคัดแยกขยะ

ก่อนท้ิง  หรือท่ีเรียกว่าขยะรีไซเคิล  แต่อัตราการคัดแยกยังคงไม่เพ่ิมข้ึน  และยังพบขยะรีไซเคิลท่ี

ปะปนอยู่ในขยะท่ัวไปอยู่มาก  จากการวิจัยของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่น 

(Institute of Developing Economies (IDE)) พบว่า  ประเทศไทยนําเข้าขยะรีไซเคิล 

(Recyclable Waste)  ประเภทกระดาษเพ่ิมข้ึนจาก 214,000 เมตริกตันในปี ค.ศ. 1990  มาเป็น 

1,098,000 เมตริกตันในปี ค.ศ. 2003  และขยะรีไซเคิลประเภทเหล็กเพ่ิมข้ึนจาก 1,101,000 

เมตริกตันในปี ค.ศ. 1990  มาเป็น 1,279,000 เมตริกตันในปี ค.ศ. 2003  เพราะการคัดแยก และ

รวบรวมขยะรีไซเคิลออกจากขยะท่ัวไปเพ่ือนํามาแปรรูปภายในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ (Kojima,  2005: 6–7) 

 ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  การใช้วิธีใช้ซํ้า–นํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (Reuse–Recycling) 

โดยให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยก่อนท้ิง  เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะและสามารถนํากลับมาแปรรูป

ใช้ใหม่ได้ จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย  ซ่ึงหลายประเทศ

ได้ให้ความสนใจอย่างมาก  เน่ืองจากการนําเอาวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์  นอกจากจะเป็น

การช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องกําจัด  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย  เป็นการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งกําเนิด

ท่ีจะนํามาใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นการประหยัดต้นทุนพลังงานได้อีกด้วย 

(รังสรรค์  ป่ินทอง, 2539: 5)  นอกจากน้ีการลดมลพิษจากขยะโดยการพัฒนาของเสียหรือวัสดุเหลือ

ใช้นํากลับมาใช้ใหม่ยังส่งผลท่ีดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม  คือ  ก่อให้เกิดอาชีพหลายลักษณะ 

เช่น อาชีพผู้คัดแยกของเสียในโรงงานคัดแยก และ แปรสภาพมูลฝอย อาชีพผู้ผลิตและแปรรูปสินค้า

จากเศษวัสดุหรือของเสียท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2541: 4)  ตลอดจน อาชีพคนคุ้ย

ขยะ  และซาเล้ง  ซ่ึงเป็นคนมีฐานะยากจนให้มีรายได้เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว 

 กระบวนการรวบรวมขยะเพ่ือการรีไซเคิลของประเทศไทยจะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลท่ีจัด

ว่าอยู่นอกระบบเศรษฐกิจ (Informal Sector)  คือ คนคุ้ยขยะ รถเร่รับซ้ือของเก่า (ซาเล้งและรถ

กระบะ)  พนักงานเก็บขยะ  ซ่ึงมีบทบาทในการแยกและหารายได้จากมูลฝอยท่ีแยกแล้ว  ส่วนร้าน

รับซ้ือของเก่าจัดเป็นหน่วยท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจเพราะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ร้าน

รับซ้ือของเก่านับเป็นกลไกสนับสนุนกิจกรรมการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างได้ผล เป็นตัว

เช่ือมโยงสู่โรงโม่ โรงหลอม หรือโรงงานแปรรูปอื่น ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2541: 95)  โดยในปี 

พ.ศ. 2549  มีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 3.19 ล้านตัน  โดยคร่ึงหน่ึงของขยะท่ี

นํามาใช้ประโยชน์เกิดจากการคัดแยกในชุมชนผ่านกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซ้ือของเก่า ต้ังแต่ คนคุ้ย

ขยะ ซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่า (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ข: คํานํา) ดังน้ันหากกลุ่มธุรกิจน้ีล้มเลิก

กิจการปัญหาขยะมูลฝอยจะทวีความรุนแรงข้ึน ภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญกับบทบาทของพ่อค้า

รับซ้ือของเก่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงขณะท่ีประเทศไทยมีระบบตลาดขายวัตถุดิบจากวัสดุเก่าเพ่ือนํา

กลับมาใช้ใหม่ ท่ียังไม่เป็นรูปแบบในระบบสากลของโรงงานคัดแยกและแปรสภาพมูลฝอย 

(Recovery Plant)  เหมือนของต่างประเทศ  พ่อค้ารับซ้ือของเก่าจะเข้ามามีบทบาทโดย  รถเร่รับ

ซ้ือของเก่าจะรวบรวมขยะท่ีนํามาใช้ใหม่ได้ไปขายให้แก่พ่อค้ารับซ้ือของเก่าเป็นหลัก  และพ่อค้ารับ

ซ้ือของเก่าสามารถท่ีจะติดต่อกับโรงงานแปรรูปโดยตรง (กรมควบคุมมลพิษ, 2541: 97) รูปแบบ

การจัดการวัสดุเหลือใช้และขยะบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยตามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้สรุปไว้ใน

ปี พ.ศ.  2545  ดังภาพท่ี 1.1 (กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 1-22) 
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ภาพท่ี 1.1  รูปแบบการจัดการวัสดุเหลือใช้และขยะบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย 

แหล่งท่ีมา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 1-22.  

วัสดุเหลือใช้และขยะ

บรรจุภัณฑ์ 

ขยะมีมูลค่า บ้านเรือน โรงพยาบาล 

ขยะ

อันตราย 

ก าจัด/บ าบัด 

คัดแยก ไม่คัด

แยก 

มีมูลค่า ไม่มีมูลค่า ขยะไม่

อันตราย 

ภาครัฐ 

ภาครัฐ 

เผา ฝังกลบ 

ซาเล้ง 
ถังขยะ 

ร้านรับซื้อของ

เก่า/เอเย่นต์ 

โรงงานแปรรูป 

รถเก็บขยะ 

คนเก็บขยะท่ี

หัวกอง 

ผลิตภัณฑ์ 

ก าจัด/บ าบัด 

ผู้บริโภค 
เผา ฝัง

กลบ 

ท า

ปุ๋ย 

น า

กลับมา

ใช้ใหม่/รี

ไซเคิล 

เผา ฝังกลบ 

เผา ฝังกลบ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภค 

สถานประกอบการ 

ขยะ

อันตราย 

ขยะไม่

อันตราย 

ก าจัด/บ าบัด 

ร้านรับซื้อของ

เก่า/เอเย่นต์ 

น า

กลับมา

ใช้ใหม่/รี

ไซเคิล 

หมายเหตุ ด าเนินการโดยองค์กรในระบบ 

ด าเนินการโดยองค์กรนอกระบบ 

4 
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 จะเห็นว่า ขยะมีมูลค่าจากบ้านเรือน และขยะไม่อันตรายจากสถานประกอบการสามารถูก

นํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่  โดยองค์การท่ีไม่มีกฎหมายรองรับ  ได้แก่ กลุ่มบุคคลท่ีประกอบอาชีพ

เก็บและรับซ้ือของเก่า เช่น ซาเล้ง คนคุ้ยขยะ ร้านรับซ้ือของเก่า และเอเย่นต์  ตลอดจนภาคเอกชนท่ี

มีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์เองซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในองค์การดังกล่าวน้ี  มีบทบาทและความสําคัญใน

การคัดแยกวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ออกจากขยะ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการนํากลับมา

แปรรูปใช้ใหม่หรือท่ีเรียกว่า กระบวนการรีไซเคิล (Recycling)  ในรูปแบบของการดําเนินการทาง

ธุรกิจค้าของเก่า  โดยผ่านการซ้ือขายกันเป็นทอด ๆ ต้ังแต่ซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่า จนถึงโรงงาน

แปรรูป  ดังภาพท่ี 1.2  (กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 3-24) 
 

 
 จะเห็นได้ว่าร้านรับซ้ือของเก่าท้ังท่ีมีการดําเนินงานแบบด้ังเดิมคือ ไม่มีระบบการจัดการ

บริหารธุรกิจท่ีทันสมัย  และรูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เรียกว่าธุรกิจรวบรวม

และรับซ้ือขยะรีไซเคิล  ถือเป็นเฟืองจักรสําคัญท่ีจะทําให้การพัฒนาระบบการนําวัสดุกลับมาใช้

ใหม่หรือแปรรูปใช้ใหม่  ท่ีเรียกว่า การรีไซเคิลของประเทศไทยบรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้  ได้แก่  

ขยะบรรจุภัณฑ์และวัสดุไม่ใช้แล้วท่ีมีมูลค่า 

แก้ว 

ภาพท่ี 1.2  การจัดการขยะรีไซเคิลขององค์การท่ีไม่มีกฎหมายรองรับและมีกฎหมายรองรับ 

แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงจาก กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 3-24. 

โรงงานแปรรูป 

ร้านรับซื้อของเก่ารายใหญ่ 

ร้านรับซื้อของเก่ารายย่อย 

ซาเล้ง คนคุ้ยขยะ 

คัดแยก จัดเก็บ รวบรวม 

โลหะ/อโลหะ พลาสติก กระดาษ อื่น ๆ เช่น ฟรอย โฟม 

กล่องนม UHT 
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การลดปัญหามลพิษจากขยะและปัญหาการจัดหาท่ีดินเพ่ือฝังกลบขยะมูลฝอย  ลดการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานเพ่ือบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน  ลดการนําเข้าขยะรีไซเคิล

จากต่างประเทศ และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน  หากกลุ่มร้านรับซ้ือของเก่าหรือ

ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสําเร็จ และ ต้อง

ปิดกิจการลงก็จะส่งผลโดยตรงต่อกลไกการรีไซเคิลขยะของประเทศ อันนําไปสู่ปัญหาสําคัญต่าง ๆ 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น 

 ในการทําวิจัยเชิงสังคมศาสตร์  หัวใจสําคัญอยู่ท่ีวิจัยน้ันต้องทําเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ 

(Phenomenon)  ท่ีกําลังเป็นปัญหาของสังคม  เพ่ือนํามาสู่การแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับบริบทของสังคมน้ัน ๆ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้เชิงทฤษฎี  เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า  

ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีมนุษย์กําลังเผชิญอยู่อย่างหนักหน่วงในขณะน้ี  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

เป็นอย่างย่ิงและมีความมุ่งม่ันท่ีจะศึกษาปัญหาดังกล่าว  โดยเลือกศึกษาเฟืองจักรสําคัญท่ีสุดอันหน่ึง

คือ ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่า  โดยมีคําถามสําคัญคือ “ทําอย่างไร

ธุรกิจน้ีจึงจะสามารถอยู่รอดและประสบความสําเร็จ”  เพราะเช่ือว่าหากกลุ่มธุรกิจน้ีเติบโตมากข้ึน

เท่าไร  ปัญหาขยะล้นก็จะสามารถลดลงได้มากข้ึนเท่านั้น  เพราะขยะจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรอีกทางหน่ึง   หากมองในมุมกว้าง หรือภาพรวม  

การท่ีธุรกิจหน่ึง  ๆจะอยู่รอดได้  นโยบายจากภาครัฐในการสนับสนุนธุรกิจมีผลอย่างมาก  

เช่นเดียวกับธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีต้องอาศัยการได้มาซ่ึงขยะรีไซเคิลท่ีมีจํานวน

มากพอ มีคุณภาพดีพอท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และสามารถจําหน่ายได้

ในราคาดี  ดังน้ัน นโยบายการจัดการขยะ  และการส่งเสริมการรีไซเคิลจากภาครัฐ  ตลอดจน การ

รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะเพ่ือการรีไซเคิล  จึงมีผลต่อความอยู่รอดของ

ธุรกิจน้ี  เพราะกระบวนการคัดแยกขยะก่อนท้ิง  เปรียบเหมือนข้ันตอนต้นทางในการป้อนขยะ        

รีไซเคิลเข้าสู่ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่า เพ่ือทําการคัดแยก แปรรูป

บางส่วนก่อนส่งจําหน่ายให้แก่ผู้รับซ้ือ ซ่ึงหมายถึงผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าจากเศษวัสดุหรือของเสีย

ท่ีนํากลับมาใช้ใหม่เหล่านั้น ขณะเดียวกันตลาดรับซ้ือขยะรีไซเคิลก็เปรียบเสมือนหัวใจของการทํา

ธุรกิจน้ีเช่นกัน  การมีตลาดรองรับท่ีให้ราคาอย่างเป็นธรรม ไม่ผูกขาด และมีความต้องการท่ี

สมํ่าเสมอ  แม้จะมีการแข่งขันสูง   ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับ

ซ้ือของเก่าก็ยังคงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้  ปัญหาจึงอยู่ท่ีตลาดท่ีมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์  

เน่ืองจากถูกผูกขาดโดยผู้รับซ้ือบางราย หรือ การผันผวนของราคาและปริมาณท่ีรับซ้ือจากความ

ต้องการของขยะรีไซเคิลท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงท่ีผ่านมาอันเป็นส่ิงท่ียากแก่การควบคุม 

ซ่ึงในส่วนนี้ ภาครัฐควรย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือ เน่ืองจาก ผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่สามารถกําหนด

ปัจจัย หรือ ส่ิงแวดล้อมภายนอกให้เป็นไปตามกลไกท่ีตนต้องการได้  ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาโดย
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การทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2  เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการขยะ และ แนวคิดการรีไซเคิลเพ่ือเป็น

การปูพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิล และ สามารถนําเสนอเป็นข้อเสนอแนะในการ

วิจัย และประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึงผู้วิจัยท่านอื่นท่ีสนใจศึกษาเร่ืองน้ีในเชิงนโยบาย

สามารถนําไปศึกษาต่อเพ่ือขยายผลได้ 

 เน่ืองจากการวิจัยน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์การสามารถสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน กรณีศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของ

เก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีท้าทายผู้วิจัยเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากการ 

ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจน้ีในเชิงกลยุทธ์การบริหาร ยังมีน้อยมาก ท้ังในประเทศไทย และ ในต่างประเทศ 

ท้ังน้ีเพราะปัญหาของการรวบรวม ข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติเป็นส่ิงท่ีนักวิจัยหลาย

ท่านกังวล และคิดว่าคงดําเนินการได้ยากมากกับองค์การเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ เพราะอาจไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล ในประเด็นน้ี ผู้วิจัยมีความภูมิใจเป็น

อย่างมากท่ีสามารถดําเนินงานผ่านช่วงท่ียากมากท่ีสุดดังกล่าวมาได้เป็นอย่างดีย่ิง ซ่ึงจะขอกล่าว

รายละเอียดไว้ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยต่อไป 

 ในเชิงทฤษฎี การวิจัยคร้ังน้ีได้มุ่งเน้น (Focus) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจ กลุ่มของทฤษฎีท่ีสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ์ได้ดีท่ีสุดคือ   ทฤษฎีการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ (Theories of Strategic Management)  โดยผู้วิจัยได้คัดเลือก 2 ทฤษฎีมาบูรณาการ

ร่วมกัน  เพราะการเลือกใช้เพียงทฤษฎีเดียวอาจไม่เพียงพอในการทํานายปรากฏการณ์ของส่ิงท่ีกําลัง

ศึกษาได้  ทฤษฎีท้ัง 2 ทฤษฎีท่ีผู้วิจัยเลือกมาใช้พร้อมท้ังเหตุผลในการเลือกท้ัง 2 ทฤษฎี มีดังน้ี 

 ทฤษฎีมุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐาน (Resource–Based View (RBV))  เป็นการมอง

ปัจจัยภายในองค์การท่ีเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ซ่ึงตรงกันข้าม

กับแนวคิดของ Michael E. Porter (1985: 167)  ท่ีให้ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกองค์การเป็น

หลัก  กล่าวคือ  Porter  ได้เสนอแนวคิดว่าองค์การจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

จําเป็นจะต้องกําหนดตําแหน่งการแข่งขันท่ีชัดเจนภายใต้สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมท่ีองค์การ

น้ัน ๆ ดําเนินธุรกิจอยู่  โครงสร้างทางอุตสาหกรรม (Industrial Organization)  จึงเป็นปัจจัย

สําคัญท่ีส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของแต่ละองค์การ  แต่เน่ืองจากการศึกษาวิจัยใน

สาระของความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคน้ี  RBV ถือเป็นกระแสหลักท่ีได้รับความนิยม  เพราะ

นักวิชาการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเบ้ืองต้นตรงกันคือ  แหล่งท่ีมาของความได้เปรียบในการแข่งขัน

น้ันมาจากภายในองค์การ  ซ่ึงก็คือทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ (Resources Possessed by 

Firms)  และความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ (Firm’s 

Capability in Exploitation of Firms’ Resources)  น่ันเอง  (Wernerfelt, 1984; Prahalad 
and Hamel, 1990; Barney, 1991; Grant, 1991; Oliver, 1997; Fahy and Smithee, 1999). 
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 ทฤษฎีผู้ประกอบการ (The Entrepreneurship Theory)  แม้ว่า RBV จะเป็นทฤษฎีการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมีความสําคัญ  และได้รับความนิยมอย่างมาก  แต่ RBV ถูกมองว่าขาดความ

สนใจ หรือขาดมิติท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของกลยุทธ์ และความสามารถของผู้ประกอบการในการนํา

กลยุทธ์มาดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ  ซ่ึงควรเป็นแหล่งสําคัญของการ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน  โดยเฉพาะในโลกท่ีเป็นพลวัตร  Lewin (1995: 45) ให้ความเห็นว่า

ความสามารถในการรับรู้ท่ีหลากหลาย (The Heterogeneous Perceptions)  ของเจ้าของกิจการมี

ความสําคัญมากกว่าการมีทรัพยากรภายในองค์การท่ีหลากหลาย (The  Heterogeneous 

Resources)  เช่นเดียวกับ Casson (2005: 331)  ท่ีเช่ือมโยงให้เห็นว่า RBV ก็คํานึงถึง

ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์  ต่างกันตรงท่ีทฤษฎีผู้ประกอบการจะเน้นถึงความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการตัดสินใจและทํานายอนาคต  ซ่ึงเป็นหลักการด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นกัน  โดย

ขณะท่ี Schumpeter (1934: 50) ให้นํ้าหนักของแนวคิดนี้ว่าผู้ประกอบการคือบุคคลท่ีสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่  ๆหรือท่ีเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)  ให้เหนือคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน 

ความสามารถของผู้ประกอบการ (Abilities of Entrepreneurs)  ในการตัดสินใจ (Decision 

Making)   และในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Entrepreneurial Innovation)  จึงเป็นตัวแปร

สําคัญในการศึกษาปัจจัยสู่ความสําเร็จ (Key Success Factors) 

 กล่าวโดยสรุป การบูรณาการท้ัง 2 ทฤษฎีคือ RBV และ ทฤษฎีผู้ประกอบการเข้าด้วยกันจะ

ย่ิงสามารถอธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ (Firm’s Performance)  และ

ทํานายอนาคตขององค์การได้ดีย่ิงข้ึน  นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีน่าจะมี

อิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ีด้วย  ได้แก่  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของร้าน ทําเล

ท่ีต้ังของร้าน ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน และความ

หลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ ซ่ึงปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านี้  ผู้วิจัยได้รับคําแนะนําจาก

ผู้เช่ียวชาญหลายท่านท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในวงการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล  หรือร้านรับซ้ือ

ของเก่า และ จากการปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล  หรือร้านรับซ้ือ

ของเก่าในช่วงของการปรับปรุงแบบสอบถามก่อนการเก็บข้อมูลจริง 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 

1.2.1 ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยมีลักษณะการดําเนินธุรกิจอย่างไร 

1.2.2 ปัจจัยพ้ืนฐาน  ได้แก่ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของร้าน ทําเลท่ีต้ังของร้าน ขนาด

ของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน  และความหลากหลายของ
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ขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล

หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร 

1.2.3 ปัจจัยด้านคุณสมบัติของทรัพยากร  ความสามารถขององค์การ และความสามารถของ

ผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับ

ซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาลักษณะการดําเนินธุรกิจของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้าน

รับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐาน  ได้แก่ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของร้าน  ทําเลท่ีต้ังของ

ร้าน ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน  และความ

หลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ  และอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

1.3.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติของทรัพยากร  ความสามารถขององค์การ และ

ความสามารถของผู้ประกอบการ และอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวท่ีมีต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ

รวบรวม และรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

 เป็นการศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า ท่ีเป็นสถาน

ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474  หรือสถานประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทท่ี 13 (5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใช้

แล้วหรือเหลือใช้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ท่ี 5/2538  เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552ข: 2)  โดยศึกษาในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย  ได้แก่  จังหวัด  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว  

เฉพาะร้านหรือบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีข้ึนไป  จากรายช่ือของ

ผู้ประกอบการท่ีทางสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ สํารวจและจัดทํา

ข้ึนในปี พ.ศ. 2551  รวมท้ังส้ิน  1,200  แห่ง  ในท้ัง 6 จังหวัดดังกล่าว  สําหรับระยะเวลาในการ

ดําเนินงานวิจัย  รวมท้ังส้ิน 1 ปี 5 เดือน คือ ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552  ถึง เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 
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1.5 นิยามศัพท์  
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดีย่ิงข้ึนเกี่ยวกับการวิจัยในคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์ท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ีดังน้ี 

1.5.1 ธุรกิจรวมรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่าในการวิจัยคร้ังน้ีหมายถึง  

สถานประกอบกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด  และค้าของเก่า  พ.ศ. 2474  หรือสถานประกอบกิจการท่ี

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทท่ี 13 (5)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 5/2538  เร่ือง

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยสามารถรับซ้ือ-ขายวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใช้แล้ว หรือเหลือ

ใช้ท่ีเกิดจากการคัดแยกขยะจากชุมชนเท่านั้น  ถือเป็นการค้าของเก่าประเภท ง. คือประเภทอื่น ๆ 

เช่น รถจักรยานยนต์ ไม้เก่า ขวด เหล็ก กระดาษ เป็นต้น  นอกจากน้ี ยังรวมถึงบางร้านท่ีมีการขอ

ใบอนุญาตโรงงานลําดับท่ี 105  และ/หรือ 106  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ซ่ึงสามารถ

เข้าไปประมูลรับซ้ือ-ขายวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ท่ีเกิดจากกากอุตสาหกรรมตาม

โรงงานต่าง ๆ ได้ 

1.5.2 ขยะรีไซเคิล  หมายถึง  วัสดุเหลือใช้หรือของเก่าท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  

ในการวิจัยคร้ังน้ีจําแนกประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีสามารถซ้ือหรือขายได้ในธุรกิจรวบรวมและรับ

ซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าออกเป็น 7 ประเภทคือ  กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ/

อโลหะ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และอื่น ๆ  เช่น กล่องนม UHT, ท่ีนอนนุ่น, ไม้พาเลท, 

ยางรถยนต์, อะไหล่หรือเคร่ืองจักรเก่า ฯลฯ 

1.5.3 ทรัพยากรในองค์การ หมายถึง  ทรัพย์สินต่าง ๆในองค์การท้ังท่ีจับต้องได้ เช่น เงินทุน 

ท่ีดิน เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร รถประเภทต่าง ๆ พนักงาน แผนการดําเนินงานท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์

อักษร และทรัพย์สินท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ความสามารถของพนักงาน ช่ือเสียงขององค์การ ย่ีห้อของ

สินค้า และลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 

1.5.4 ผู้ประกอบการ  หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
 

1.6 ประโยชน์ของการวิจัย 
 

1.6.1 ทําให้เข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือ

ของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  เพ่ือนําไปขยายผลศึกษาในภาคอื่น ๆ ของประเทศต่อไป 
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1.6.2 สามารถนําปัจจัยภายในองค์การท่ีได้ศึกษาและมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานไปใช้

ในการบริหารกิจการสําหรับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจท่ัวไป 

1.6.3 สามารถบูรณาการทฤษฎี RBV และ ทฤษฎีผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ี

อธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับ

ซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

1.6.4 ทําให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึงการดําเนินนโยบายด้าน

ส่ิงแวดล้อม  โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการขยะและการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ  เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างย่ังยืนและ

เป็นท่ียอมรับของสังคม 

1.6.5 ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรีไซเคิลขยะ  โดยการคัดแยกขยะท่ี

สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก่อนท้ิงปนกับขยะท่ัวไป ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน

และรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานท่ีไม่มีงานทํา 

1.6.6 ช่วยปลุกจิตสํานึกให้ทุกคนในสังคมช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ช่วยลด

ปัญหาการจัดการขยะ  และเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการรีไซเคิล 
 

1.7 โครงสร้างของงานวิจัย  
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีโครงสร้างประกอบด้วย บทท่ี 1 คือบทนํา  ซ่ึงกล่าวถึงความสําคัญของ

ปัญหา  คําถามการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ และประโยชน์ของ

การวิจัยดังกล่าวแล้วข้างต้น  สําหรับบทท่ี 2 จนถึงบทท่ี 6  จะกล่าวถึงเน้ือหาดังต่อไปน้ี 

 บทท่ี 2  การจัดการขยะ (Solid Waste Management)  และแนวคิดการรีไซเคิล 

(Recycling Approach)  เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้เข้าใจถึงปัญหาขยะ แนวทางการจัดการขยะ  

และแนวคิดการรีไซเคิลท้ังในประเทศไทยและในต่างประเทศ  กล่าวถึงรูปแบบการดําเนินการของ

ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยการ

ทบทวนวรรณกรรม  เพ่ือนําไปใช้เช่ือมโยงกับผลการศึกษาท่ีค้นพบอันนําไปสู่การตอบคําถามการ

วิจัยข้อท่ี 1 และคําถามการวิจัยข้อท่ี 2    

 บทท่ี 3  ทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และแนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

องค์การ (Theories of Strategic Management and Firm’s Performance Approach)  โดย

การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ RBV และ ทฤษฎีผู้ประกอบการซ่ึงถือเป็น

ทฤษฎีสําคัญในกลุ่มทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  การบูรณาการท้ัง 2 ทฤษฎีเพ่ือกําหนด

ปัจจัยหรือตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ (ตัวแปรตาม)  โดยกรอบ
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แนวคิด (Conceptual Framework)  และสมมติฐานการวิจัย (Research Hypotheses)  จะถูก

ทดสอบเพ่ือตอบคําถามการวิจัยข้อท่ี 2 และคําถามการวิจัยข้อท่ี 3 

 บทท่ี 4  ระเบียบวิธีการวิจัย  เป็นการเลือกแบบวิจัยและการกําหนดประชากรเป้าหมาย  

รวมท้ังการสุ่มตัวอย่าง การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและการสร้างตัวช้ีวัดเพ่ือนํามาสร้างเคร่ืองมือ

ในการเก็บข้อมูล การเลือกวิธีดําเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเพ่ือนําไป

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 บทท่ี 5  ผลการวิจัย  เป็นการพรรณนาลักษณะพ้ืนฐานของประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

รวมถึงลักษณะการดําเนินกิจการของประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  รวมถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 บทท่ี 6  บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  เป็นการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และ

ให้ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติ เชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม และ

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
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บทที่ 2 
 

การจัดการขยะ  และ แนวคิดการรีไซเคิล 
  

 เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า

มากย่ิงข้ึน ก่อนจะนําไปสู่การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ีในเชิงการ

บริหารกลยุทธ์ขององค์การ  ผู้วิจัยจึงทําการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะและบทบาท

ของแนวคิดการรีไซเคิลท่ีมีส่วนสําคัญต่อการลดปัญหามลพิษจากขยะ ท้ังในบริบทของประเทศไทย

และต่างประเทศ เพ่ือช้ีให้เห็นว่านโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการขยะมีความสําคัญต่อ

กลไกการรีไซเคิล  ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจน้ีเช่นกัน ผลจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 น้ี

จึงสามารถนําไปใช้อธิบายร่วมกับผลการวิจัยเชิงประจักษ์เพ่ือตอบคําถามการวิจัย ข้อท่ี 1 คือ ธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีลักษณะ

การดําเนินธุรกิจอย่างไร และตอบคําถามการวิจัย ข้อท่ี 2 เกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ  ได้แก่ 

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของร้าน ทําเลท่ีต้ังของร้าน ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ  ว่าท่ีมีอิทธิพลต่อผล

การดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออก

ของประเทศไทยหรือไม่  ตลอดจน การนําเสนอเชิงนโยบายและเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมในตอนท้ายของการวิจัยคร้ังน้ี 
 

2.1 การจัดการขยะ 
 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2525    ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า  

“มูลฝอย” ว่า หมายถึง เศษส่ิงของท่ีท้ิงแล้ว หยากเย่ือ และคําว่า “ขยะ” หมายถึง หยากเย่ือมูลฝอย  

คําสองคํานี้จึงสามารถใช้แทนกันได้ ขณะท่ีคําว่าขยะมูลฝอยในทางวิชาการหมายถึง บรรดาส่ิงของ

ท่ีไม่ต้องการใช้แล้ว  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของแข็ง จะเน่าเป่ือยได้หรือไม่ก็ตาม  รวมถึง เถ้า ซากสัตว์ 

มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัตถุท่ีท้ิงแล้วจากบ้านเรือน  สถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ 

ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย์  ซ่ึงเป็นส่ิงปฏิกูลท่ีต้องการ 

การเก็บและการกําจัดท่ีแตกต่างไป (สุธีลา  ตุลยะเสถียร, โกศล  วงศ์สวรรค์ และสถิต  วงศ์สวรรค์, 

2544: 175)   
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 ขยะหรือมูลฝอยตามคําจํากัดความของ กรมควบคุมมลพิษ (2551ข: 2)   คือ เศษกระดาษ 

เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์  หรือส่ิง

อื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอื่น  และรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน  โดยท่ัวไปขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.  ขยะย่อยสลาย 

คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว  สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษ

อาหาร  2.  ขยะรีไซเคิล คือ ของเสีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซ่ึงสามารถนํากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ได้  เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก เศษเหล็ก ยางรถยนต์  3.  ขยะท่ัวไป คือ ขยะ

ประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  มีลักษณะท่ีย่อยสลายยาก

และไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป้ือน

เศษอาหาร ฟรอยเป้ือนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสําหรับบรรจุเคร่ืองอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน  

และ  4.  ขยะอันตราย  คือมูลฝอยท่ีปนเป้ือนหรือมีองค์ประกอบของวัตถุท่ีระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุ

ออกไซด์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นท่ีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรืออาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือ

ทรัพย์ เช่น หลอดฟลูอเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอร่ี โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ภาชนะท่ีใช้บรรจุสาร

กําจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็นต้น 

 ความหมายของการจัดการขยะ (Solid Waste Management)  คือ หลักการในการจัดการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อให้เกิดขยะ การจัดเก็บ การรวบรวม การขนย้ายและการขนส่ง  การ

ผลิตและการกําจัดขยะในรูปแบบท่ีเป็นการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน 

ประหยัด มีความเป็นระบบ  อนุรักษ์และคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
(Tchobanoglous, Theisen and Vigil, 1993: 6) 

 เน่ืองจากปัญหาเร่ืองขยะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น ส่งกลิ่นเหม็น เป็น

แหล่งแพร่เช้ือโรค ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ท้ังยังมีภาพในทางลบต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศ (บุญสม  หรรษาศิริพจน์, 2541: 33)  ท้ังน้ี  เน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว

ทําให้ไม่สามารถกําจัดขยะได้ทัน เกิดปัญหาขยะล้น ส่วนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชาชนท่ีมีผลต่อปริมาณขยะ  เพราะนอกจากความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานแล้ว ความเจริญทาง

เทคโนโลยี ความเร่งรัดทางเศรษฐกิจยังทําให้ประชาชนต้องการความสะดวกสบายในการบริโภค 

เช่น การบริโภคอาหารท่ีบรรจุในภาชนะสําเร็จรูปท่ีสะดวก ก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง

โฟมใส่อาหาร ขวดนํ้าด่ืม กระป๋องนํ้าอัดลม และถุงพลาสติกในปริมาณสูง และยากท่ีจะกําจัดได้ทัน  

นอกจากน้ี การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร  การขยายตัวของชุมชน ตลอดจนนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจ  และ การส่งเสริมการท่องเท่ียว ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีทําให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน ใน
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ประเทศแถบยุโรป  การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นส่ิงท่ีพวกเขากังวล  เพราะทรัพยากรธรรมชาติ

จะถูกนํามาบริโภคมากข้ึนและมีการเคลื่อนย้ายในระยะทางท่ียาวไกลข้ึน เช่น มีความต้องการ

ทรัพยากรจากต่างถิ่น  ซ่ึงต้องนําเข้ามากข้ึนแทนท่ีจะใช้ทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ี (Local Sources)  

ทําให้เกิดปัญหากระแสขยะ (Waste Streams)  และปัญหาส่ิงแวดล้อม กระจายไปท่ัวทุกภูมิภาค

ของโลก (Fiksel, 2006: 15) 

 มีแนวคิดท่ีสามารถอธิบายมิติในเร่ืองของปริมาณของการเกิดขยะ และขยะรีไซเคิลท่ีจะ

เกิดข้ึนในระบบสังคมโลกปัจจุบัน  ดังแบบจําลองของ Kneese, Ayres and D’Arge (1970 

quoted in Callan and Thomas, 2000: 6-7)  ท่ีเรียกว่าแบบจําลองความสมดุลของวัตถุ 

(Material Balance Model)  ซ่ึงเป็นแบบจําลองท่ีอธิบายโดยใช้ทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ 

แบบจําลองการไหลเวียน (Circulate Flow Model)  รวมถึงธรรมชาติส่ิงแวดล้อม (Natural 

Environment) โดยแสดงการไหลของวัตถุท่ีเช่ือมโยงระหว่างการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และ

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ดังแสดงใน ภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.1  แบบจําลองความสมดุลของวัตถุ (The Materials Balance Model): ความสัมพันธ์  

                   ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธรรมชาติ 

แหล่งท่ีมา: ปรับจาก Kneese, Ayres and D’Arge, 1970 quoted in Callan and Thomas,    

                 2000: 6-7. 
 
   

ธรรมชาติ 

(Nature) 

ตลาดสินค้า 

(Output market) 

ปัจจัยตลาด 

(Factor market) 

ภาคธุรกิจ 

(Firms) 

ภาคครัวเรือน 

(Households) 

ความต้องการของสินค้าและบริการ 
ซัพพลายของสินค้าและบริการ 
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 แบบจําลองน้ี สามารถอธิบายเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก กล่าวถึงการไหลเวียนของทรัพยากร 

(The Flow of Resource)  โดยทรัพยากรธรรมชาติจะถูกนํามาใช้ในระบบเศรษฐกิจผ่านทางการ

บริโภคภาคครัวเรือน (Households) และถูกใช้ในการผลิตของภาคธุรกิจ (Factor Market and 

Firms)  ส่วนท่ีสองของแบบจําลองจะแสดงถึงการไหลเวียนของส่วนท่ีเหลือจากการผลิตและการ

บริโภค (The Flow of Residuals)  กล่าวคือ วัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีถูกนําเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะ

ถูกปล่อยออกมาในรูปของกากหรือส่วนท่ีเหลือ (By-Products of Residuals)  สู่ส่ิงแวดล้อม  ส่ิง

ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีแบบจําลองน้ีอธิบายไว้ก็คือ  การไหลกลับของกากหรือส่วนท่ีเหลือเพ่ือคืนสู่

ธรรมชาติ  สามารถชะลอได้โดย การใช้ซํ้า (Reuse) การเอาคืนกลับ (Recovery)  และการนํา

กลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycling)  

 นอกจากน้ี ในการผลิตสินค้าเชิงอุตสาหกรรมจะมีหลักการในการควบคุมกากของเสียหรือ

ขยะในทุกข้ันตอน  เรียกว่า ระบบปิดของการไหลเวียนของวัตถุ (A Closed System of Material 

Flow Approach) ดังภาพท่ี 2.2 (Callan and Thomas, 2000: 629-630) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2  ระบบปิดของการไหลเวียนของวัตถุ (A Closed System of Materials Flow  
                 Approach) 

แหล่งที่มา: U.S. Congress.  Office of Technology Assessment, 1992 quoted in Callan  

                 and Thomas, 2000: 629-630. 
 

 แบบจําลองระบบปิดของการไหลเวียนของวัตถุ แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปกป้อง

ส่ิงแวดล้อมได้มากกว่าการควบคุมกากของเสียภายหลังการผลิต เพราะกากหรือส่วนท่ีเหลือจาก

การผลิต 

ใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การใช้สินค้า 

ออกแบบเพ่ือ

การรีไซเคิล ป้องกันการเกิด

ของเสีย 

ออกแบบเพ่ือ

การใช้ซ้ า 

การใช้วัตถุดิบอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ออกแบบเพ่ือ

การฝังกลบ 

การท าปุ๋ยหมัก 

และการเผา

อย่างปลอดภัย 
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กระบวนการผลิตของข้ันตอนหน่ึงสามารถใช้เป็นปัจจัยนําเข้า  (Input)  ของการผลิตในขั้นตอน

ต่อไป  จึงทําให้ของเสียท่ีจะไหลกลับสู่ธรรมชาติถูกชะลอให้ช้าลง และทําให้มีปริมาณลดน้อยลง 
 U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) (1989 quoted in El-Haggar, 

2007: 14)  กําหนดให้การวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life Cycle Analysis) ว่าเป็นวิธีในการประเมิน

สภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลเกี่ยวเน่ืองมาจากกิจกรรมการผลิตและการตลาดของภาค อุตสาหกรรม  

เร่ิมจากการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตสู่การบรรจุหีบห่อ และส่งจําหน่ายสู่

ตลาด  เมื่อถึงมือผู้บริโภค  ผู้บริโภคอาจใช้ซํ้า หรือ นํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่  ก่อนส่งขยะส่วนท่ี

เหลือไปสู่กระบวนการกําจัดอย่างปลอดภัย  กระบวนการน้ีเรียกว่า  จากเกิดจนถูกฝังกลบ (Cradle–

To–Grave)  ดังภาพท่ี 2.3  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  วงจรชีวิตแบบด่ังเดิม (Traditional Life Cycle Analysis) 

แหล่งที่มา: USEPA, 1989 quoted in El–Haggar, 2007: 14. 
 

 แนวคิดของ USEPA  ถูกนํามาพัฒนาและเสนอเป็นแนวคิดใหม่  โดย El–Haggar 

(2007: 17)  เรียกว่า แนวคิดจากเกิดไปสู่การเกิด (Cradle–to Cradle Concept)  ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า

วัตถุดิบท่ีผ่านกระบวนการผลิต บรรจุหีบห่อ และไปสู่มือผู้บริโภค สามารถใช้ซํ้า หรือสามารถนํา

กลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เรียกว่าการรีไซเคิล จนไม่มีขยะหลงเหลือและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ

ต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้สภาวะปิดของวงจรชีวิต (Close Loop of  the Life Cycle)  ดังภาพท่ี 2.4 
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กระบวนการ
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การใช้ซ้ าและ

การรีไซเคิล 

การบรรจุ     

หีบห่อ 

การตลาด 

 Cradle–to–grave 
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ภาพท่ี 2.4  วงจรชีวิตใหม่บนพ้ืนฐานของแนวคิดแบบ  “Cradle–to–Cradle” 

แหล่งที่มา: El–Haggar, 2007: 17. 
 

 จะเห็นว่าการใช้ซํ้าและการรีไซเคิลเกิดท้ังในโรงงาน เช่น กรณีเรียกคืนช้ินส่วนผลิตภัณฑ์

ของตนเองในการนํามารีไซเคิล หรือการรีไซเคิลภายนอก  หมายถึงขยะท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์

สามารถคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลและจําหน่ายให้ผู้รับซ้ือต่อไป จากแบบจําลองความสมดุลของวัตถุ 

(Material Balance Model)  และแนวคิดจากเกิดไปสู่การเกิด (Cradle–To–Cradle Concept)  

สามารถอธิบายถึงปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนว่าจะมีมากน้อยข้ึนอยู่กับการใช้ซํ้าหรือการนํากลับมาแปรรูป

ใช้ใหม่ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย์ดึงมาใช้ผลิตสินค้าเพ่ือบริโภคในระบบเศรษฐกิจ 

 Henstock (1974 อ้างถึงใน มารยาท  เศวตกิติธรรม, 2536: 7)  กล่าวว่า  ตาม Scottish 

Development Department  ท่ีได้สรุปคําจํากัดความของขยะว่าเป็นของเสียท่ีต้นทุนในการถูก

ขว้างท้ิงไปจะตํ่ากว่าต้นทุนในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  อย่างไรก็ตาม ของเสียบางชนิดควร

จะมีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เน่ืองจากต้นทุนในการกําจัดของเสียชนิดนั้นสูง  และเน่ืองจาก

การขาดแคลนวัตถุดิบท่ีจะใช้ในการผลิตสินค้าก่อนท่ีจะมาเป็นของเสียดังกล่าว  ทําให้วัตถุดิบมี

ราคาแพงข้ึน  ดังน้ัน จึงต้องหาวิธีทดแทนการใช้วัตถุดิบดังกล่าว  การขว้างท้ิงของเสียจึงเป็นเพียง

การประหยัดต้นทุนสําหรับผู้ท่ีต้องการจะขว้างท้ิงไปเท่านั้น  แต่จะไม่เป็นการประหยัดต่อสังคม

โดยรวมโดยเฉพาะในระยะยาว 

การดึงวัตถุดิบ

จากธรรมชาติ 

การใช้ซ้ าและ

การรีไซเคิล 

กระบวนการ

ผลิต 

การใช้

ผลิตภัณฑ์ 

การบรรจุ     

หีบห่อ 

การขนส่งและ

การตลาด 

การรีไซเคิลใน

โรงงาน 

การรีไซเคิล

ภายนอก 

Cradle–to–Cradle 
 



 
 
19 

 

 เมื่อมีขยะถูกท้ิงออกนอกระบบปิดตามท่ี  El–Haggar อธิบายไว้  จึงเป็นหน้าท่ีของชุมชน

ทุกชุมชนท่ีต้องรับมือกับการเก็บและกําจัดขยะ หน้าท่ีน้ีเป็นท่ีรู้จักอย่างเป็นสากลว่า ขยะเทศบาล 

(Municipal Solid Waste)  โดยมีหน้าท่ีกําจัดขยะท่ีไม่เป็นอันตรายของชุมชน  ซ่ึงวิธีการกําจัดใน

ยุคต้น ๆ คือ การฝังกลบ (Landfill) แต่ต่อมามีปัญหาไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่

ใกล้กับบ่อขยะท่ีใช้ฝังกลบ  เรียกว่า ความกลัวท่ีไม่อยากให้มีบ่อขยะมาอยู่หลังบ้านของฉัน “Not in 

my Backyard” or “NIMBY” Syndrome  เพราะสร้างปัญหาด้านสุขภาพมากกับผู้ท่ีอาศัยอยู่ใกล้ 

(Callan and Thomas, 2000: 559)  โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 1980 จนถึงต้น ค.ศ. 1990  วิกฤต

ของการกําจัดขยะโดยการฝังกลบมีมากข้ึน  เพราะค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากข้ึนในการหาพ้ืนท่ีฝังกลบท่ี

เหมาะสมและการฝังกลบท่ีถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

(Ackerman, 1997: 1)  จึงทําให้มีการหาวิธีการจัดการขยะแบบใหม่ ๆ เช่น  การนําขยะกลับมา

แปรรูปใช้ใหม่ (Recycling)    ซ่ึงขณะน้ันยังพบว่า  ต้นทุนในการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่   หรือการ

รีไซเคิลค่อนข้างแพง และยังไม่มีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะรีไซเคิลมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ท่ีมีคุณภาพ 

 ปัญหาการจัดการขยะได้รับการสนใจมากข้ึน เพราะวิธีการจัดการขยะแบบด้ังเดิมเร่ิมไม่ได้

รับการยอมรับ  บริษัทต่าง ๆ ท่ีทําหน้าท่ีกําจัดขยะจึงเสนอวิธีการจัดการขยะหลากหลายวิธี เช่น 4 วิธี 

ท่ีทําตามลําดับของความสามารถในการจัดการขยะน้ัน  ได้แก่ (Buchholz, 1998: 247–248) 

1. ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท่ีมีมาตรฐานสากล 

2. เตาเผาขยะ (Incineration)  บางคร้ังใช้การเผาขยะเพ่ือนําพลังงานไปใช้ 

3. การนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycling) 

4. การเก็บไว้ในภาชนะท่ีปลอดภัย (Storage)  เช่น ขยะสารพิษ  มีการบรรจุถังปิดผนึก 

และเก็บไว้ในท่ีมิดชิดปลอดภัย 

 แม้ว่ากําไรจากการจัดการขยะของบริษัทท่ีให้บริการในธุรกิจน้ีจะเพ่ิมข้ึน  แต่กฎระเบียบ 

และปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี  ทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  กฎระเบียบท่ีไม่มีความคงท่ี

เปลี่ยนแปลงบ่อย  และบริษัทต้องประสบกับความยุ่งยากในการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีในการฝังกลบ

หรือเผาขยะโดยใช้เตาเผา  ท้ังน้ี เพราะไม่มีใครยอมให้กิจการเหล่านี้มาอยู่ใกล้บ้านของตนเอง 

(Buchholz, 1998: 248) เน่ืองจากการจัดการขยะโดยการฝังกลบแบบเก่า ก่อให้เกิดปัญหามาก  

เมื่อสารพิษจากขยะร่ัวไหล และถูกปล่อยลงไปยังช้ันน้ําใต้ดิน  การเผาขยะก็ไม่ใช่วิธีการกําจัดขยะท่ี

สะอาดพอ  เพราะเป็นการสร้างมลพิษต่ออากาศและนํ้า  และมีเถ้าท่ีเป็นพิษหลงเหลือจากการเผา

จํานวนมหาศาล  แม้จะใช้เทคนิคเตาเผาขยะ  ต้นทุนการจัดการก็จะสูงเกินไปสําหรับปริมาณขยะท่ีมี

ไม่มากต่อการเผาในแต่ละคร้ัง  ดังน้ัน จึงได้มีการเสนอทางเลือกอื่นท่ีดีกว่าในการลดปริมาณขยะ 
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คือ  แนวคิดของการลดการใช้ (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ 
(Recycling) (Young, 1991  quoted in Brown et al., 1991: 46) 
 ส่วนผู้ประกอบการเองจะต้องพยายามใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ในสายการผลิต รวมท้ัง

การออกแบบสินค้าใหม่ ๆ ท่ีมีการประกอบท่ีง่ายต่อการคัดแยกชนิดของวัสดุ เพ่ือสะดวกในการนํา

กลับมารีไซเคิล  ท้ังน้ี การรีไซเคิลจะไม่ย่ังยืนในระยะยาว ถ้าไม่มีตลาดมาเป็นตัวขับเคลื่อน  การ

รณรงค์เร่ืองการรีไซเคิล  จึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้มีตลาดท่ียอมรับสินค้าท่ีผลิตจากขยะรีไซเคิล

เหล่านี้ก่อน (Williams, 2002 quoted in Kreith, 2002: 2.14)  ข้ันตอนท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในการหา

หนทางแก้ปัญหาการจัดการขยะ คือทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบกับขยะท่ีตัวเองก่อข้ึนและแก้ไขท่ี

ตัวเองก่อน  ดังน้ัน   Williams (2002 quoted in Kreith, 2002: 2.8)     จึงให้ความสําคัญกับการ

รีไซเคิลว่าเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่เพียงคัดแยกขยะก่อนการกําจัด  แต่

หมายถึงวัฒนธรรมท่ีผู้บริโภคจะหันมาสนใจ  และซ้ือสินค้าท่ีมีการใช้ขยะรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบใน

การผลิต 

 การพัฒนาท่ีย่ังยืนมีความเกี่ยวพันกับแนวคิดท่ีหลากหลาย  วิธีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ คงใช้

การได้ไม่ดีนัก  จึงต้องอาศัยการลดความต้องการการใช้ทรัพยากร ควบคู่ไปกับการจัดการขยะ  

โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนการกําจัดขยะเพ่ิมสูงข้ึน  มีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดมากข้ึนกับขยะพิษ  การใช้

หลากหลายแนวทางร่วมกันจึงเป็นส่ิงท่ีต้องกระทํา (Frosch and Gallopoulos, 1989 quoted in 

Tietenberg, 2003: 564) และผู้กําหนดนโยบายจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(Economic Incentives) เพราะการสร้างแรงจูงใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงช่วยลดข้อขัดแย้ง

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการปกป้องส่ิงแวดล้อม  แต่กลยุทธ์น้ียังช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ี

มีความใส่ใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย (Tietenberg, 2003: 570)  บทบาทของภาครัฐใน

การท่ีจะบรรลุผลสําเร็จของการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมจึงต้องอาศัยท้ัง

การควบคุมด้วยกฎระเบียบ   ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างแรงจูงใจ (Tietenberg, 2003: 206)  ใน

ยุโรปการให้ผลตอบแทนเพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการรีไซเคิล หรือการนํากลับมาใช้ซํ้าจึงมักจะ

กําหนดอยู่ในกฎหมาย   โดยให้ประโยชน์กลับผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 

เช่น ลดภาษีให้กับโรงงานท่ีติดต้ังระบบควบคุมมลพิษในการนํากลับมาใช้ใหม่ (Tchobanoglous 

et al., 1993: 27)  อย่างไรก็ตามผู้ผลิตอาจต้องเผชิญกับกฎระเบียบ เช่น ภาษีบรรจุภัณฑ์ (Packing 

Taxes)  มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Packaging Standard)  ข้อกําหนดของการมีองค์ประกอบของ

วัสดุรีไซเคิลในสินค้าบริโภค (Minimum Content of Recycled Material in Consumer 

Products)  และการห้ามใช้วัสดุท่ีย่อยสลายยาก เป็นต้น (Tchobanoglous et al., 1993: 32) 

 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไม่ได้นํามาซ่ึงปัญหาปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน

เท่านั้น  แต่ยังทําให้คุณลักษณะของขยะเปลี่ยนไปและยากต่อการกําจัดอีกด้วย (Young, 1991 
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quoted in Brown et al., 1991: 43)  ยกตัวอย่างเช่น ขยะพลาสติกท่ีมีความซับซ้อน ย่อยสลายยาก

และนํากลับมาแปรรูปใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง ขยะแบตเตอร่ีท่ีมีส่วนประกอบของโลหะ

หนักท่ีเป็นอันตราย  ตลอดจนยาฆ่าแมลงท่ีส่งผลต่อสุขภาพ (Young, 1991 quoted in Brown et 

al., 1991: 44)  นอกจากน้ีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้  ยังก่อให้เกิดมลพิษ เช่น มลภาวะจาก

การถลุงแร่  ไม่ใช่เพียงก่อให้เกิดปัญหาน้ําเสียเท่านั้น  การหลอมและถลุงแร่ยังก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ ซ่ึงข้ึนอยู่กับแร่ธาตุท่ีถลุงข้ึนมาใช้ เช่น เกิดซัลเฟอร์ออกไซด์ (Sulfur Oxides) ปรอท 

(Lead) สารหนู (Arsenic) และโลหะหนักต่าง ๆ ย่ิงไปกว่านั้นการถลุงแร่ต้องอาศัยพลังงานความ

ร้อนอย่างมาก  ประกอบกับพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีถูกทําลายจนเหลือพ้ืนท่ีป่าน้อยลง ทําให้ช้ันบรรยากาศมี

คาร์บอนไดออกไซด์มาก เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (Young, 1991 quoted in Brown et al., 

1991: 42)  เมื่อเราพิจารณาเส้นทางวัตถุดิบและการก่อให้เกิดขยะ (Materials Flow and Waste 

Generation)  ท่ีสามารถอธิบายได้แบบง่าย ๆ ในสังคมยุคเทคโนโลยี ดังภาพท่ี 2.5  จะเห็นว่า

หนทางท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะลดปริมาณขยะท่ีต้องถูกกําจัดท้ิง คือ การลดหรือจํากัดการบริโภค

วัตถุดิบและการเพ่ิมอัตราการนํากลับมาหรือ ใช้ซํ้าของวัสดุท่ีเป็นขยะหรือของท่ีไม่ใช้แล้ว  แม้

แนวคิดนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ในสังคมยุคเทคโนโลยีแล้วเป็นส่ิงท่ีกระทําได้ยากมาก 
(Tchobanoglous et al., 1993: 6) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5  เส้นทางวัตถุดิบและการก่อให้เกิดขยะในสังคมยุคเทคโนโลยี 

แหล่งที่มา: Tchobanoglous, Theisen and Vigil, 1993: 6. 
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 แม้ U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ได้ตระหนักถึงความยากในเชิง

ปฏิบัติ  แต่ก็ได้พยายามกําหนดข้ันตอนในการจัดการขยะแบบบูรณาการ (Hierarchy of 

Integrated Solid Waste Management)  และเสนอให้นํามาใช้ปฏิบัติโดยมีสาระสําคัญดัง

ข้ันตอนต่อไปน้ี  (Tchobanoglous et al., 1993: 15-16) 

1. การลดขยะ ณ แหล่งท่ีเกิด (Source Reduction)  เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการขยะ

แบบบูรณาการ โดยคํานึงถึงการลดปริมาณและหรือความเป็นพิษของขยะท่ีเกิดข้ึน  นับว่าเป็น

ความสําคัญอันดับต้น ๆ เพราะถ้าสามารถลดขยะ ณ แหล่งท่ีเกิด  จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลด

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การลดปริมาณ ณ แหล่งท่ีเกิด หมายถึง 

การออกแบบ  การผลิต  และการบรรจุผลิตภัณฑ์  โดยพยายามไม่ให้มีองค์ประกอบท่ีเป็นสารพิษ 

ลดปริมาณของวัตถุดิบ และพยายามให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานได้นานท่ีสุด  การลด

ปริมาณ ณ แหล่งท่ีเกิด รวมถึงขยะในภาคครัวเรือน ร้านค้าธุรกิจ และอุตสาหกรรม  โดยรูปแบบ

ของการซ้ือจะคํานึงถึงความสามารถในการใช้ซํ้าของสินค้าและวัตถุดิบ 

2. การนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เรียกว่า การรีไซเคิล (Recycling) ซ่ึงมี

ข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องคือ  การคัดแยกและรวบรวมวัสดุใช้แล้ว   การเตรียมวัสดุเหล่านี้เพ่ือใช้ซํ้า เพ่ือ

แปรรูปใหม่ หรือผลิตเป็นสินค้าใหม่  การใช้ซํ้า  การผ่านกระบวนการผลิตอีกคร้ัง  และการผลิตเป็น

สินค้าใหม่ การรีไซเคิลเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยลดความต้องการทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะถูกนํามาใช้ 

และ ลดปริมาณของขยะท่ีต้องถูกนําไปกําจัดโดยการฝังกลบ 

3. การเปลี่ยนรูปขยะ (Waste Combustion/Waste Transformation)  โดยอาจเป็นการ

เปลี่ยนรูปทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีววิทยา เช่น ให้สามารถเปลี่ยนรูปขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การกําจัดขยะ เปลี่ยนรูปเพ่ือนํากลับมาใช้ซํ้า แปรรูปเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ และปรับเปลี่ยนเพ่ือ

สามารถนํากลับมาใช้เป็นปุ๋ยหรือพลังงานความร้อนและก๊าซชีวภาพ 

4. การฝังกลบขยะอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)            ขยะท่ีไม่สามารถนําไป

รีไซเคิลหรือนําไปใช้ต่อไปไม่ได้แล้ว  จะถูกฝังกลบซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสายการจัดการขยะ  

เพราะเป็นวิธีการท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน  จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายท่ีควรจะจัดการกับขยะ 

 Kreith (2002: 2.7–2.9)  ได้พยายามจัดทําคู่มือในการจัดการขยะ (Handbook of Solid 

Waste Management)  ในแนวทางเดียวกับ EPA โดยในคู่มือเล่มน้ี Marcia E. Williams เขียน

ถึงการบูรณาการการบริหารจัดการขยะ(Integrated Municipal Solid Waste Management)  ซ่ึง

เสนอการจัดการขยะโดยเร่ิมจากการลดขยะจากแหล่งกําเนิด (Source Reduction)  คือ การเน้นให้

มีการลดท้ังปริมาณของขยะท่ัวไปและขยะพิษท่ีถูกก่อให้เกิดข้ึนให้มากท่ีสุด เช่น การใช้ขวดท่ี

สามารถคืนกลับไปยังผู้ผลิตเพ่ือใช้ซํ้า  ส่วนขยะท่ีเกิดข้ึน แต่ยังคงนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกก็ให้นํามา

รีไซเคิล (Recycling) หรือทําปุ๋ยหมัก (Composting)  เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากท่ีสุด
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ก่อนท่ีจะนําส่วนท่ีเหลือไปเข้าเตาเผาขยะ (Incineration)  เพ่ือก่อให้เกิดพลังงานความร้อนท่ี

นําไปใช้ได้  และท้ายท่ีสุดขยะจากเตาเผาขยะและขยะท่ีเหลือก็จะถูกนําไปฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill)  

 ในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ การให้บริการสาธารณะ เช่น การจัดการขยะมูลฝอยจะ

ไม่ได้รับการอุดหนุนอีกต่อไปจากรัฐบาล  โดยจะทําการเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมกับต้นทุน

ท้ังหมดแทน  หลักการน้ีเมื่อนํามาใช้กับประเทศไทยในการชําระค่าน้ํา ค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์  ยัง

ไม่พบว่ามีปัญหาแต่อย่างใด แต่ในการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปนัก หลักการ 

ท่ีมีผู้ก่อให้เกิดขยะ และส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม หรือท่ีรู้จักกันดีคือ “หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” 

(Polluter Pays Principle (PPP))  แม้จะทําการผลักดันจากส่วนกลางแต่ยังไม่เป็นผล  รัฐบาล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโดยเฉพาะนักการเมืองยังไม่เอาจริง  เน่ืองจากเกรงว่าจะเสียฐาน

เสียงไป  ตามหลักการดังกล่าวผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยควรจะชําระเต็มตามต้นทุนท่ีเกิดข้ึน ในการ

เก็บรวบรวม และกําจัดขยะมูลฝอยแบบเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ค่าธรรมเนียมจะชําระตามปริมาณ

ขยะท่ีเกิดข้ึนจริง  นอกจากน้ัน อาจเก็บค่าธรรมเนียมให้มีอัตราต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของขยะมูลฝอย 

(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, ม.ป.ป.: 31) 

 จากการศึกษาของวิลาสินี วัฒนาวงศ์ดอน (2546: บทคัดย่อ)  พบว่า  รูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จะมีการดําเนินการโดยหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นการดําเนินการโดยองค์กรท่ีไม่มีกฎหมาย

รองรับ เช่น คนคุ้ยขยะ ซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่า  ซ่ึงเป็นการดําเนินการโดยภาคเอกชนในรูปของ

ธุรกิจการรับซ้ือของเก่า  โดยมีรูปแบบการดําเนินการในการซ้ือวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่กันเป็นทอด ๆ  ต้ังแต่คนคุ้ยขยะ ซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่า จนถึงโรงงานแปรรูป  กลุ่ม

ท่ีสองเป็นการดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีกฎหมายรองรับ  และมีการทํางาน

อย่างเป็นระบบ   เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง  โดยสนองตอบ

ต่อเป้าหมายได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8  และเป็นแนวทาง

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9  กรมควบคุมมลพิษ (2544: 8) จึงกําหนด

นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยท่ีได้รับการศึกษาออกแบบ

และก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีระบบและมาตรการการป้องกันปัญหาผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและประชาชน  และยังสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนหลาย ๆ แห่งรวมกัน  

ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละชุมชน  และไม่ให้เกิดข้ึนอีกต่อไปในอนาคต  

โดย 
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1. ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน 

2. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ท้องถ่ินเพ่ือให้มีการจัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร  ต้ังแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การนํากลับมาใช้ประโยชน์ และการกําจัดท่ี

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความร่วมมือกันในการจัดการ

ขยะมูลฝอย  โดยมุ่งเน้นรูปแบบรวมศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม 

4. สนับสนุนให้มีกฎระเบียบ และเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน  และประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ขยะมูลฝอยมากข้ึน 

 สําหรับการจัดการขยะของประเทศต่าง ๆ มีวิธีท่ีแตกต่างหลากหลาย ดังสรุปไว้โดยสถาบัน

การจัดการบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม (2551: 046–049)  มีดังน้ี 

1. ประเทศญ่ีปุ่น 

 ขยะมูลฝอยของประเทศญ่ีปุ่น แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ขยะมูลฝอยชุมชนและขยะ

อุตสาหกรรม  โดยขยะมูลฝอยชุมชนจะเก็บรวบรวมโดยเทศบาล หรือ อ.บ.ต.  และประชาชน  ส่วน

ขยะอุตสาหกรรมเก็บรวบรวมโดยเอกชน  ขยะท้ัง 2 ประเภทน้ีจะถูกคัดแยกดังน้ี  ขยะรีไซเคิลจะ

นําไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป ขยะเผาไหม้ได้จะนําเข้าเตาเผา  ส่วนขยะเผาไหม้ไม่ได้และขยะ

ขนาดใหญ่เข้าเคร่ืองย่อยแล้วนําไปฝังกลบ  นอกจากน้ียังมีการกําหนดจุดท้ิงขยะรีไซเคิล  ออก

กฎหมายกําหนดให้ผู้ผลิตต้องรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองผลิตข้ึน  กฎหมายรีไซเคิลภาชนะบรรจุ

และหีบห่อ เป็นต้น  จุดแข็งของการจัดการขยะในญี่ปุ่น คือ เน้นการคัดแยกท่ีแหล่งกําเนิด  โดย

กําหนดวัน ประเภท และเวลาในการท้ิง  ในปัจจุบัน ญ่ีปุ่นได้มีการพัฒนาการจัดการขยะโดย

กําหนดค่าท้ิงขยะตามนํ้าหนักและผู้ก่อขยะต้องรับผิดชอบในการคัดแยก  ซ่ึงเป็นหลักการ ผู้ก่อ

มลพิษเป็นผู้จ่าย 

 นอกจากน้ี การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศญ่ีปุ่น ยังมีการดําเนินการโดยยึดหลักการการ

ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility (EPR))  และ

แนวความคิด 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle)  โดยมี “Fundamental Law for Establishing a 

Sound Material-Cycle Society” เป็นกฎหมายหลัก  ซ่ึงเป็นการวางกรอบของการจัดการของเสีย

ท้ังหมด  หลักการ Extended Producer Responsibility (EPR)  ซ่ึงผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

น้ัน  ในประเทศญ่ีปุ่นมีการดําเนินการในรูปของการเรียกคืนซากอุปกรณ์ (Take-Back)  ซ่ึง

ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน คอมพิวเตอร์ และแบตเตอร่ีแบบประจุไฟใหม่ได้  โดยมี

วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 
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1. กระตุ้นให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในความตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2. ยกระดับความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน  ท้ังในทาง

ดําเนินการและการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  โดยท่ีไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน เช่น 

เทศบาล เป็นต้น 

 การดําเนินการโดยหลักการ EPR  ของประเทศญ่ีปุ่นนั้น  มีลักษณะสําคัญคือ  การแบ่ง

หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของแต่ละภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  เช่น หน้าท่ีในการเรียกคืนซาก

อุปกรณ์ และหน้าท่ี ในการรีไซเคิลซากอุปกรณ์  อีกท้ังยังตระหนักดีว่า  สินค้าต่าง ๆ จะมีลักษณะ

หลังการใช้งานท่ีแตกต่างกัน  จึงมีการปรับรายละเอียดของกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพทางการ

ตลาดท่ีเปลี่ยนไป  และด้วยข้อจํากัดทางทรัพยากรของประเทศญ่ีปุ่นเอง  ซ่ึงจําเป็นต้องพ่ึงพา

ทรัพยากรจากต่างประเทศจึงต้องพยายามนําทรัพยากรกลับคืนมาให้ได้มากท่ีสุด  โดยมีมาตรการ 3 

Rs  เป็นแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อม  แนวคิด 3 Rs เป็นพ้ืนฐานของกรอบกฎหมายในการจัดการ

ของเสีย  ท้ังโครงสร้างของกฎหมายและความรับผิดชอบ  โดยมีการวางกรอบของกฎหมายตาม

ประเภทอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์  ซ่ึงได้แก่  ลักษณะของสินค้า  โครงสร้างของอุตสาหกรรม 

ตลาดและหน่วยงานสนับสนุน การนําทรัพยากรกลับคืน  รวมท้ังมีการดําเนินการท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน

ของหลักการ EPR  โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  ท้ังประชาชน ภาค

ธุรกิจ หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน/เทศบาล  และภาครัฐบาลกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์.  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม, 2552: 2-98-2-99) 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกามีโรงเผาขยะจํานวนมากต้ังอยู่ตามรัฐต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  โดยโรงเผาขยะท่ี

ผลิตกระแสไฟฟ้าใหญ่ท่ีสุดในโลก  ต้ังอยู่ท่ีเมืองดัลลาแวร์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย  สามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ 85 เมกกะวัตต์  โรงเผาขยะแห่งน้ีสร้างโดยความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีจาก

ประเทศญ่ีปุ่น  โดยมีกําลังการเผาขยะอยู่ท่ี 2.438 ตันต่อวัน  เป็นโรงเผาขยะชนิดตะกรับหมุน  

ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน

จากโรงเผาขยะจํานวนมาก  และมีการดําเนินการด้านรีไซเคิล  ดังน้ี 

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและแนวคิดในการนําวัสดุใช้แล้วมาผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- ส่งเสริมให้มีการนําบรรจุภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมไปบรรจุซํ้า หรือ Refill  แทนการ

นําไปหลอมใช้ใหม่ 

- ส่งเสริมให้มีการนําเศษวัสดุ ซากปรักหักพังของอาคารมาใช้ในโครงการก่อสร้างของรัฐ 

- จัดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในเร่ืองการดําเนินการส่งเสริมการลงทุนด้านรีไซเคิล 
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3. ประเทศสิงคโปร์ 

 ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา  ปริมาณขยะของประเทศสิงคโปร์มีอัตราเพ่ิมข้ึนถึง 6 เท่า  โดยกว่า

ร้อยละ 90  ถูกกําจัดโดยการนําเข้าโรงงานเผาขยะท่ีมีอยู่ 4 แห่งบนเกาะสิงคโปร์  ส่วนขยะท่ีไม่

สามารถเผาได้และเถ้าจากการเผาขยะจะนําไปฝังกลบท่ีพ้ืนท่ีฝังกลบ  ซ่ึงปัจจุบันสิงคโปร์นําเถ้าท่ีได้

ไปถมเป็นแผ่นดินย่ืนออกไปในทะเล  เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์  นอกจากน้ัน  สิงคโปร์ยังมี

แผนการจัดการขยะเป็นแผนงานหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้แผนท่ีมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า Singapore Green 

Plan 2012  ซ่ึงประกอบด้วยแผนการจัดการนํ้า แผนการจัดการอากาศ แผนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  และแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ  โดยแผนการจัดการขยะท่ีอยู่

ภายใต้ Singapore Green Plan 2012  จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและวิธีการจัดการขยะเป็น

หลัก  โดยเป้าหมายของแผนนี้ถูกกําหนดให้มีระยะส้ินสุดของแผนในปี พ.ศ. 2555  ซ่ึงกําหนดไว้ว่า

จะไม่มีการฝังกลบขยะอีกต่อไป 

4. ประเทศไต้หวัน 

 ประเทศไต้หวันมีข้อจํากัดในเร่ืองของพ้ืนท่ีและความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ี  

ดังน้ัน  รัฐบาลไต้หวันจึงให้ความสําคัญในการกําจัดขยะชุมชน  โดยการนําขยะไปเผาในโรงเผาขยะ

มากกว่าการกําจัดโดยการฝังกลบ  เพราะจะช่วยประหยัดพ้ืนท่ีฝังกลบได้เป็นจํานวนมาก  โดยเมื่อปี 

พ.ศ. 2546  ประเทศไต้หวันมีโรงเผาขยะอยู่ท้ังส้ิน 3 แห่ง  และพ้ืนท่ีฝังกลบ 1 แห่งด้วยกัน  

นอกจากน้ัน  ไต้หวันยังมีการนํามาตรการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะ เช่น การลด

ปริมาณขยะต้ังแต่ต้นทาง  รวมถึงการเก็บค่าขยะต่อถุง  ทําให้ปริมาณขยะลดลงถึงร้อยละ 51  รัฐบาล

ไต้หวันได้กําหนดเป้าหมายการห้ามฝังกลบขยะและหันมาใช้นโยบายรีไซเคิลขยะทุกประเภท

ภายในปี พ.ศ. 2553  โดยจัดทําเป็นแผนงานเพ่ือรณรงค์ให้ครัวเรือนต่าง ๆ มีการนําวัสดุและเศษ

อาหารไปใช้ประโยชน์  เร่ืองน้ีหลายชุมชนในประเทศไทยมีการจัดการขยะแบบครบวงจรหลายแห่ง

ด้วยกันกล่าวคือได้นําขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล 

5. ประเทศออสเตรเลีย 

 รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีได้มีการกําหนดนโยบายการจัดการ

ขยะให้มีขยะเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste   โดยต้ังเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2553  ซ่ึง

นโยบายดังกล่าวได้เร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539  และต้ังเป้าหมายในการลด

ปริมาณขยะไว้ท่ีอัตราร้อยละ 25 ต่อปี  ซ่ึงวิธีการท่ีใช้ก็คือ  การควบคุมปริมาณพ้ืนท่ีฝังกลบ  และ

โรงงานเผาขยะ  และมุ่งเน้นการสร้างความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน  ท้ังน้ีเป้าหมายของการดําเนินการตามนโยบายท่ีวางไว้ก็คือ  เพ่ือลดการบริโภค

ทรัพยากรและพลังงานในภาพรวม  นําไปสู่สังคมท่ีปลอดจากขยะเพ่ือความย่ังยืน  เสริมสร้างความรู้
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ความเข้าในใจในการจัดการขยะและรักษาส่ิงแวดล้อม  กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเพ่ิม

ประโยชน์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ประเทศนิวซีแลนด์ 

 ประเทศนิวซีแลนด์ได้เร่ิมแผนยุทธศาสตร์การจัดการขยะต้ังแต่ พ.ศ. 2545  เพ่ือการลด

ปริมาณขยะให้เป็นศูนย์  และการจัดการขยะท่ีย่ังยืนของประเทศ  โดยกําหนดเป้าหมายไว้ 3 

ประการ  ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายทางสังคมและความเส่ียงท่ีได้รับจากขยะ  การลดความเสียหายของ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการเกิดและท้ิงขยะ และการเพ่ิมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการใช้วัสดุต่าง ๆ 

7. ประเทศบราซิล 

 การจัดการขยะชุมชนของประเทศบราซิล  ดําเนินการโดยเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ

เก็บขนและกําจัดเป็นหลัก  การคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ท่ีเมืองเซาเปาโล  มีโรงงาน

คัดแยกขยะท่ีดําเนินการโดยสหกรณ์ของผู้เก็บขยะ  สามารถคัดแยกขยะได้เฉล่ียประมาณวันละ 3 – 

5 ตันต่อโรงคัดแยก  ส่วนรูปแบบการจัดการขยะของเทศบาล เช่น เทศบาลนิเตอรอย ท่ีเมืองริโอ เดอ 

จาเนโร  นอกจากการจัดการขยะตามหน้าท่ีปกติแล้ว  ยังได้จัดต้ังบริษัทเอกชนเพ่ือทําโครงการ

จัดเก็บขยะ สนับสนุนถุงพลาสติกใสแจกให้กับประชาชนเพ่ือแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะท่ัวไป  มี

การให้บริการจัดการเก็บขยะท่ีแยกแล้ว 2 แบบ คือ  แบบท่ี 1  ประชาชนนําขยะรีไซเคิลมาท้ิงในถังท่ี

จัดไว้ให้  ซ่ึงมีกระจายอยู่ท่ัวไป  และแบบท่ี 2  ระบบเก็บถึงบ้านหรือ Door–to–Door  ซ่ึงส่วน

ใหญ่ใช้กับอาคารสูง  โดยพนักงานจะนํารถท่ีออกแบบไว้สําหรับเก็บขนขยะแต่ละชนิด  ออก

ให้บริการจัดเก็บถึงบ้าน 

8. ประเทศแคนนาดา 

 นอกจากประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย  ท่ีมีเป้าหมายการจัดการให้ขยะเป็นศูนย์ หรือ 

Zero Waste  แล้ว  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกต่างก็ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะด้วย

วิธีการต่าง ๆ ให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้  เช่นเดียวกับประเทศแคนนาดาท่ีมีเป้าหมายขยะเป็น

ศูนย์ หรือ Zero Waste  ในปี พ.ศ. 2553  โดยมุ่งเน้นการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- ความรับผิดชอบของผู้ผลิตสินค้า 

- การนําผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ซํ้า 

- การจูงใจให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากวัสดุรีไซเคิล  เพ่ือส่งเสริมตลาดสินค้ารีไซเคิล 

- การลดขยะจากแหล่งกําเนิด ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการกําจัดขยะเมื่อผ่านการใช้แล้ว 

- สร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- จัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการนําขยะมาใช้ 

 สรุปได้ว่า แต่ละประเทศได้มีความพยายามพัฒนาวิธีการจัดการขยะให้สามารถปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธ์ิผล  โดยเฉพาะการจัดการขยะจากชุมชน  หรือภาคครัวเรือน  ซ่ึงต้อง
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อาศัยความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการคัดแยกขยะของประชาชน  เพ่ือให้

สามารถนําขยะกลับมารีไซเคิลได้มากข้ึน 

 หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) เป็นหลักการท่ีมีแนวคิดในด้านการ

คํานึงถึงส่ิงแวดล้อมตลอดท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  โดยแสดงออกในรูปต้นทุนการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม และการขยายความรับผิดชอบน้ันจะรับผิดชอบท้ังวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  ท้ังในส่วนการ

ผลิต การนําเข้า/ส่งออก  หรือการขายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่าย  ซ่ึง

เป็นความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ท่ีถูกใช้งานแล้ว  ผู้ผลิต ผู้นําเข้า/ส่งออก  ผู้ขายจะต้องเรียกคืน

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว และจัดการกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วดังกล่าวโดยการใช้ซํ้า นําไปรีไซเคิล  หรือ

นําไปใช้ในการผลิตพลังงาน  สําหรับการนําหลักการ EPR  ไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลาย

รูปแบบ  ซ่ึงสามารถจําแนกเป็นได้ 3 รูปแบบหลัก  ได้แก่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์.  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม, 2552: 2-2) 

1. นํามาใช้ในส่วนของการควบคุมบังคับ (Regulatory) 

2. นํามาใช้ในส่วนข้อตกลงระหว่างกัน (Negotiated) 

3. นํามาใช้โดยความสมัครใจ (Voluntary) 

 จะเห็นได้ว่า หลักการดังกล่าวมีประโยชน์ในการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ผลิต ผู้นําเข้า/

ส่งออก  และผู้ขาย  สําหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้วของตน  รวมท้ังจัดการ

ต้ังแต่เร่ิมต้น  กล่าวคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้ได้มากท่ีสุด 

 หลักการท่ีสําคัญของมาตรการทางเศรษฐกิจท่ีหลายประเทศนํามาใช้เพ่ือลดปัญหาการ

จัดการขยะอีกประการ คือ ผู้ผลิตมลพิษต้องจ่าย กล่าวคือ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาและชําระล้าง

สภาพแวดล้อมท่ีถูกปนเป้ือนให้สะอาดและค่าใช้จ่ายในการบําบัดมลพิษ  ควรเก็บจากผู้ปล่อยมลพิษ  

ตามปริมาณ ประเภท ตลอดจนระยะทางในการเก็บขนสารพิษ  อัตราค่าบําบัดมลพิษ (Pollution 

Charge)  ในทางหลักการควรครอบคลุมต้นทุนทุกประเภทและทุกข้ันตอน  นับต้ังแต่การก่อสร้าง

และการติดต้ังระบบบําบัด  การเก็บขน  การขนส่ง การบําบัด  และการกําจัดข้ันสุดท้าย  หากอัตรา

ค่าบําบัดมลพิษสูงพอ  ผู้ประกอบการก็จะมีแรงจูงใจในการปรับปรุงขบวนการผลิต  และ

เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุดิบท่ีใช้  เพ่ือให้เกิดสารมลพิษน้อยท่ีสุด  ดังน้ัน หลักการและเหตุผลใน

การกําหนดแนวนโยบาย ในการควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม  ควรท่ีจะยึดหลักการ 5 

ประการไว้เป็นแนวทางดังน้ี (Phanu Kritiporn, 1990: xxviii) 
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- คุณภาพส่ิงแวดล้อมเป็นเป้าหมายสูงสุด (The Ambient Quality Target) 

- ใช้วิธีการท่ีมีค่าใช้จ่ายตํ่าสุด (The Minimum Cost Principle) กล่าวคือ นโยบายและ

มาตรการท่ีนํามาใช้ควรจะเป็นส่ิงท่ีปฏิบัติได้จริง  และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ด้วยค่าใช้จ่ายท่ีตํ่าท่ีสุด 

- ผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องจ่าย (Polluters Pay Principle)  การลงทุนเพ่ือกําจัดกากสารพิษ  

นํ้าเสียและอากาศเสีย  ต้องเก็บจากผู้ผลิตมลพิษ  หลักการน้ีเป็นหลักการท่ีใช้กันท่ัวโลก  ในความ

เป็นจริงแล้ว ผู้ผลิตหรืออุตสาหกรรมจะผลักภาระค่าใช้จ่ายลงไปในราคาสินค้าในระดับท่ีผู้บริโภค

ยังยอมรับได้  ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายในการกําจัดมลพิษจึงเป็นภาระของท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 

- การรักษาความสามารถในการแข่งขัน (The Competitiveness Imperative) นโยบาย

ท่ีกําหนดควรคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว  การควบคุม

มลพิษท่ีเข้มงวดข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย  โดยอุตสาหกรรมท่ี

มีกากสารพิษจะน้อยลง  แต่ก็มิได้หมายความถึงความถดถอยของอุตสาหกรรมโดยรวม 

- นโยบายต้องมีขั้นตอน (Policy Transition) เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างเป็น

ธรรมและมีประสิทธิภาพ  นโยบายท่ีกําหนดจึงควรเป็นขั้นตอนให้เวลาและมีเป้าหมายชัดเจน 

 สําหรับในประเทศไทย เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของขยะ สามารถแบ่งตามองค์ประกอบ

หลักได้ 4 ส่วนคือ ขยะอินทรีย์ เช่น  เศษอาหาร  เศษผักผลไม้ท่ีย่อยสลายได้  ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว 

กระดาษ พลาสติก โลหะและอโลหะ  ขยะท่ัวไป เช่น ถุงพลาสติก ซองบะหม่ี  ขยะอันตรายและเป็น

พิษจากครัวเรือนหรือร้านค้า (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, ม.ป.ป.: 17)  ซ่ึงศูนย์วัสดุรีไซเคิล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กําหนดรูปแบบการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท เช่นกัน คือ ขยะ

อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย  โดยอาศัยเคร่ืองมือสู่ความสําเร็จท่ีเรียกว่า 4 Rs.  

ในการลดปริมาณขยะประกอบด้วย  การปฏิเสธการใช้ (Reject)  ผลิตภัณฑ์ท่ียากต่อการกําจัด เช่น 

โฟม ถุงพลาสติก การใช้ซํ้า (Reuse)  เช่นการใช้กระดาษ 2 หน้า การรีไซเคิล (Recycle)  เช่น การ

นําแก้ว พลาสติก กระดาษ โลหะและอโลหะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่  การลดการใช้ (Reduce)  โดย

การลดการนําขยะเข้าบ้าน ลดการใช้ขยะอันตราย และใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (สถาบันวิจัยสภาวะ

แวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551: 3–4)  อย่างไรก็ตามกรอบกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่

เพียงพอท่ีจะบังคับใช้ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ส่วนใหญ่ยัง

ไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน เช่น การจัดการบ่อฝังกลบ  และการปนเป้ือนท่ีอาจเกิดข้ึน (กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อม, ม.ป.ป.: 26)   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมีบัญญัติแทรกไว้ใน

กฎหมายหลายฉบับ  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ  เป็นเพียงส่วนย่อยของกฎหมายน้ัน ๆ เท่านั้น ยังไม่มี

กฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยไว้โดยตรง หรือเป็นการเฉพาะในฉบับเดียวกันท่ีสามารถ

นํามาใช้ควบคุมป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการ
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ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันหรือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยออกมาใหม่หลาย

ฉบับ  ทําให้การจัดการขยะมูลฝอยสัมฤทธ์ิผลมากข้ึน  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย  ได้แก่ 

1. พ.ร.บ.  รักษาคลอง ร.ศ. 121  บัญญัติข้ึนเพ่ือช่วยในการบํารุงรักษาคลองมิให้ต้ืนเขิน  

และให้การใช้คลอง  เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย  ดังน้ัน จึงห้ามมิให้ผู้ใดท้ิงหรือปล่อยส่ิงใดลง

ในทางนํ้า ลําคูหรือคลอง มิฉะนั้นมีความผิดต้องรับโทษปรับหรือจําคุกหรือท้ังปรับท้ังจํา 

2. พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456  บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมการเดินเรือและ

ป้องกันมิให้เกิดเป็นพิษต่อชีวิตหรือต่อส่ิงแวดล้อมในน่านนํ้าไทย  ดังน้ัน จึงห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง

อาคารหรือส่ิงใดล่วงลํ้าเข้าไปเหนือลําน้ํา และใต้ลําน้ํา หรือบนชายหาด  และห้ามมิให้ผู้ใดเทท้ิงส่ิง

ใดลงในลําน้ํา อันจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตหรือต่อส่ิงแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการ

เดินเรือ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องโทษปรับหรือจําคุก  หรือ

ท้ังจําท้ังปรับและต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปในการแก้ไขส่ิงเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหาย

เหล่านี้ด้วย 

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน

ต้ังแต่เกิดจนตาย มีบทบัญญัติห้ามขุดหลุมรับขยะมูลฝอยในระยะ 2 เมตรจากแนวเขตท่ีดิน 

4. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485  บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมการชลประทานและ

การใช้นํ้าจากทางนํ้า  ชลประทานซ่ึงจัดให้มีข้ึนโดยรัฐ  มีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างแก้ไข

หรือต่อเติมส่ิงก่อสร้างหรือปลูกปักส่ิงใด  รุกล้ําทางนํ้าชลประทาน ห้ามท้ิงมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช  

เถ้าถ่านหรือส่ิงปฏิกูลลงในทางนํ้าชลปะทานหรือทําให้นํ้าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการ

บริโภค  และห้ามมิให้ปล่อยนํ้าซ่ึงทําให้เกิดเป็นพิษแก่นํ้าตามธรรมชาติหรือสารเคมีเป็นพิษลงในน้ํา

ชลประทาน  จนอาจทําให้นํ้าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม  การบริโภค อุปโภค หรือ

สุขภาพอนามัย  มิฉะนั้น จะมีความผิดต้องรับโทษจําคุก หรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ 

5. ประมวลกฎหมายอาญา  บัญญัติข้ึนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง  มีบทลงโทษผู้กระทําผิดในกรณีท้ิงซากสัตว์ในทางสาธารณะ 

6. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 68 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองควบคุมการจอดเรือในแม่นํ้า ลําคลอง 

บัญญัติข้ึนเพ่ือจัดระเบียบการจอดเรือ และป้องกันการท้ิงขยะหรือส่ิงปฏิกูลจากเรือลงสู่แม่นํ้าลํา

คลอง  มีบทบัญญัติกําหนดห้ามจอดเรือ และกําหนดวิธีการและลักษณะการจอดเรือ 

7. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 286 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองควบคุมการจัดสรรท่ีดิน  บัญญัติข้ึน

เพ่ือควบคุมการจัดสรรท่ีดิน  และให้คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินมีอํานาจกําหนด

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน  โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการ

ในการจัดสรรท่ีดิน  เพ่ือประโยชน์ในการอนามัย การคมนาคม ความปลอดภัย และการผังเมือง  

และจัดให้มีระบบระบายนํ้า ระบบและมาตรฐานของส่ิงอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการ
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สาธารณะตามท่ีจําเป็นขณะท่ีได้มีการออกข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2535  โดย

กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  ในส่วนของการจัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยด้วย  

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดต้องรับโทษจําคุก  หรือปรับ  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

8. พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมการก่อสร้าง  ดัดแปลง 

เคลื่อนย้าย และใช้อาคาร  โดยยกเลิก พ.ร.บ.  ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479  แต่บรรดา

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือคําส่ังท่ีได้ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) กําหนดให้

อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลําเลียงหรือท้ิงลงใน

ปล่องท้ิงขยะมูลฝอย  ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับน้ีมีผลบังคับใช้กับเทศบาลด้วย  โดยท่ีเทศบาลไม่

จําเป็นต้องออกเทศบัญญัติ 

9. พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  บัญญัติข้ึนเพ่ือรักษาคลองประปา    จึงห้ามเทส่ิง

ใด ๆ หรือระบายนํ้าโสโครกในคลองประปาและห้ามท้ิงซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลในเขต

คลองประปา มิฉะน้ันจะมีความผิด ต้องรับโทษปรับ หรือจําคุก หรือท้ังจําท้ังปรับ 

10. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ใช้บังคับ

ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดจะ

ให้ใช้กฎหมายน้ีบังคับบริเวณใด  บังคับท้ังหมด  ทุกมาตราหรือยกเว้นมาตรใด  ให้

กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    กฎหมายฉบับน้ีมีบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดท้ิงขยะ

มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล หรือส่ิงใด ๆ ลงในท่ีสาธารณะซ่ึงรวมถึงทางนํ้าด้วย มิฉะนั้น จะมีความผิดต้องรับ

โทษจําคุก หรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ 

11. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535  บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมการก่อสร้างรักษาทางหลวง  โดย

มีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดท้ิงขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูลและส่ิงอื่น ๆ ในเขตทางหลวงหรือกระทํา

ด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลร่วงหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง  มิฉะนั้นจะ

มีความผิดต้องรับโทษจําคุก หรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ 

12. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุมการสาธารณสุข  โดยให้

ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  และห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน

กิจการเก็บขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือขยะมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับผลประโยชน์ตอบ

แทนการคิดค่าบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  นอกจากน้ียังให้ราชการส่วน

ท้องถ่ินมีอํานาจในการออกข้อกําหนดในการห้ามท้ิงขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ  กําหนดวิธีการเก็บ

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย   รวมท้ัง   กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการเก็บขนขยะ    

มูลฝอยได้แต่ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
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13. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  บัญญัติข้ึนเพ่ือควบคุม ดูแลโรงงานและการประกอบ

กิจการโรงงาน  โดยยกเลิก พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2512  แต่บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออก

ตามกฎหมายท่ีถูกยกเลิกไปน้ันให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าท่ีไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมายน้ี  โดยมี

บทบัญญัติให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกกฎกระทรวงและข้อกําหนดต่าง ๆ 

เพ่ือการควบคุมการปล่อยของเสีย และมลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเกิดจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน  รวมท้ัง บทกําหนดสําหรับผู้ฝ่าฝืนข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องและบังคับใช้ใน

ปัจจุบัน เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2531)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512  เร่ือง  หน้าท่ีของผู้มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (หน้าท่ี

เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว)  และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง 

กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธ์ิ กําจัด ฝัง ท้ิง เคลื่อนย้าย และการขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้

แล้ว (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2531  เป็นต้น 

14. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  บัญญัติข้ึนเพ่ือ

ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและนําหลักการ “ผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย”  มาใช้โดยเก็บค่าบริการกําจัดของเสีย และค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูและแก้ไข

ความเสียหายจากการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายมลพิษ  รวมท้ัง มีบทบัญญัติเพ่ือการส่งเสริมและให้

แรงจูงใจในการแก้ไขปัญหามลพิษ  โดยใช้มาตรการทางภาษีและการจัดต้ังกองทุนส่ิงแวดล้อม  มี

การกระจายอํานาจการดําเนินงานไปยังจังหวัดและราชการส่วนท้องถ่ิน การกําหนดแหล่งกําเนิด

มลพิษและมาตรฐานการระบายมลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม  การกําหนดเขตควบคุมมลพิษและพ้ืนท่ี

คุ้มครองส่ิงแวดล้อม  รวมท้ัง บทกําหนดโทษผู้ฝ่าฝืน 

15. กฎหมายท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เทศบัญญัติของเทศบาล เร่ือง การกําจัดขยะมูลฝอยส่ิง

ปฏิกูลและส่ิงเปรอะเป้ือน และข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นต้น 

16. ร่างพระราชบัญญัติภาษีส่ิงแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์.  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม, 2552: 2-136-2-137) ด้วยปัญหา

ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังปัญหามลพิษทางนํ้า อากาศ ของเสียและของเสียอันตราย  และปัญหาอุบัติภัยท่ี

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  มีความรุนแรงของปัญหามากข้ึน  และเกิดเป็นต้นทุน

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนมากข้ึนทุกปี  ปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไข  ท้ังน้ี 

การดําเนินการต่าง  ๆจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง  ๆ แนวคิดการจัดเก็บภาษี

ส่ิงแวดล้อมจึงเกิดข้ึน    และอยู่ในระหว่างการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง  โดยคาดว่าจะสรุปรายละเอียดและเสนอให้ระดับนโยบายพิจารณาได้ภายในปีนี้  

เพ่ือนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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 การจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อมน้ี จะเป็นอีกช่องทางการเพ่ิมรายได้แก่รัฐอีกทางหน่ึง  โดยคาด

ว่าจะสร้างรายได้แก่รัฐประมาณร้อยละ 1.8  ของรายได้ภาษีรวม  โดยนํารายได้ท่ีเกิดจากการจัดเก็บ

ภาษีส่ิงแวดล้อม  จะเป็นการสนับสนุนกองทุนส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมด้านต่าง ๆ และ

การดูแลสุขภาพของประชาชน   

 พระราชบัญญัติภาษีส่ิงแวดล้อมจะมีบทบาทเป็นกฎหมายแม่ด้านมาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  และจะประกอบด้วยแผนการดําเนินการ (Implementation Plan)  และ

กฎหมายลูกท่ีเกี่ยวข้องกับภาระรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมีกรอบแนวคิดดังน้ี 

- ร่างกฎหมายภาษีส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงรวบรวมเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท้ังหมดท่ีสามารถ

นํามาใช้ในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  ภาษีส่ิงแวดล้อม ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ ภาษี

และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และระบบรับซ้ือคืน  การวางเงินประกันความเส่ียง หรือความเสียหาย

ต่อส่ิงแวดล้อม การซ้ือขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ  และให้เงิน

อุดหนุนมาตรการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ 

- บูรณาการ การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายท่ีมีอยู่  เพ่ือมิให้เกิด

ความซํ้าซ้อนของอํานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  และอํานาจหน่วยงานในการจัดเก็บภาษี

ส่ิงแวดล้อม 

- กําหนดวิธีการจัดสรรรายได้จากภาษีส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

รายได้สําหรับการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

บทบาทของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดําเนินการด้านภาษี  มีดังน้ี 

- เก็บภาษีในรูปแบบของภาษีสรรพสามิต  โดยกําหนดอัตราภาษีท่ีแตกต่าง 

- การลดอัตราอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน  และรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

- การยกเว้นภาษีเงินได้  และภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) แก่มูลนิธิ หรือสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ

ส่ิงแวดล้อม 

- การให้หักค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ หรือสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง

กับส่ิงแวดล้อม 

- การยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินท่ีได้รับการบริจาคในโครงการปลูกป่า 

 โครงสร้างภาษีจะประกอบด้วยอัตราคงท่ี และอัตราแปรผัน  ภาษีอัตราคงท่ีจะเป็นส่วนของ

รายได้ท่ีจัดเก็บ  ซ่ึงจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น การ

จัดเก็บ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ  ส่วนอัตราแปรผันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลด

มลพิษ  โดยผู้ท่ีปล่อยมลพิษสูงจะต้องจ่ายภาษีมาก  และผู้ท่ีปล่อยมลพิษตํ่าก็จะจ่ายภาษีตํ่า  ภาษี
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อัตราคงท่ีจะทําให้ระบบยังคงอยู่ได้  แม้รายได้ท่ีจัดเก็บในอัตราแปรผันจะลดลง  เน่ืองจากมลพิษ

ลดลง  

 แนวทางการดําเนินการให้สัมฤทธ์ิผลน้ัน  ควรอาศัยแนวคิดการขยายความรับผิดชอบของ

ผู้ผลิต (EPR)  ร่วมกับแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP)  เพ่ือสร้างความตระหนักในความ

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่ผู้ผลิต และเพ่ือให้มีงบประมาณในการดําเนินการต่าง ๆ   โดยจัดเก็บใน

รูปของภาษี  ซ่ึงทําให้สะท้อนต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมท่ีแท้จริง  และเป็นการสร้างความตระหนักและ

ยํ้าผู้บริโภคเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์.  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม, 2552: 4-35) 

   ดังน้ัน อคิน  รพีพัฒน์  จึงกล่าวไว้ในคํานิยมของหนังสือเร่ือง “คนคุ้ยขยะ”  ว่าการลด

ปริมาณขยะเมื่อมีขยะเกิดข้ึนแล้ว  คือ  การคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ท้ังลักษณะของการใช้

ซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด  และควรทํา

กันอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนให้คนจนหรือองค์กรชุมชน  การร่วมมือกับ

โรงเรียน หน่วยงานของรัฐในการสร้างธุรกิจข้ึนมา จะเป็นทางออกท่ีสําคัญภายใต้สถานการณ์

ปัจจุบัน (บัณฑร  อ่อนดํา, 2544: คํานิยม) 
 

2.2 แนวคิดการรีไซเคิล   
 

 เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติมีท้ังท่ีสามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ (Renewable)  และเป็นแบบ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป (Nonrenewable)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถสร้าง

ทดแทนใหม่ได้  ถ้ามีการบริหารจัดการท่ีดีจะสามารถมีตลอดไป เช่น การทําการเกษตรแบบฟาร์ม 

การปลูกป่า หรือการทําประมง  ทรัพยากรธรรมชาติแบบหมดไปจะไม่สามารถอยู่อย่างคงทน  และ

อาจขาดแคลนได้ในท่ีสุด  เช่น การขุดแร่ทองแดงมาใช้ หรือการขุดเจาะนํ้ามันมาใช้เป็นพลังงาน 
(Harris, 2006: 90) 

 ในเชิงทฤษฎีการรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพน่าจะสามารถช่วยยืดเวลาของทรัพยากร 

ธรรมชาติแบบหมดไปเมื่อเรานํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่  ท้ังน้ี การรีไซเคิลมีข้อจํากัดท้ังทาง

เศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ  เพราะจะมีสสารหรือวัสดุท่ีสูญเสียไปในระหว่างการรีไซเคิล เช่น 

การทอผ้า  ในทางเศรษฐศาสตร์ต้องเปรียบเทียบต้นทุนการรีไซเคิลกับต้นทุนของการใช้วัตถุดิบ

เร่ิมต้นว่าท้ังในแง่ความเป็นไปได้ทางกายภาพในการแปรรูป  และความได้ประโยชน์เชิง

เศรษฐศาสตร์ (Harris, 2006: 271)  การรีไซเคิลเกิดข้ึนคร้ังแรกในปลายปี ค.ศ. 1800s  เป็น

ลักษณะของคนคุ้ยขยะ  เพ่ือหาขยะท่ีนํามารีไซเคิลได้  ต่อมามีการรีไซเคิลของขยะเทศบาลซ่ึงเร่ิมใน

ปี 1874  ท่ีบัลติมอร์แต่ไม่ประสบความสําเร็จ (Vesilind, Worrell and Reinhart, 2002: 2)  

ความสําเร็จของโปรแกรมรีไซเคิลต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ  เช่น ทําเลของขยะท่ีอยู่ไกล
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เกินไป  ทําให้ต้นทุนการขนส่งแพงและไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย  ราคาของวัตถุดิบใหม่ท่ียังตํ่ามากในเวลา

น้ัน  ทําให้ความจําเป็นท่ีจะใช้วัสดุรีไซเคิลมีความไม่แน่นอน  ปริมาณของขยะรีไซเคิลเองก็ท่ีมี

ความไม่แน่นอน  การบริหารงานค่อนข้างยุ่งยาก กฎระเบียบท่ีเข้มงวด  และตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง 
(Vesilind et al., 2002: 14) 

 นอกจากน้ีการเข้าถึงโอกาสในการรีไซเคิล ทางเลือก เช่น การคัดแยกและการผลิตวัสดุใช้

แล้ว ความคุ้มทุนของการนํากลับคืนมา  คุณสมบัติและมาตรฐานของวัสดุท่ีจะนํามารีไซเคิลเป็นจุด

ท่ีวิกฤต  เพราะแม้ว่าจะสามารถคัดแยกวัสดุเหล่านั้น  จําเป็นต้องหาผู้ซ้ือซ่ึงเป็นการยาก  ถ้าวัสดุท่ีใช้

แล้วท่ีคัดแยกออกมาไม่ตรงตามมาตรฐานของลูกค้า (Tchobanoglous et al., 1993: 248)  แม้ว่า

การรีไซเคิลจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และลดปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีในการฝังกลบขยะ  แต่

ข้ันตอนในการรวบรวมและขนส่งขยะรีไซเคิลต้องใช้พนักงานและแรงงานจํานวนมาก  ในอดีตการ

ทําแผนการรีไซเคิลจึงได้รับการชดเชยหรือทดแทนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้สามารถทําได้  ดังน้ัน การทํา

แผนการรีไซเคิลให้สําเร็จจะต้องเกิดจากความต้องการวัสดุท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลเหล่านี้  เพ่ือ 

ให้ราคาตลาดสูงพอท่ีจะจ่ายให้กับต้นทุนในการรวบรวมและการขนส่งขยะรีไซเคิล 

(Tchobanoglous et al., 1993: 717) นโยบายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อมจึงมีต้นทุนและ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ บางกรณีอาจจําเป็นต้องเลือกว่าจะให้นํ้าหนักต่อการปกป้องส่ิง แวดล้อม

ท่ีเป็นเป้าหมายสําคัญแทนท่ีจะคิดถึงแต่ความคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Harris, 2006: 14) 

 Ackerman (1997: 21)  ได้พยามยามช้ีให้เห็นประโยชน์ของการรีไซเคิล ท่ีนํามาใช้ในการ

จัดการขยะไว้ดังน้ี 

- เป็นการลดอัตราการกําจัดขยะ (Disposal Capacity)  ให้น้อยลง  เพราะขยะบางส่วน

ถูกนํากลับมารีไซเคิล 

- ลดปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะ 

- ลดปัญหาการกําจัดขยะท่ีไม่ถูกต้อง   

- และสําหรับประโยชน์จากการใช่ขยะรีไซเคิลในอุตสาหกรรม  ได้แก่ 

- ลดการใช้พลังงาน  และการแพร่กระจายของมลพิษเมื่อใช้ขยะรีไซเคิลในการผลิต 

- ลดผลกระทบด้านมลพิษท่ีเกิดจากข้ันตอนการผลิตท่ีอาจเกิดข้ึน 

- เป็นการช่วยอนุรักษ์วัตถุดิบจากธรรมชาติ  โดยการใช้ขยะรีไซเคิลทดแทน 

 เช่นเดียวกับความคิดเห็นของ Barton (1979: Vii)  ท่ีมองว่าวิกฤตพลังงานปัญหาด้าน

ทรัพยากรท่ีถูกนํามาใช้อย่างส้ินเปลืองและมลภาวะท่ีเกิดข้ึน เกิดจากความต้องการการบริโภคท่ีมาก 

มหาศาลของมวลมนุษย์  ขณะท่ีทรัพยากรมีจํากัดและการนําทรัพยากรมาใช้ในการบริโภคก่อให้เกิด

ปัญหามลพิษของส่ิงแวดล้อมตามมา  ทุกอย่างมีความเช่ือมโยงกัน  และการรีไซเคิลสามารถเป็น

ทางออกในการช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้  ซ่ึงในความเป็นจริงเมื่อในอดีตมนุษย์มีความคุ้นเคยกับ
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การรีไซเคิลอยู่ก่อนแล้ว เช่น การเอาเศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ การใช้ซํ้าบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 

ขวด หรือถังพลาสติก หรือแม้แต่การซ่อมแซมเคร่ืองไม้เคร่ืองมือต่าง ๆ  แต่สังคมปัจจุบันซ่ึงมีความ

ทันสมัยได้มีการใช้พลังงานโดยการทําให้ทรัพยากรกลายเป็นขยะ (Using Energy to Turn 

Resources into Junk)  และปัญหาขยะกลับถูกมองข้ามมากท่ีสุด (Barton, 1979: 1)  ดังน้ัน 

นักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีจึงต้องมีการทดสอบ เพ่ือหากระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสมท่ีจะช่วยให้สามารถนําวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ได้ใหม่อีกคร้ัง  การท่ีราคาของวัตถุดิบจาก

ธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึนและกําลังขาดแคลนอย่างหนัก  และค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะแพงข้ึน  จึงทํา

ให้การรีไซเคิลได้รับความสนใจ  และได้รับการยอมรับมากข้ึน เพราะสามารถลดต้นทุนในการ

กําจัดขยะและชะลอสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ให้ลดความรุนแรงลงได้ โดยเฉพาะ

เมื่อภาครัฐมีการส่งเสริมด้านภาษีสําหรับผู้ท่ีใช้วัสดุรีไซเคิลทดแทนวัตถุดิบจากธรรมชาติ จึงทําให้

การรีไซเคิลขยะเป็นท่ีต้องการ  นําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและราคาของขยะรีไซเคิลในขณะน้ี 
(Tietenberg, 2003: 184, 197, 205) 

 ความบริสุทธ์ิของสินค้ารีไซเคิล มีบทบาทต่อความต้องการของผู้บริโภคเหตุผลท่ีอัตราการ

นําอลูมิเนียมกับมารีไซเคิลใช้ใหม่มีมากกว่าอัตราการนําพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ เพราะความยาก

ง่ายท่ีแตกต่างกันของคุณภาพสินค้า ท่ีผลิตจากเศษวัสดุน้ัน ๆ (Tietenberg, 2003: 185)    ตราบใด

ท่ีทรัพยากรสามารถรีไซเคิลในต้นทุนท่ีตํ่ากว่าสารต้ังต้นบริสุทธ์ิ (Virgin Materials) ตลาดจะ

ยังคงใช้ทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้มากกว่า ทรัพยากรท่ีไม่สามารถนํากลับมา

รีไซเคิลได้ เพราะต้นทุนการกําจัดขยะเป็นตัวกําหนดว่าปริมาณของขยะท่ีจะถูกนํามารีไซเคิลจะมี

มากเพียงใด  โดยท้ังต้นทุนการกําจัดขยะ และราคาของวัสดุรีไซเคิล มีผลโดยตรงต่อระดับการ        

รีไซเคิลของประเทศ (Tietenberg, 2003: 191)  ความยุ่งยากในการรีไซเคิลเศษวัสดุใหม่จะมีน้อย

กว่าเศษวัสดุเก่า  เศษวัสดุใหม่จะอยู่ในสายการผลิตซ่ึงง่ายต่อการนํากลับไปเป็นปัจจัยนําเข้าของการ

ผลิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  ดังน้ัน ต้นทุนการขนส่งจึงมีผลต่อการตัดสินใจในการนําเศษ

วัสดุเก่ามาใช้หรือไม่ด้วย การเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบเป็นส่ิงสําคัญอันดับแรกท่ีจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและลดปริมาณขยะ  ปัจจุบันวัตถุดิบบริสุทธ์ิยังมีราคา

ค่อนข้างถูก  ถ้าราคาเป็นไปในทิศทางท่ีสูงข้ึน  ต้นทุนการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบใหม่จะสูงข้ึน  ซ่ึง

จะเป็นแรงจูงใจในการลด ใช้ซํ้า และการนํากลับมาใช้ใหม่มากข้ึน (Young, 1991 quoted in 

Brown et al., 1991: 52) เน่ืองจาก ขยะสามารถถูกนํากลับมารีไซเคิลได้โดยอาศัยท้ังเทคโนโลยี

ระดับสูง และระดับตํ่า โดยเฉพาะเทคโนโลยีระดับตํ่าจําเป็นต้อง อาศัยความร่วมมือของประชาชน

ในการคัดแยก  และธุรกิจร้านรับซ้ือของเก่าจะทําการคัดแยกก่อนส่งขยะรีไซเคิลให้กับผู้รับซ้ือขยะ 

รีไซเคิล (Scrap Dealers)  หรือขายให้กับโรงงานแปรรูปโดยตรง  การใช้เทคโนโลยีท่ีไม่สูงมากน้ี 

ช่วยให้เกิดมลภาวะของอากาศ และ นํ้า น้อยกว่า และ ต้นทุนเร่ิมต้นค่อนข้างตํ่า  ตลอดจนการ
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ดําเนินงานไม่ซับซ้อน  แนวคิดนี้ยังช่วยประหยัดพลังงาน  และสร้างงานให้กับคนด้อยโอกาสอีก

ด้วย  โดยการรีไซเคิลช่วยสร้างงานมากกว่า 3–6  เท่าของงานท่ีใช้ในการกําจัดขยะแบบฝังกลบหรือ

ใช้เตาเผาขยะ (Buchholz, 1998: 253)   อีกตัวอย่างของประโยชน์ของการรีไซเคิล  เช่น การใช้

เศษเหล็ก (Scrap Iron)  แทนการใช้เหล็กใหม่ (Iron Ore)  เพ่ือผลิตเป็นเหล็กเส้น (Steel)   จะช่วย

ลดพลังงานถึงร้อยละ 65  และใช้นํ้าในการหล่อเย็นน้อยลงกว่าร้อยละ 40   และสร้างมลพิษของ

อากาศน้อยกว่าร้อยละ 85  และสร้างนํ้าเสียน้อยลงถึงร้อยละ 76  การรีไซเคิลอลูมิเนียมจะลดการ

สร้างมลพิษของอากาศน้อยลงกว่าร้อยละ 95  และลดนํ้าเสียลงร้อยละ 97    และใช้พลังงานในการ

หลอมน้อยกว่าร้อยละ 95  ของการขุดเอาอลูมิเนียมบริสุทธ์ิมาใช้ผลิตเป็นแผ่นอลูมิเนียม ขณะท่ีการ

รีไซเคิลกระดาษเป็นการช่วยรักษาป่าไม้และลดขยะท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมไม้  ดังน้ัน การรีไซเคิล

จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างแท้จริง (Buchholz, 1998: 253) 

 ในการเข้าถึงแหล่งของเศษวัสดุรีไซเคิล Tietenberg (2003: 192) กล่าวว่า การเก็บ

รวบรวมเศษวัสดุใหม่ (New Scrap)  จะง่ายกว่าเศษวัสดุเก่า (Old Scrap)  เพราะว่าเศษวัสดุใหม่

มักจะเกิดข้ึนอยู่ในสายการผลิตในโรงงาน เช่น โรงงานผลิตนํ้าด่ืม จะมีขวดพลาสติกท่ีชํารุดแต่

สะอาด และ ท้ิงเป็นขยะรีไซเคิล ซ่ึงผู้รับซ้ือขยะรีไซเคิลสามารถติดต่อเพ่ือรับซ้ือขยะใหม่เหล่านี้ได้

โดยตรง  ขณะท่ีเศษวัสดุเก่าหรือขยะเก่า เช่น ขยะจากภาคครัวเรือนจะปะปนอยู่กับขยะมูลฝอย

ท่ัวไป   ซ่ึงต้องการคัดแยกและทําความสะอาด  และขยะเหล่านี้อยู่กระจัดกระจาย ทําให้ยากแก่การ

รวบรวมและมีต้นทุนการขนส่ง (Transport Costs) สูง  เพราะไม่สามารถขนได้ในปริมาณมาก ๆ  

ดังน้ัน จึงต้องอาศัยกระบวนการนอกระบบท่ีเรียกว่า Informal Sector  ได้แก่ คนคุ้ยขยะหรือซาเล้ง  

ในการเก็บรวบรวมและนํามาขาย  การเข้าถึงขยะภาคครัวเรือนจึงข้ึนอยู่กับกลุ่มคนอาชีพน้ี 

 อีกมุมมองหน่ึงนักวิชาการด้านทรัพยากรเสนอว่า ผู้ประกอบการท่ีต้องการจะลดขยะเพ่ือ

ช่วยเหลือส่ิงแวดล้อม จึงควรจะออกแบบโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคงทน อายุการใช้

งานนาน  สามารถซ่อมแซมใช้ใหม่ได้  ซ่ึงจะดีกว่าใช้คร้ังเดียวท้ิง (Single–Use Times)  ท่ีเป็นตัว

ก่อให้เกิดขยะมากในปัจจุบัน (Young, 1991 quoted in Brown et al., 1991: 48) อย่างไรก็ตาม 

การผลิตสินค้าให้มีความคงทนเพ่ือการใช้สินค้าน้ันอย่างคุ้มค่าก่อนท่ีจะท้ิงกลายเป็นขยะ แม้เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึง ท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะ และ ชะลอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ส้ินเปลืองน้อยลงได้  

แต่การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีและมีความคงทนสูงมักมีราคาแพง  ซ่ึงพบว่าผู้บริโภคก็ไม่สามารถ

ตัดสินใจเลือกซ้ือมาใช้ได้โดยง่าย (Tietenberg, 2003: 203) ในระยะยาวผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงควรให้

ข้อมูลกับผู้บริโภคเพ่ือให้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีจะก่อให้เกิดขยะได้น้อย  ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิต

สินค้าพยายามผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าท่ีมีความเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดล้อม (Young, 

1991 quoted in Brown et al., 1991: 49)  นอกจากน้ี เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะ (Costs 

of Waste Disposal)  เพ่ิมมากข้ึน พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการฝังกลบ (Suitable Landfill)  มีความ



 
 
38 

 

ยากในการจัดหา  แม้แต่ต้นทุนของเตาเผาขยะ (Incineration) ก็เพ่ิมสูงข้ึน  เพราะประชาชนท่ีอาศัย

ในชุมชนมีความกังวลกับปัญหาสารพิษตกค้างจากการร่ัวไหลของสารพิษจากขยะท่ีถูกฝังกลบและ

จากเถ้าของขยะท่ีถูกเผา  ผู้กําหนดนโยบายในประเทศท่ีเจริญแล้วจึงพยายามลดปริมาณขยะ  โดย

การส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซ้ือสินค้าท่ีก่อให้เกิดขยะน้อย (Less Waste–Intensive Products)  

และขยะท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้  ท้ังยังออกกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการผลิตสินค้าท่ีสามารถนํา

กลับมารีไซเคิลได้อีกด้วย (Yang and Innes, 2007: 489) 

  Yang and Innes (2007: abstract)  ได้ทําการวิจัยเร่ือง “Economic Incentives and 

Residential Waste Management in Taiwan: An Empirical Investigation”  เพ่ือศึกษา

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของนโยบายการจัดการขยะ 3 นโยบายของภาครัฐ (Waste Management 

Policies)  ว่ามีอิทธิพลต่อการก่อขยะของประชาชน (Residential Waste Generation)  และ 

พฤติกรรมการรีไซเคิล (Recycling Behavior)  ของประชาชนชาวไต้หวันในช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่าน

มาอย่างไร  นโยบายท้ัง 3 นโยบาย  ได้แก่ “Unit–Pricing of Garbage”  เป็นนโยบายท่ีกําหนด

ค่าใช้จ่ายของการท้ิงขยะตามปริมาณขยะท่ีท้ิง  ซ่ึงนโยบายน้ีดําเนินการในกรุงไทเป “Mandatory 

Recycling Program”  ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีกําหนดให้ประชาชนในเมืองเกาซุงต้องคัดแยกขยะเพ่ือ

สามารถนําขยะมารีไซเคิลได้  และ “Charging for Plastic Bags”  คือนโยบายท่ีให้ผู้ประกอบการ

ร้านค้าคิดราคาของถุงพลาสติกกับลูกค้าท่ีต้องการบรรจุสินค้าในถุงพลาสติกภายหลังการซ้ือสินค้า  

ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีใช้ท่ัวประเทศ ผู้วิจัยประเมินผลกระทบจากจํานวนขยะท้ังหมด การรีไซเคิล

ท้ังหมด  และการรีไซเคิลของวัสดุ 4 ชนิด ได้แก่ กระดาษ เหล็ก พลาสติก และแก้ว  โดยท้ังหมดจะ

ถูกวัดเป็นน้ําหนักขยะต่อหัว (Weight per Capita)  ผู้วิจัยพบว่าผลท่ีได้ไม่เหมือนงานวิจัยท่ีผ่าน ๆ 

มา เพราะพบว่านโยบาย “Unit–Pricing Materials” และ “Mandatory Recycling Program”  

มีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการเพ่ิมอัตราการรีไซเคิลของวัสดุท้ัง 4 ชนิด  และอัตราการรีไซเคิลท้ังหมด 

ขณะท่ีปริมาณขยะลดลง มีเพียงนโยบาย “Charging for Plastic Bags”  ท่ีมีผลต่ออัตราการ  

รีไซเคิลของขยะพลาสติกท่ีลดลงและปริมาณขยะท้ังหมดท่ีลดลงด้วย 

 ในอเมริกา  มากกว่าร้อยละ 40  ของการผลิตโลหะใช้เศษโลหะรีไซเคิล (Recycled 

Scrap)  แม้ว่าการรีไซเคิลสมบูรณ์แบบเป็นไปไม่ได้ก็ตาม  แต่อัตราการรีไซเคิลสําหรับโลหะหลัก

ยังคงเพ่ิมสูงข้ึน  นอกจากน้ี การยืดอายุของทรัพยากรธรรมชาติแบบหมดไป  โดยการรีไซเคิลมีการ

ใช้เพ่ิมสูงข้ึน  (Harris, 2006: 276)  จากสถิติท่ีคนอเมริกันบริโภคทรัพยากรธรรมชาติประมาณ

ร้อยละ 25  ของทรัพยากรโลก  ท้ัง ๆ ท่ีอเมริกามีประชากรเพียงร้อยละ 5 ของประชากรท้ังหมดบน

โลก  ดังน้ัน ภาครัฐและภาคเอกชนควรพิจารณาผลกระทบของตัวเลขดังกล่าวน้ี (Leenders, 2006: 

292)  แม้องค์การส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการนํากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการจัดการ

ขยะ  ด้วยเหตุผลคือ เศษวัสดุ (Scrap)  เหล่านี้ไม่มีค่าและเป็นหน้าท่ีของคนเก็บขยะท่ีควรมาจัดเก็บ  
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ขยะเหล่านี้แม้จะสามารถขายได้เงิน  แต่เศษวัสดุเหล่านี้ไม่ได้มีจํานวนมากโดยเฉพาะบริษัทขนาด

เล็ก จึงไม่มีความสนใจหรือกําหนดให้มีหน่วยงานใดมาดูแลโดยเฉพาะ (Leenders, 2006: 294) 

ดังน้ัน องค์กรท้องถิ่นและผู้นําชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญย่ิงท่ีจะช่วยให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  ท้ังน้ี  โดยนําหลักการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention)  

มาใช้  ได้แก่  การลดมลพิษหรือของเสียให้น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย  ซ่ึงจะทําให้มีของเสียปริมาณน้อย

ท่ีต้องนําไปกําจัด เมื่อของเสียมีปริมาณน้อย การจัดการจะง่ายและใช้งบประมาณน้อยลงในการ

ดําเนินงาน   

 ในช่วงสอง-สามทศวรรษท่ีผ่านมานี้  มีหลายประเทศท่ีได้ให้ความสําคัญ และสนใจในการ

ท่ีจะนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ในขยะมูลฝอยต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน  ด้วยเหตุผล 2 

ประการ คือ  ประการท่ี 1  ปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนโดย 

เฉพาะในเขตเมือง ทําให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมมากข้ึน ถ้ามีการจัดการไม่ถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ประการท่ี 2  ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด  เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ มี

ปริมาณจํากัดและไม่สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้  เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถทดแทนได้อีก  รวมท้ัง

ราคาค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานธรรมชาติ เช่น นํ้ามันเพ่ิมสูงข้ึน  โดยเฉพาะประเทศท่ีไม่มีแหล่งผลิต

นํ้ามัน  จึงจําเป็นต้องหาทรัพยากรอื่นมาแลกเปลี่ยนกับนํ้ามันเช้ือเพลิงจํานวนมาก  ดังน้ัน ทรัพยากร

เหล่านี้จะต้องถูกใช้หมดไปในภายหน้าอย่างแน่นอน (ปรีดา  แย้มเจริญวงศ์, 2531: 114) ส่ิงสําคัญ

ในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของแต่ละประเทศ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพ่ือลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความย่ังยืน (ศิริชัย  ปิตินทรางกูร, 

2541: 18)  เช่นขยะท่ีสามารถนํามาแปรรูปใช้ใหม่ (Recyclable Waste)  จะถูกส่งให้โรงงานเพ่ือ

แปรรูปเป็นสินค้าใหม่ได้ เช่น เศษกระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว ฯลฯ  วัสดุเหล่านี้ควรรณรงค์ให้

ประชาชนแยกเก็บไว้  เพ่ือจําหน่ายให้ผู้ท่ีมารับซ้ือ  ซ่ึงจะส่งต่อให้โรงงานอีกต่อหน่ึง  การกระทํา

เช่นนี้  นอกจากจะทําให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงแล้ว  ยังทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

และประชาชนยังมีรายได้ส่วนหน่ึงกลับมาด้วย (ยงยุทธ์  บุญขัณฑ์, 2544: 62–65) 

 จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล

เพราะโดยหลักการสากลท่ีหลายประเทศในโลก รวมท้ังประเทศไทยนํามาใช้กับการแก้ปัญหาขยะ

มูลฝอยน้ัน  วิธีการรีไซเคิลเป็นหลักการสําคัญในสามข้ันตอน  ดังน้ี  (กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม,  2546: 2-3) 

1. การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย (Reduce) โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวัน  ลดการท้ิงบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น 

ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์จใหม่ได้  เลือกใช้สินค้าท่ีมี
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คุณภาพ มีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ลดการใช้

วัสดุกําจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก เป็นต้น 

2. การใช้ซํ้า (Reuse)  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุส่ิงของต่าง ๆ ให้คุ้มค่าท่ีสุด  

ได้แก่ การนําบรรจุภัณฑ์มาใช้ซํ้า เช่น การนํากล่อง ถุง มาใช้ประโยชน์ซํ้า ๆ กันหลาย ๆ คร้ัง  การ

นําวัสดุส่ิงของท่ีชํารุดมาซ่อมแซมแล้วนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  การนําวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 

มาดัดแปลงตกแต่งแล้วนํามาใช้ประโยชน์ เช่น การนําขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นภาชนะใส่

ปากกา ดินสอ หรือนํามาปลูกต้นไม้  เป็นต้น 

3. การจัดการระบบรีไซเคิล หรือการนําไปแปรรูปเพ่ือนํามาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการ

รณรงค์ให้คัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท  ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และท่ีสํานักงาน  เพ่ือนํากลับมาใช้

ประโยชน์  โดยการนําไปขายสําหรับขยะมูลฝอยท่ีขายได้  ขยะเปียกหรือเศษอาหารนํามาทําปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยนํ้าชีวภาพ 
 

 วิธีการในการนําขยะกลับมารีไซเคิลยังสามารถจัดลําดับความเป็นไปได้  โดยเรียงลําดับจาก

การรีไซเคิลท่ีควรทําเป็นอันดับต้น ๆ จนถึงอันดับสุดท้าย  ดังน้ี (Barton, 1979: 5) 
 

ตารางที่ 2.1  ประเภทของการรีไซเคิล (Categories of Recycle) 
 

ชนิดของการรีไซเคิล  ตัวอย่าง  

การใช้ซํ้า การคืนขวด หรือการเติมใส่ขวดใบเดิม 

การใช้ซํ้าเป็นวัสดุท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกัน 

(การรีไซเคิลอันดับหน่ึง) 

เศษแก้วสีต่าง ๆ ท่ีถูกคัดแยกไว้หลอมแก้วใหม่  

กระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีนําไปรีไซเคิลเพ่ือผลิต

เป็นหนังสือพิมพ์ใหม่ 

การใช้ซํ้าเป็นวัสดุท่ีมีคุณภาพระดับตํ่ากว่า 

(การรีไซเคิลอันดับสอง) 

แผ่นกระเบ้ืองหลังคาท่ีทําจากเศษกระดาษอัด 

แผ่นไฟเบอร์กลาสจากเศษขวดแก้ว 

การใช้เป็นวัสดุใหม่ (การรีไซเคิลอันดับสาม) ถนนท่ีสร้างจากการถมด้วยแก้ว  กระดาษ 
(Composting of Paper) 

พลังงานความร้อนจากการรีไซเคิล การแปลง

เป็นเช้ือเพลิงท่ีเก็บไว้ใช้ได้ การเผาในเตาเผา

ขยะเพ่ือให้พลังงานความร้อน 

การหมักก๊าซชีวภาพจากขยะเทศบาล การเผา

ขยะในเตาเผาของขยะเทศบาล 

 

แหล่งที่มา: Barton, 1979: 5. 
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 สอดคล้องกับประเภทของการรีไซเคิลท่ีสํานักรักษาความสะอาด (2544: 2–6)  ได้จําแนก

ไว้ 3 ประเภทดังน้ี 

1. การรีไซเคิลปฐมภูมิ (Primary Recycling)  เป็นการนําวัสดุท่ีต้องการรีไซเคิลน้ันมา

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกับของเดิม เช่น การนํากระดาษ

หนังสือพิมพ์ท่ีใช้แล้วมาผลิตเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ใหม่ การนํากระป๋องอลูมิเนียมมาผลิตเป็น

กระป๋องใหม่  การใช้ขวดแก้วมาผลิตเป็นขวดแก้วใหม่ เป็นต้น  การรีไซเคิลประเภทน้ีจัดได้ว่ามี

คุณค่าสูงกว่าการรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ 

2. การรีไซเคิลทุติยภูมิ (Secondary Recycling)  เป็นการนําวัสดุท่ีต้องการรีไซเคิลน้ัน

มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ช้ินใหม่  ซ่ึงมีคุณสมบัติด้อยกว่าเดิม  โดยมีข้ันตอนการผลิตท่ีทําให้ได้สินค้า

ใหม่ท่ีผลิตต่างไปจากสินค้าเร่ิมต้น เช่น การทําฝ้าหรือเพดานจากกระดาษท่ีเหลือใช้ การทําไฟเบอร์

กลาสจากขวดพลาสติก การทําพรมจากขวดพลาสติก เป็นต้น  การรีไซเคิลประเภทน้ีระดับคุณภาพ

ของวัสดุอาจจะลดลงจากเดิมได้บ้าง 

3. การรีไซเคิลตติยภูมิ (Tertiary Recycling)  เป็นการรีไซเคิลท่ีเกี่ยวข้องกับการสกัด

สารเคมีหรือพลังงานจากขยะ เช่น การนําแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วมาสกัดตะกั่ว  การนําขยะมาหมักเพ่ือให้

ได้ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น  ในกระบวนการรีไซเคิลประเภทน้ีจะเกิดการสูญเสียสภาพเดิมของวัตถุดิบ

และจะไม่สามารถนํากลับมาผลิตเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีก 

 ดร. สมไทย  วงษ์เจริญ กล่าวว่าในกระบวนการรีไซเคิล ของมีค่าจะถูกคัดแยกออกมาก่อน  

หลังจากน้ันวัสดุท่ีเราคิดว่าไม่มีค่าก็จะสามารถถูกทําให้มีค่ามากข้ึน (Dararatt Anantanasuwong, 

2002: 25) ดร. สมไทย  วงษ์เจริญ ยังได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะไว้ 2 ประการคือ 

หน่ึง ขยะเป็นของมีค่าและกองขยะเปรียบเหมือนขุมสมบัติ  กองขยะจะไม่มีวันว่างเปล่า  ตราบใดท่ี

มนุษย์ยังคงบริโภคและก่อขยะข้ึน  สอง  การจัดการขยะเป็นความรับผิดชอบของประชาชนทุกคน

และภาครัฐ  ดังน้ัน ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ดร. สมไทย วงษ์เจริญ คือ  การช่วยเหลือภาครัฐ

โดยการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนนําไปท้ิง (Dararatt  

Anantanasuwong, 2002: 28) นอกจากน้ี ในการทําประโยชน์แก่สังคมท่ีแฝงมากับการรีไซเคิล

ขยะคือ การสร้างงานและรายได้แก่คนในชุมชน  การเกิดตลาดของมือสอง (Market for 

Secondary Materials)  ซ่ึงช่วยลดต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมรีไซเคิล โดยตลาดจะทําการคัดแยก

และแปรรูปขยะส่วนใหญ่ในปริมาณมาก  ทําให้อุตสาหกรรมเหล่านี้  มีวัตถุดิบใช้อย่างต่อเน่ือง    

ป่าไม้และทรัพยากรจําพวกแร่ธาตุต่าง ๆ ได้รับการอนุรักษ์มากข้ึน  เพราะการนําวัสดุรีไซเคิลมาใช้

ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการตระหนักถึงส่ิงแวดล้อม

ในชุมชนของตน (Dararatt  Anantanasuwong, 2002: 29) 
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 โดยท่ัวไปการรีไซเคิลเกิดจากการท่ีร้านรับซ้ือของเก่าเป็นผู้รวบรวมขยะรีไซเคิล  และ

เพ่ือให้ร้านเป็นท่ีรู้จักและสามารถดึงดูดให้ผู้ขายขยะรีไซเคิลนําขยะรีไซเคิลมาขายให้ เพ่ือให้ได้ขยะ

รีไซเคิลจํานวนท่ีต้องการ ร้านรับซ้ือของเก่าจําเป็นต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และแนะนําให้

เป็นท่ีรู้จัก การมีย่ีห้อหรือแบรนด์เนม (Brand Name) ท่ีสร้างข้ึนเองหรือการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์  

จึงมีส่วนช่วยให้ร้านเป็นท่ีรู้จักได้ง่าย  ขณะท่ีทําเลท่ีต้ังของสถานท่ีรับซ้ือและราคาท่ีรับซ้ือจะมีผล

อย่างมากต่อการชักจูงให้ผู้นําขยะมาขายให้เช่นกัน (Bennett, 1991: 113)   และการรับซ้ือขยะ     

รีไซเคิลท่ีหลากหลาย เช่น รับซ้ือขวด แก้ว กระป๋อง พลาสติก โลหะ กระดาษ ยางรถยนต์ อื่น ๆ จะ

ทําให้สามารถดึงดูดผู้ขาย  โดยเฉพาะจากภาคครัวเรือนให้นําขยะมาขายให้มากข้ึนเพราะสะดวก 

และสามารถนําขยะท้ังหมดมาขายในท่ีเดียว (Bennett, 1991: 105)         ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือ

ขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าจึงต้องหาหนทางทุกวิถีทางในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมของภาค

ครัวเรือน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือให้ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล

ท่ีมีคุณภาพในต้นทุนท่ีตํ่าเข้ามาสู่ร้านให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของร้านเป็นไปตาม

เป้าหมาย   ชนิดของรีไซเคิลท่ีถูกคัดแยกตามชนิดท่ีตลาดต้องการซ้ือ  สามารถแบ่งออกเป็น 7 

ประเภท  ประเภทเศษเหล็ก, ประเภทเศษกระดาษ, ประเภทขวดแก้ว, ประเภทอลูมิเนียมและโลหะท่ี

มีมูลค่าสูง, ประเภทพลาสติก, ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้สํานักงาน, ประเภทขยะท่ัวไป  

แต่ความสําคัญท่ีนอกเหนือจากการคัดแยกตามปกติแล้ว  จะต้องคํานึงถึงการจัดเก็บแบบประหยัด

สถานท่ี ประหยัดการเคลื่อนย้ายในการขนส่ง  ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญ เพราะส่ิงของจากขยะใช้ได้ต่าง ๆ 

น้ัน มีปริมาตรมาก  แต่นํ้าหนักเบา  หากไม่มีเทคนิคของการจัดการแบบประหยัดสถานท่ี  จะสร้าง

ปัญหาพ้ืนท่ีเต็มเร็ว และเกิดทัศนียภาพในร้านไม่สวยงาม  ทําให้ขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะเพ่ือ

รีไซเคิล (สมไทย  วงษ์เจริญ, 2551: 73) ขณะท่ีของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมี

ศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างมาก  หากมีระบบการเก็บและกําจัดของเสียท่ี

เหมาะสมโดยมีการคัดแยกของเสีย  ไม่ให้มีการปนเป้ือนกัน เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก ฯลฯ  ซ่ึง

สามารถนํากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้ใหม่  แต่โดยท่ัวไปแล้วของเสียดังกล่าว มักจะ

อยู่ปะปนกันโดยไม่ได้มีการคัดแยก ทําให้ความเป็นไปได้ในการนําของเสียมาใช้ประโยชน์ลดน้อย 

ลง เน่ืองจากของเสียท่ีอยู่ปะปนกันจะมีความสกปรกสูง  ยากแก่การทําความสะอาดและคัดแยกออก

จากกันได้ยาก หรือถ้าทําได้ก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด (กรมควบคุมมลพิษ, 2536: 

28)  เน่ืองจากปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง  มักจะมีปริมาณท่ีมากและ

จะเป็นภาระต่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ันท่ีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนไปกําจัด  หากเทศบาล 

สุขาภิบาลต่าง ๆ ไม่สามารถให้บริการเก็บขนได้อย่างท่ัวถึง  ทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึน  

หากโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานโรงงาน  โดยให้มีนโยบายในการลด

ปริมาณของเสีย  และการนําของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  รวมท้ังของเสียท่ีเกิดจาก
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แหล่งกําเนิดอื่น ๆ ในโรงงานกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  ให้นํา

กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ หรือของเสียอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถนํากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตได้อีก  อาจจะนําไปขายให้แก่ผู้ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียเหล่านั้น  เพ่ือ

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้อีก  นโยบายในการลดปริมาณของเสียและการนําของเสียกลับมาใช้

ประโยชน์ดังกล่าว  นอกจากจะทําให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและ

กําจัดของเสียลงได้มากแล้ว  ยังทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง  และเป็นการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากร เช่น วัตถุดิบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2536: 28–29) 

 ในปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศของขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste)  และสินค้ามือ

สอง (Secondhand Goods)  พบว่าเพ่ิมมากข้ึนในแถบเอเชีย  โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น ส่งออก

กระดาษใช้แล้วหรือขยะกระดาษในปริมาณมาก  ขยะพลาสติก เศษโลหะ และขยะรีไซเคิลอื่น ๆ 

รวมถึง รถยนต์ใช้แล้ว เคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองใช้ในสํานักงาน  และสินค้ามือสองอื่น ๆ ไปยังหลาย

ประเทศในแถบเอเชีย  โดยคร้ังแรกคือประเทศจีน  ขณะท่ีสินค้ามือสองถูกส่งไปยังรัสเซีย เอเชียใต้ 

และ แอฟริกา  โดยญ่ีปุ่นส่งออกขยะรีไซเคิลมากถึงร้อยละ 10 ของการส่งออกของประเทศ  ขณะท่ี

ประเทศจีนมีการนําเข้าขยะรีไซเคิลเพ่ิมมากข้ึนจากแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพราะความ

ต้องการทรัพยากรท่ีมากข้ึนตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ท้ังน้ีการ

เติบโตของการใช้ขยะรีไซเคิลมาจากหลายปัจจัย  ดังน้ี (Kojima, 2005: 1)   

1. การเพ่ิมข้ึนของการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  โดยการพัฒนา

กฎระเบียบของการรีไซเคิล 

2. การย้ายฐานการผลิตสินค้าจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วมายังประเทศจีน   และประเทศใน

แถบเอเชีย  เพราะประเทศท่ีพัฒนาแล้วไม่สามารถท่ีจะใช้ขยะรีไซเคิลได้ทัน  ท้ัง ๆ ท่ีเป็นคนก่อขยะ

น้ัน 

3. เพราะเศรษฐกิจในประเทศจีนและชาติอื่น ๆ ในแถบเอเชีย  ขยายตัวและปริมาณการ

ส่งออกเพ่ิมสูงข้ึน  การเพ่ิมข้ึนของความต้องการทรัพยากรท่ีไม่สมดุลกับปริมาณของขยะรีไซเคิลท่ี

เกิดข้ึนในประเทศแถบน้ี 

 ประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ไทย จีนและอินเดีย กําลังกลายเป็นแหล่งรองรับซาก

อิเล็กทรอนิกส์จํานวนมหาศาลจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  โดยท่ีซากอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมักจะเข้ามาในรูปแบบของสินค้ามือสองหรือซากผลิตภัณฑ์ เพ่ือ   

รีไซเคิล ขณะท่ีซากอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญ่ีปุ่นจะเข้ามาโดยใช้ช่องทางของข้อตกลงทางการค้า

ระหว่างประเทศ  หากไม่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม  สารพิษหลากหลายชนิดท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในประเทศได้  

อย่างไรก็ตาม  หากพิจารณาว่าซากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทะลักเข้ามาในประเทศน้ัน เป็นวัตถุดิบเพ่ือนํามา
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รีไซเคิลแล้วนํากลับไปใช้ใหม่ได้  ประกอบกับมีแนวทางการจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

เหมาะสมแล้วก็จะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เป็นอย่างมาก  เพราะเป็นการนํา

ทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า  และเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้  (มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์.  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม, 2552: 1-1) 

 การค้าระหว่างประเทศของขยะรีไซเคิลต่อมาพบว่า สร้างปัญหาการส่งขยะพิษไปท้ิงยัง

ประเทศอื่น ทําให ้เกิดกฎระเบียบของการเคลื่อนย้ายทรัพยากรท่ีกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้  เรียกว่า 

The Basel Convention  ต้ังข้ึนเพ่ือป้องกันการนําเข้าขยะท่ีไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่และขยะ

อันตรายแฝงมาในรูปแบบของขยะรีไซเคิล  ภายใต้กฎระเบียบน้ีการเคลื่อนย้ายขยะอันตรายข้าม

ประเทศ  สามารถกระทําได้เมื่อมีการแจ้งจากผู้ส่งออกและผู้นําเข้าและการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องในประเทศท่ีส่งออก นําเข้า และประเทศท่ีเป็นเส้นทางผ่าน  นอกเหนือจากข้อตกลงท่ีต้อง

แจ้งล่วงหน้า   และการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ    บางประเทศยังออกมาตรฐานสําหรับการนําเข้าขยะ 

รีไซเคิล และคู่มือในการตรวจสอบขยะรีไซเคิล  และสินค้ามือสองก่อนการส่งออก (Kojima, 

2005: 2) แม้ในช่วงปีท่ีผ่านมาการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพ่ิมมากข้ึนในระดับชาติ  และระดับ

โลก  แต่ยังมีการศึกษาไม่เพียงพอเกี่ยวกับภาพรวมท้ังหมด  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการค้าขยะ 

รีไซเคิลระหว่างประเทศ หรือ นโยบายและกฎระเบียบท่ีจะนํามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีหลายประเทศ

ในภูมิภาคกําลังเผชิญอยู่  แนวคิดจาก The 3Rs  จึงถูกนํามาใช้ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2004  ใน

การประชุม G8 Summit  โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างสังคมแห่งการหมุนเวียนทรัพยากรท่ีดี  โดยการ

ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse) และ การนําขยะมารีไซเคิล (Recycle Waste) (Kojima, 
2005: 3-4) 

 นอกจากน้ียังมีมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะจากบรรจุภัณฑ์ซ่ึง  บรรจุ

ภัณฑ์ หมายถึง สินค้าทุกชนิดท่ีทําจากวัสดุใด ๆ ท่ีนํามาใช้ในการห่อหุ้ม ป้องกัน ลําเลียง จัดส่งและ

นําเสนอสินค้า ต้ังแต่ วัตถุดิบถึงสินค้าท่ีผ่านการผลิตต้ังแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคท่ีถูกท้ิงและมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  โดยท่ัวไปข้อกําหนดของระเบียบบรรจุภัณฑ์  มีข้อกําหนดหลัก 2 ส่วน คือ  

ข้อกําหนดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และข้อกําหนดด้านการจัดการซากบรรจุภัณฑ์  ดังน้ี 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  คณะวิศวกรรมศาสตร์.  ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม, 2552: 

2-12-2-13) 

1.  ข้อกําหนดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

1) บรรจุภัณฑ์ต้องปราศจากโลหะหนัก  ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม (VI)   

รวมกันในบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 PPM โดยนํ้าหนัก  ท้ังน้ีไม่รวมบรรจุภัณฑ์ท่ีวัสดุท้ังหมดทําจาก

คริสตัลตะกั่ว 

2) ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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(1) การผลิตและส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ 

-   ลดนํ้าหนักและปริมาตรให้เหลือตํ่าท่ีสุดท่ีจําเป็นต่อความปลอดภัยและ 

การบรรจุสินค้า 

-   บรรจุภัณฑ์เหมาะแก่การใช้ซํ้าและการนําทรัพยากรกลับคืนท่ีรวมถึง 

การรีไซเคิล 

-   ผลิตในลักษณะท่ีให้มีสารรบกวนท่ีไม่พึงประสงค์ตํ่าท่ีสุด 

(2) การใช้ซํ้าบรรจุภัณฑ์เป็นข้อจํากัด จํานวนคร้ังในการนํามาใช้ซํ้า 

(3) การดึงทรัพยากรกลับคืน ในรูปของการรีไซเคิล  การคืนพลังงาน การ 

หมักปุ๋ย และบรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

3) การทําเคร่ืองหมาย  ให้ทําเคร่ืองหมายระบุชนิดของวัสดุท่ีใช้ทําบรรจุภัณฑ์     

โดยเป็นระบบตัวเลขและช่ือย่อของวัสดุ 

2.  ข้อกําหนดด้านการจัดการซากบรรจุภัณฑ์ 

1) การนําทรัพยากรกลับคืนและการรีไซเคิล  โดยกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง

จัดระบบการรับคืนและ/หรือเก็บคืนซากบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว  และมีการต้ังเป้าหมายในการนํา

ทรัพยากรกลับคืน (Recovery)  และการรีไซเคิลของวัสดุแต่ละประเภท 

2) ความรับผิดชอบของผู้ผลิต  โดยเกือบทุกประเทศเลือกระบบท่ีให้ผู้ผลิตเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดหรือบางส่วน  ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องทําให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ของ

ตนจะถูกเก็บคืน และรีไซเคิล  โดยมีทางเลือก 2 ทางคือ 1.  จัดต้ังระบบการจัดเก็บและรีไซเคิลของ

ตนเอง หรือ 2.  ถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานภายนอก (ซ่ึงคือการเข้าร่วมแผนรีไซเคิลใน

แต่ละประเทศ) 

 นอกจากน้ี การค้าระหว่างประเทศนิยมท่ีจะนําประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมผนวกเข้าไปกับ

การค้า เช่น ยินดีรับสินค้าท่ีได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 เป็น

ต้น ขยะมูลฝอยจึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงในอนาคตท่ีประเทศไทยอาจจะต้องคํานึงถึงการผลิตสินค้าท่ีใช้

วัตถุดิบท่ีไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม  และในท่ีสุดอาจถึงข้ันเป็นสินค้าท่ีนํากลับมาผลิตใหม่ หรือรีไซเคิล

ได้ท้ังหมด (อดิศักด์ิ  ทองไข่มุกต์, 2546: 131) เพราะการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์  เป็นวิธีการ

หน่ึงท่ีสามารถแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการขยะอีกด้วย รูปแบบการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยตามท่ีกรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดล้อมเสนอมีดังน้ี (อดิศักด์ิ  ทองไข่มุกต์, 2546: 134–135) 

1. การคัดแยกขยะจากแหล่งกําเนิดมาหมุนเวียนใช้ใหม่  โดยประชาชนจะทําการคัดแยก

ขยะ เช่นกระดาษ โฟม พลาสติก ขวดแก้ว ยาง โลหะ ฯลฯ ท่ีอยู่ในสภาพดีออกจากขยะท่ีจะท้ิงแล้ว 

แล้วนําขยะท่ีคัดแยกได้ไปขายให้ร้านรับซ้ือของเก่า  ซ่ึงขยะรีไซเคิลเหล่านี้จะถูกขายต่อไปยัง
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โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป  ซ่ึงวิธีน้ีจะลดปริมาณขยะท่ีจะต้องนําไปกําจัด

ทําให้ปริมาณขยะท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมลดน้อยลง และช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

และได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

2. การนําขยะมาใช้ประโยชน์โดยผ่านขบวนการคัดแยกแล้วนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ 

(Material recovery process) วิธีน้ีจะใช้เคร่ืองจักรกลหรือแรงงานทําการคัดแยกขยะกระดาษ 

โฟม พลาสติก ขวด แก้ว ยาง โลหะ ฯลฯ  ซ่ึงเป็นขยะท่ีประชาชนท้ิงแล้วออกจากขยะซ่ึงจะถูกนําไป

กําจัด  ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ  รวมท้ัง ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหา

ส่ิงแวดล้อม 

3. การนําขยะมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน  โดยการนําขยะมาผ่านขบวนการต่าง ๆ 

เช่น Direct Combustion Processed, Incineration, Refuse–Derived Fuel, Hydrolysis 

Bioconversion  เป็นต้น  ซ่ึงจะเปลี่ยนขยะเป็นผลผลิตทางพลังงาน เช่น ไอนํ้า นํ้าร้อน 

กระแสไฟฟ้า เช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว แก๊สเช้ือเพลิง แก๊สชีวภาพ แอลกอฮอล์ ฯลฯ  วิธีการน้ีจะ

ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมและได้ประโยชน์ด้านพลังงาน 

4. การนําขยะไปเป็นอาหารสัตว์และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  โดยการนําเศษอาหารท่ี

เหลือจากการรับประทาน ขยะสดจากการประกอบอาหาร ไปเลี้ยงสัตว์ หรือนําไปปรับสภาพดิน

และเป็นปุ๋ย สําหรับพืช  ซ่ึงวิธีน้ีจะลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

5. การนําขยะมาหมักทําปุ๋ย  โดยการนําขยะสด เศษอาหาร มาหมักทําปุ๋ย  วิธี Aerobic 

compositing, Anaerobic composting  ซ่ึงจะเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยอาหารของพืช  วิธีน้ีจะลด

ปัญหาส่ิงแวดล้อม  และได้ประโยชน์ต่อเกษตรกร 

6. การนําขยะมาปรับปรุงพ้ืนท่ี  โดยการนําขยะมากําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  จะได้พ้ืนท่ีสําหรับใช้ปลูกพืช  สร้างอาคารท่ีไม่สูงมากนัก สร้าง

สวนสาธารณะ ฯลฯ  วิธีน้ีจะแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมเร่ือง กลิ่น พาหะนําโรค ปัญหาสุขภาพอนามัย

ของประชาชน เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม การนําขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยยังมีข้อจํากัดหลายประการ  

จึงทําให้ปริมาณการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลมีไม่มากนัก  ซ่ึงสามารถสรุปข้อจํากัดดังกล่าว

โดยสังเขปได้ดังน้ี (อดิศักด์ิ  ทองไข่มุกต์, 2546: 136–137) 

1. คุณสมบัติของขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากชุมชนมักจะเป็นขยะผสมอยู่ในสภาพ

ยับเยิน ปนเป้ือน เสียหาย ยากท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์หรือยากในการปรับปรุงคุณภาพให้ดีได้  จึงทํา

ให้ขยะรีไซเคิลท่ีมีประโยชน์ถูกละเลยในการนํามาใช้ใหม่  นอกจากน้ีการมีขยะปนเป้ือนกับสารมี

พิษหรือเช้ือโรคทําให้การนํามาใช้ประโยชน์อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 
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2. ปริมาณของขยะมูลฝอย  การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลน้ันผู้ใช้ประโยชน์จากขยะรี

ไซเคิลจะต้องการขยะรีไซเคิลท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณมากเพียงพอตามความต้องการของโรงงาน 

หรือสถานท่ีใช้ประโยชน์นั้น ๆ แต่โดยท่ัวไปขยะรีไซเคิลท่ีใช้ประโยชน์ได้ท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งต่าง ๆ 

มักมีปริมาณไม่พอกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์  จึงต้องจัดหาหรือซ้ือขยะรีไซเคิลจากหลาย 

 ๆแหล่งจึงจะพอเพียงตามความต้องการ หรือถ้าจัดหาได้ไม่พอเพียงก็ต้องส่ังซ้ือจากต่างประเทศ  ทํา

ให้เกิดปัญหาขาดดุลการค้าขึ้น 

3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล โดยท่ัวไปผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากขยะรีไซเคิลจะมี

คุณภาพตํ่ากว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้จากวัตถุตามธรรมชาติ  เน่ืองจากมีความสกปรก หรือส่ิงเจือปนใน

ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีผลิตได้จากพลาสติกใช้แล้วจะมีคุณภาพด้อยกว่าพลาสติกท่ี

ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงภาชนะพลาสติกท่ีผลิตจากพลาสติกใช้แล้วไม่เหมาะสมสําหรับใช้เป็น

ภาชนะใส่อาหารแต่อาจใช้เป็นภาชนะใส่ของใช้ได้  จากเหตุผลดังกล่าวทําให้มีการใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลอยู่ในวงจํากัด 

4. การตลาดในการซ้ือขายขยะรีไซเคิลน้ันจะข้ึนกับองค์ประกอบต่าง  ๆเช่น อุปสงค์ 

อุปทาน ราคา ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ  ซ่ึงเป็นตัวกําหนดให้มีการซ้ือขายขยะรีไซเคิลมากหรือน้อย

ตามความต้องการของตลาด แต่องค์ประกอบข้างต้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงท่ีในบางขณะ  ถ้า

ตลาดมีความต้องการขยะรีไซเคิลมากจะทําให้มีการใช้ประโยชน์มูลฝอยมาก  แต่ถ้าตลาดมีความ

ต้องการขยะรีไซเคิลน้อยจําทําให้มีการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลน้อยด้วยเช่นกัน 

5. องค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลในปัจจุบันมักจะอยู่ในรูป

ของระบบแอบแฝง (Informal System)  มีการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลอยู่ในวงจํากัดเฉพาะผู้ท่ี

รู้จักกัน  มีการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลไม่กี่ชนิด  โดยระบบดังกล่าวเอกชนจะเป็นผู้ดําเนินการใช้

ประโยชน์ขยะรีไซเคิลเกือบท้ังหมด  ขยะรีไซเคิลบางชนิดมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ได้  แต่

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลไม่ทราบศักยภาพดังกล่าว  จึงละเลยไม่นําขยะรี

ไซเคิลน้ัน ๆ มาใช้ประโยชน์  ซ่ึงถ้ามีการพัฒนาระบบแอบแฝงให้เป็นระบบทางการ (Formal 

System)  แล้ว  จะทําให้มีองค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลมากข้ึน  มีการ

ช่วยเหลือด้านเงินทุน การตลาด วิชาการ ฯลฯ มากข้ึน  อันจะทําให้มีการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล

หลายชนิดและมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สูงสุด 

6. การสนับสนุนของรัฐ  ปัจจุบันรัฐให้ความสนใจในเร่ืองการนําขยะรีไซเคิลมาใช้

ประโยชน์มากข้ึน  แต่ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิชาการหรือเทคโนโลยี  ซ่ึงมีเอกชนบางส่วนได้รับ

การถ่ายทอดวิชาการหรือเทคโนโลยีจากรัฐบาล  แต่ในด้านการลงทุนน้ันรัฐบาลยังมิได้เน้นในเร่ือง

การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลมากนัก  จึงทําให้ขยะรีไซเคิลยังมิได้มีการนํามาใช้ประโยชน์อย่าง

เต็มท่ี 
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7. กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง    ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายท่ีสนับสนุนให้มีการนําขยะ

รีไซเคิล มาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนในประเทศไทย  แต่รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการให้มีการ

นําวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุกลับมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตต่อไป  อย่างไรก็ตามการ ท่ี

ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการนําขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ท่ีมีผลบังคับใช้อย่างแท้จริง จึงทําให้เป็น

อุปสรรคในการนําขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างมาก 

 กฎหมายท่ีพอจะใช้ในการสนับสนุนให้มีการนําขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์จึงอยู่ในรูป

ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยตามท่ีกล่าวมาแล้ว  นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า  รวมถึง 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  ดังสรุปโดยกรมควบคุมมลพิษ (2552ข: 4-10)  ดังน้ี 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2574 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบการ

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการค้าซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย

แก่สุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2530 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร/อบจ./อบต./เมืองพัทยา และเทศบัญญัติ 

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  กระทรวงมหาดไทย 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

  กรมการปกครอง 

  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  กรมควบคุมมลพิษ 

  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 กรุงเทพมหานคร 

 กระทรวงสาธารณสุข 

   กรมอนามัย 

 กระทรวงแรงงาน 

 ปัจจุบันหลายบริษัทจากภาคเอกชนของไทยได้ให้ความสนใจต่อการนําขยะรีไซเคิลมาใช้

ประโยชน์ และปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวพันกันมากข้ึน ยกตัวอย่าง เช่น  Dr. Ghassan 

Broummana  ผู้จัดการท่ัวไป จีโอไซเคิล  สายงานธุรกิจ บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด 

(มหาชน)  กล่าวว่าปัจจุบันโลกกําลังถูกคุกคามด้วยสถานการณ์โลกร้อน  ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญมาจาก

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  การเผาไหม้เช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล เช่น ถ่านหินและ

ลิกไนต์ ในอุตสาหกรรมหนักมากมาย  ถือเป็นการเพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่เราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการใช้พลังงานอย่างฉลาด  ตาม

หลักการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วน้ัน  หลักการจาก 3Rs  ซ่ึงได้แก่  การลดการใช้ (Reduce)  การ

นํามาใช้ซํ้า (Reuse)  และการรีไซเคิล (Recycle)  แล้ว  ท่ัวโลกให้การยอมรับว่าการกําจัดใน

เตาเผาปูนซีเมนต์เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน หรือท่ีเรียกว่า Co–processing  น้ันเป็นลําดับข้ัน

ถัดไปท่ีสนับสนุน  3Rs  ท้ัง 4 ข้ันตอนดังกล่าว  ได้แก่ การลดการใช้ การนํามาใช้ซํ้า การรีไซเคิล 

และการกําจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน  ถือเป็นการนําทรัพยากรกลับคืนมา

ใหม่ หรือ Waste Recovery  ซ่ึงเป็นแนวโน้มการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วสมัยใหม่สําหรับศตวรรษ 

หน้าเป็นวิธีการท่ีสังคมต้องการมากท่ีสุดเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบน้ี  เมื่อ

เปรียบเทียบกับ “การกําจัดท้ิง” ด้วยการเผาในเตาเผาขยะ และ การฝังกลบ ซ่ึงเป็นการรักษา

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนท่ีน้อยท่ีสุด การฝังกลบควรเป็นวิธีการกําจัดข้ันสุดท้ายสําหรับวัสดุไม่ใช้แล้ว

ท่ีไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ (สมไทย  วงษ์เจริญ, 2551:  คํานิยม) 

 บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จํากัด แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ใน

กระบวนการเผาปูนซีเมนต์มีข้อดี คือ สามารถเผาของเสียจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้  โดยไม่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพของปูนซีเมนต์  และคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เน่ืองจากมีอุณหภูมิในการเผาท่ีสูง

ถึง 1,450 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเทคโนโลยีน้ี  ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

เช่น ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา  และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 

2544: 59) 

 กลุ่มผู้รีไซเคิลอีพีเอสโฟม  อันประกอบด้วยผู้ผลิตวัตถุดิบ  ผู้ผลิตโฟมและผู้รีไซเคิลโฟม  

รวมตัวกันเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโฟมว่า โฟม คือพลาสติกท่ีฟูหรือขยายตัวแล้ว  ในท่ีน้ี 

หมายถึง โฟม ซ่ึงผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน (Polystyrene/PS)  เท่านั้น  ซ่ึงใช้ทํากล่อง
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โฟมใส่อาหาร  และโฟมลอยกระทง เป็นต้น  โฟมประเภทน้ีสามารถนํามารีไซเคิลได้  โดยการบด

ให้มีขนาดเล็กแล้วนํากลับเข้าประบวนการหลอมโดยผ่านสกรูความร้อน (Screw Extrusion)  หรือ

บดอัดด้วยใบมีดระบบ Agglomeration  เพ่ือให้กลายสภาพเป็นพลาสติก PS  ซ่ึงสามารถนํามา

ผลิตเป็นสินค้า  พลาสติกท่ัวไป เช่น ตลับเทปเพลง ม้วนวีดิโอเทป ไม้บรรทัด เป็นต้น (กรมควบคุม

มลพิษ, 2544: 65) 

 บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด  ในฐานะผู้รับลิขสิทธ์ิในการผลิตและบรรจุเคร่ืองด่ืมของ  บริษัท 

โคคา-โคลา จํากัด เล็งเห็นถึงการยอมรับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสากล เมื่อพิจารณาการ

ดําเนินกิจกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีเรียกว่า นํ้าอัดลม  พบว่างานด้านส่ิงแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกัน 2 

ประเด็นหลักคือ  เร่ืองกิจกรรมการผลิต และเร่ืองของบรรจุภัณฑ์  ในด้านบรรจุภัณฑ์มีการนําบรรจุ

ภัณฑ์ประเภทขวด PET ชนิดช้ินเดียวมาใช้  ท้ังน้ี  เพ่ือช่วยให้การรีไซเคิล  สามารถทําได้ง่ายข้ึน  มี

การนําฝาพลาสติกมาทดแทนฝาอลูมิเนียม  ซ่ึงช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคและ

ขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีการนําฝากระป๋องชนิด 

SOT (Stay-on-Tab)  มาใช้ทดแทนฝาชนิดดึง (Ring Pull)  เพ่ือให้ฝายังคงติดอยู่กับกระป๋อง

หลังจากท่ีเปิดด่ืมแล้วเพ่ือให้สามารถนําไปรีไซเคิลได้  และมีการลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต

บรรจุภัณฑ์โดยท่ียังสามารถคงคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นไว้ได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2544: 

111-112) 

 สรุปได้ว่า  เราควรนําขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ เพราะขยะเป็นส่ิงมีค่าก่อให้เกิดรายได้ 

การเปลี่ยนจากขยะไร้ค่ามาเป็นเงินปัจจุบันได้กลายเป็นอาชีพ ได้แก่ อาชีพซาเล้ง   ซ่ึงรับซ้ือของเก่า

ตามบ้านหรือเก็บตามถังขยะ  เพ่ือไปขายให้ร้านรับซ้ือของเก่า แล้วส่งตามโรงงานเพ่ือนําไปแปรรูป

กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  แต่ราคาท่ีซ้ือขายกันน้ันจะแตกต่างกันไป  ข้ึนอยู่กับความต้องการของ

ตลาด   ท้ังน้ี วิธีการแยกประเภทขยะรีไซเคิลเพ่ือขายให้ได้ราคาดี    สามารถทําได้ง่ายดังตัวอย่าง

ต่อไปน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ข: 6) 
 

ตารางที่ 2.2  วิธีการแยกประเภทขยะรีไซเคิลเพ่ือขายให้ได้ราคาดี 
 

ประเภท ประเภทที่ขายได้ วิธีเก็บ ราคาต่อกิโลกรัม (บาท) 

กระดาษ - กระดาษหนังสือพิมพ์ 

- กระดาษสมุด 

- หนังสือ, นิตยสาร 

- กระดาษกล่อง 

- กระดาษขาว-ดํา 

- แผ่นพับ 

คัดแยกเป็นประเภทและ

มัดให้เรียบร้อยเวลา

จําหน่ายจะได้ราคาท่ี

ดีกว่า เน่ืองจากกระดาษ

แต่ละประเภทมีราคารับ

ซ้ือท่ีแตกต่างกัน 

กระดาษขาว 6-6.50 บาท 

กล่องกระดาษ 4-4.50 

บาท 

กระดาษหนังสือพิมพ์ 4-5 

บาท 

เศษกระดาษ 2-3 บาท 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 

ประเภท ประเภทที่ขายได้ วิธีเก็บ ราคาต่อกิโลกรัม (บาท) 

พลาสติก - ภาชนะพลาสติกบรรจุยา

สระผม ครีมอาบน้ํา 

- ถุงพลาสติกเหนียว 

- ถังนํ้า กาละมัง 

- ขวดนํ้ามันพืชหรือขวด

นํ้าด่ืมชนิดใส 

- บรรจุภัณฑ์ท่ีมี

เคร่ืองหมายรีไซเคิล 

- ขวดนํ้าพลาสติกสีขาวขุ่น 

ถอดฝาขวด ริน/เท 

ของเหลวท่ีบรรจุภายใน

ออกทําความสะอาด  

จากน้ัน ทําให้แบนเพ่ือ

ประหยัดพ้ืนท่ีและเก็บ

รวบรวมแยกประเภท

เป็นพลาสติกสีขาวขุ่น 

พลาสติกใสและ

พลาสติกอื่น ๆ เน่ืองจาก

พลาสติกแต่ละประเภท

มีราคาแตกต่างกัน 

พลาสติกขวดนํ้าใส 13 

บาท 

พลาสติกขวดนํ้าขุ่น 20 

บาท 

เศษพลาสติกรวม 9 บาท 

แก้ว - ขวดหรือภาชนะแก้ว

สําหรับบรรจุอาหาร 

เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ท้ังท่ีมี

สีใส เขียว และนํ้าตาล 

ถอดฝาริน/เท ของเหลว

ท่ีบรรจุภายในออกทํา

ความสะอาด และเก็บ

รวบรวม  

แก้ว 1 บาท 

ขวดนํ้าเปล่า 1 บาท 

ขวดและกล่องเบียร์ลีโอ 7 

บาท/กล่อง 

ขวดและกล่องเบียร์ช้าง 8 

บาท/กล่อง ขวดและกล่อง

เบียร์สิงห์ 7 บาท/กล่อง 

ขวดและกล่องเบียร์ 

Heineken 13 บาท/กล่อง 

โลหะ/

อโลหะ 

- วัสดุหรือเศษเหล็กทุก

ชนิด 

- กระป๋องบรรจุอาหารท่ี

ไม่เป็นสนิม 

- เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นอลูมิเนียม 

- ทองแดง ทองเหลือง 

ตะกั่ว 

ริน/เท ของเหลวท่ีบรรจุ

ภายในออกทําความ

สะอาด จากน้ันทําให้

แบน เพ่ือประหยัดเน้ือท่ี

และเก็บรวมรวม กรณี

เศษเหล็ก ทองแดงให้มัด

รวมไว้ 

ประป๋องอลูมิเนียม 50 

บาท 

อลูมิเนียม 55 บาท 

เศษเหล็กหนา 7 บาท 

เศษเหล็กบาง 5 บาท 

กระป๋องกาแฟ 1 บาท 

*  เป็นราคาโดยประมาณ  ข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาดและประเภทวัสดุรีไซเคิล 

แหล่งที่มา: ปรับจากกรมควบคุมมลพิษ, 2551ข: 6. 
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 ความหมายของขยะรีไซเคิล ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษ (2552ข: 2)  ได้ให้ไว้จึงหมายถึงวัสดุ

เหลือใช้หรือของเก่าท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ท่ีสะสมไว้ในสถานท่ีรับซ้ือของเก่าเพ่ือ

การซ้ือหรือขาย   ขณะท่ี สมไทย วงษ์เจริญ (2551: 73-78)   ให้ความหมาย ชนิดของขยะรีไซเคิลท่ี

ถูกคัดแยกหมายถึง คัดแยกตามชนิดท่ีตลาดต้องการซ้ือ   แบ่งออกเป็น 7 ประเภท  คือ  1.  ขยะ

ประเภทเศษเหล็ก  2.  ขยะประเภทกระดาษ  3.  ขยะประเภทขวดแก้ว  4.  ขยะประเภทอลูมิเนียม  5.  

ขยะประเภทพลาสติก  6.  ขยะประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองใช้สํานักงาน  และ 7.  ขยะท่ัวไป  

โดยการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจประกอบด้วยเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการประกอบกิจการ

การคัดแยกดังตารางท่ี 2.3 
 

ตารางที่ 2.3  การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการประกอบกิจการคัดแยก 
 

เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน-ตรวจรับสินค้า 

แม่เหล็ก (ช้ินเล็ก)  ใช้เพ่ือตรวจรับสินค้าในกรณีท่ีต้องใช้แยกสินค้าประเภทโลหะอื่น เช่น    

       อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส ออกจากเหล็ก 

 โลหะที่แม่เหล็กดูดไม่ติด ถือเป็นโลหะอื่น 

เลื่อยตัดเหล็ก  ใช้เพ่ือตรวจรับสินค้าในกรณีท่ีเป็นโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก  แต่ไม่สามารถ             

แยกประเภทของโลหะอื่นได้ว่าเป็นอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง 

กรรไกรตัดเหล็ก-คม 

ค้อน, ประแจ 

 ใช้เป็นเครื่องมือแยกช้ินส่วนโลหะออกจากวัสดุอื่น 

เครื่องช่ังตรวจสอบ

น้ําหนัก 

 กิโลเล็ก  ขนาดน้ําหนักซ่ึงไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

 กิโลกลาง  ขนาดน้ําหนักซ่ึงไม่เกิน 60 กิโลกรัม 

 กิโลใหญ่  ขนาดน้ําหนักซ่ึงไม่เกิน 120 กิโลกรัม 

 ใช้เพ่ือตรวจสอบน้ําหนักของสินค้าแต่ละชนิด 

หัวตัด/ถังแก๊ส

ออกซิเจน 

 ใช้เพ่ือตัดเหล็กให้มีขนาดความยาวไม่เกินที่โรงงานกําหนด 

เครื่องอัดเล็ก  เครื่องอัดสามารถอัดกระดาษ อลูมิเนียม พลาสติก ให้เป็นก้อนขนาด 

  ลูกประมาณ 70 ซ.ม. x 100 ซ.ม.  เพ่ือสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ 

เข่ง/สุ่มไก่  ใช้เพ่ือบรรจุสินค้า ขนย้ายสะดวก น้ําหนักเขา 

รถเข็น  ใช้เพ่ือขนย้ายสินค้าท่ีมีน้ําหนักมาก 

ถุงปุ๋ย, เชือกฟาง, เข็ม

เย็บกระสอบ 

 ใช้เพ่ือบรรจุสินค้าเตรียมส่งโรงงาน 

ถุงมือหนัง, ถุงมือผ้า  ป้องกันการถูกบาดด้วยวัสดุมีคม 
 

แหล่งที่มา: สมไทย  วงษ์เจริญ, 2544: 34. 
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 เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่าใน

ประเทศไทย  สามารถดําเนินกิจการร้านได้อย่างถูกสุขลักษณะตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข

ท่ัวไปท่ีท้องถ่ินกําหนด  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน ผู้ประกอบกิจการ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียงและส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถประกอบกิจการร้านรับซ้ือของ

เก่าได้อย่างย่ังยืน  และเป็นท่ียอมรับของสังคม  กรมควบคุมมลพิษ (2552ข: 5-10) จึงได้จัดทําคู่มือ

สําหรับผู้ประกอบการกิจการรับซ้ือของเก่าเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมสําหรับร้านรับซ้ือของเก่า  โดยมีข้ันตอนของการขออนุญาตประกอบกิจการธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่า  ดังน้ี  

 ข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า 

 มีกฎหมายหลัก 3 พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต 

 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2574 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 

 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2574 

1. ข้ันตอนการดําเนินงาน  กรณีดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ผู้ขออนุญาตย่ืนคําร้อง 

ณ กลุ่มงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

กรมการปกครอง 

กลุ่มงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

ตรวจสอบเอกสาร 

นายตรวจออกตรวจสถานท่ี ชําระค่าธรรมเนียม 

ออกใบอนุญาตตามข้ันตอนท่ี 

กฎหมายกําหนด 

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต 

ครบถ้วน ถูกต้อง 

สถานท่ีเหมาะสม 
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2. ข้ันตอนการดําเนินการ  กรณีดําเนินการในจังหวัดอื่น 
 

 
ในกรณีเจ้าพนักงานส่ังไม่อนุญาตการขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้แจ้งผู้ขอภายใน 5 วัน

ทําการ  นับแต่วันท่ีเจ้าพนักงานมีคําส่ัง  ซ่ึงหากผู้ขอใบอนุญาตต้องการอุทธรณ์ให้ย่ืนคําอุทธรณ์

ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  ผ่านกลุ่มงานขายทอดตลาด

และค้าของเก่า กรมการปกครอง (กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร)  หรืออุทธรณ์ผ่านท่ีว่าการอําเภอ

หรือท่ีว่าการก่ิงอําเภอ (กรณีจังหวัดอื่น) 

3. หลักฐานประกอบการขออนุญาต 

- บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมใบประกอบธุรกิจและสําเนา 

- ทะเบียนบ้านและสําเนา 

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว  จํานวน 3 รูป 

- ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสําเนา 

- หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีทําการค้าหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือ 

สัญญาเช่า 

- ใบอนุญาตจากกรมศิลปากรและสําเนากรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาด 

หรือค้าของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

4. คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต 

- มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

- มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้ 

- ไม่เคยต้องโทษจําคุกความผิดฐาน 

เอกสารครบถ้วน/ 

ถูกต้องส่งให้จังหวัด 

ผู้ขออนุญาตย่ืนคําร้อง 

ณ ท่ีว่าการอําเภอท่ีจะดําเนินการ 

อําเภอตรวจสอบเอกสาร 

จังหวัดตรวจสอบเอกสารและ

คุณสมบัติของผู้ขอ 
ออกใบอนุญาต 

และส่งกลับอําเภอ 

ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม 

และรับใบอนุญาต 

ครบถ้วน ถูกต้อง 
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 ปลอมแปลงเงินตรา 

 ปลอมบัตรและการปลอมใบสําคัญสัญญาในการยืมเงินตราและในการ 

ให้ดอกเบ้ีย 

 ความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์ 

5. เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต 

- อธิบดีกรมการปกครอง สําหรับในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับในจังหวัดอื่น 

6. การปฏิบัติตนของผู้ค้าของเก่า 

- ติดป้าย “ผู้ค้าของเก่า” ไว้ท่ีร้านของตนพร้อมท้ังใบอนุญาตในท่ีอันเห็น 

ได้ชัด 

- มีสมุดบัญชีบันทึกการซ้ือขายและประทับตราทุกเล่ม 

- แจ้งจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุสงสัยว่าทรัพย์ท่ีมีผู้มาขายน้ัน 

เป็นทรัพย์ท่ีได้มาโดยทางทุจริต 

- ทําเลขลําดับเป็นเคร่ืองหมายปิดไว้ท่ีของให้ตรงกับเลขลําดับในสมุดบัญชี 

เพ่ือสะดวกในการสํารวจ 

7. การพิมพ์ลายน้ิวมือ 

- กรณีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครให้พิมพ์ลายน้ิวมือในวันท่ีมาย่ืนคํารองขอ

อนุญาต (หลักจากเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว) 

- ส่วนกรณีในพ้ืนท่ีจังหวัดอื่น  ให้ท่ีอําเภอหรือกิ่งอําเภอขอความร่วมมือ

สถานีตํารวจท้องท่ีเป็นผู้พิมพ์ลายน้ิวมือแล้วส่งตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตร 6 (3) แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474  ท่ีกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ไม่ต้องรอผลการตรวจสอบ) 

8. อัตราค่าธรรมเนียมการค้าของเก่า 

ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมาย

ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

ปีละ  12,500  บาท 

ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ปีละ  10,000  บาท 

ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปีละ   7,500  บาท 

ประเภทอื่น ๆ ปีละ   5,000  บาท 

ผู้ค้าของเก่ารายเดียวหลายประเภท  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทท่ีสูงกว่าประเภทอื่น 

9. ความผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
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ตารางที่ 2.4  ความผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและบทลงโทษ 
 

การกระท าผิด บทลงโทษ 

1.  ผู้ใดประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือประกอบอาชีพภายหลังท่ีได้มีคําส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาต 

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

พ.ศ. 2474 

จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่

เกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติ 

จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 

10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2.  ใบอนุญาตขาดอายุ  หรือทําการขายทอดตลาดหรือค้า

ของเก่าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

3.  ไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือนายตรวจทันท่ีเม่ือมีสงสัยว่าทรัพย์ท่ีมีผู้มาเสนอเป็นทรัพย์ท่ี

ได้มาโดยทุจริต 

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

พ.ศ. 2474 

จําคุกต้ังแต่ 1 ปีถึง 3 ปี  หรือปรับต้ัง

แต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท 

ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติ 

จําคุกต้ังแต่ 5 ปีถึง 15 ปี หรือปรับต้ัง

แต่ 50,000 บาท ถึง 150,000 บาท 

 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2552ข: 8. 
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 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

 
 

1. ข้ันตอนการขอและการพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

 
2. เอกสารประกอบการขออนุญาต 

- บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต 

- บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้

ถือใบอนุญาต 

(1)  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินเสียก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ (มาตรา 33) 

(2)  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีได้รับอนุญาต

แล้วจะมีผลให้ผู้ใดรับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้

กิจการของตนอยู่ในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะตามท่ี

กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ิน อันได้แก่ การดูแล

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ดําเนินกิจการ

และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

ประกอบกิจการโดยไม่มี

ใบอนุญาต จําคุกไม่เกิน 6 

เดือน ท้ังจําท้ังปรับ (ตาม

มาตรา 71) 

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามท่ี

กําหนดจําคุกไม่เกิน 6 

เดือนหรือปรับไม่เกิน 

10,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ (ตามมาตรา 73) 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

พร้อมเอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าท่ีพร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบเอกสาร

และออกตรวจสถานประกอบการ 

เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเพ่ือ

พิจารณาส่ังการออกใบอนุญาต 

แจ้งผู้รับใบอนุญาตเข้ารับใบอนุญาต 
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- สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ 

- หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและรับมอบ

กรณี    ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเอง 

- แผนท่ีต้ังสถานประกอบกิจการ 

ตัวอย่าง  อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลเมืองปากนํ้าสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 

- พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตารางท่ีเมตร 5,000 บาท/ปี 

- พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางท่ีเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางท่ีเมตร 7,000 บาท/ปี 

- พ้ืนท่ีเกิน 500 ตารางท่ีเมตร ข้ึนไป 10,000 บาท/ปี 

เทศบาลนครปากเกร็ด จ. นนทบุรี  5,000 บาท/ปี 

เทศบาลเมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี  1,000 บาท/ปี 

เทศบาลตําบลช้างเผือก จ. เชียงใหม่  3,000 บาท/ปี 

เทศบาลอื่น ๆ ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดในเทศบัญญัติน้ัน ๆ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 สําหรับข้ันตอนการขออนุญาตประกอบการ  ประเภทหรือชนิดของโรงงาน  ลําดับท่ี 105 

(โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว)  และ 106 

(โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็น

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม)  สามารถดําเนินการขอได้ท่ี

กรมโรงงาน  ข้ันตอนการดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์

การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 105 และ 106  พ.ศ. 2543  และระเบียบ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยเร่ือง รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิด

ของโรงงานลําดับท่ี 105 และ 106 

 จะเห็นได้ว่า การจัดการขยะ และ แนวคิดการรีไซเคิล เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาขยะท่ี

ท้ังประเทศไทยและในหลาย ๆ ประเทศให้ความสําคัญอย่างมาก  โดยเฉพาะแนวทางการรีไซเคิล

ได้รับความนิยมแพร่หลายมากข้ึน  เพราะเป็นวิธีการจัดการขยะท่ีสร้างผลกระทบข้างเคียงน้อยกว่า

วิธีอื่น  นอกจากน้ี การรีไซเคิลยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ

บุคคลในอาชีพน้ี    ช่วยลดปริมาณขยะท่ีต้องกําจัดให้น้อยลง  เป็นการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรได้ดีอีกหนทางหน่ึง  

กระบวนการในการนําขยะรีไซเคิลไปใช้ทดแทนวัตถุดิบใหม่ท่ีมนุษย์ดึงมาใช้จากธรรมชาติยังเป็น

การช่วยลดพลังงานในการผลิตและลดการก่อมลพิษทางอากาศและนํ้าอีกด้วย 
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บทที่ 3 
 

ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และแนวคิดเก่ียวกับผลการด าเนินงานขององค์การ 
 

 ในบทท่ี 3  น้ี กล่าวถึงทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ี

ย่ังยืนขององค์การ  โดยการวัดผลจากผลการดําเนินงานขององค์การ  ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีท่ีมีความ

เหมาะสมและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีจะศึกษาสองทฤษฎีมาบูรณาการร่วม 

กันได้แก่  ทฤษฎีมุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐาน (Resource–Based View (RBV))  และทฤษฎี

ผู้ประกอบการ (The Entrepreneurship Theory)  ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพ่ือนําข้อมูลเชิงประจักษ์มาอธิบายความสัมพันธ์ของท้ังสองทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย  ซ่ึงเป็นคําถามการวิจัยข้อท่ี 3 และเป็นหัวข้อวิจัยของการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

3.1 ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์และผลการด าเนินงานขององค์การ  

 

 การท่ีองค์การจะประสบความสําเร็จในระยะยาวได้น้ัน  จําเป็นอย่างย่ิงท่ีองค์การต้อง

สามารถสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน (Sustainable  Competitive 

Advantage หรือ SCA)  ผู้บริหารขององค์การต้องเป็นผู้นําท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ท่ีจะคัดเลือกการ

บริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติงานในองค์การเพ่ือให้ผลการ

ดําเนินงานขององค์การออกมาดีท่ีสุด  โดยคําถามสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือ คําถามท่ีว่า 

“ทําอย่างไรและทําไมบางบริษัทจึงมีผลการดําเนินงานดีกว่าบริษัทอื่น”  (How and Why do 

some firms outperform others?)  ดังน้ันส่ิงน้ีถือเป็นความท้าทายของผู้บริหารท่ีจะตัดสินใจ

เลือกกลยุทธ์การบริหารท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวได้ (Dess, 

Lumpkin and Eisner, 2007: 5) 

 Dess et al.  (2007: 11) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า  ประกอบด้วย

คุณสมบัติสําคัญ 4 ประการ  ดังน้ี 

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องดําเนินไปในแนวทางท่ีก่อให้เกิดผลดีท่ีสุดแก่องค์การ

โดยรวม  ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

2. การบริหารเชิงกลยุทธ์หมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (Stakeholders) ในองค์การ  
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3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องเป็นการดําเนินงานท้ังในมุมมองระยะส้ันและระยะยาว 

4. การบริหารเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการรับรู้และเข้าใจในทางเลือกระหว่างประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 โดยสรุป  ผู้บริหารจึงต้องมีความสามารถในการเลือกกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช้ในการบริหาร

องค์การท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและสามารถประเมินผลดี ผลเสียของการเพ่ิมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานได้อย่างแม่นยํา  เพ่ือไขว่คว้าโอกาสทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันสูงเช่นใน

ปัจจุบัน  ดังน้ัน  การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์จึงเป็นการพัฒนาทฤษฎีหลากหลายทฤษฎี เพ่ือให้ผู้บริหาร

สามารถนํามาปรับใช้ในการเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม  และสามารถเพ่ิมผลตอบแทนการลงทุน 

(Return on Investment)  ท่ีสูงข้ึน (Henderson, 1979: 79; Porter, 1980: 32)  โดยการศึกษา

จะเน้นการสังเกตธรรมชาติ     และลักษณะของการแข่งขันท่ีองค์การต้องเผชิญ  เพ่ือนํามากําหนด

กลยุทธ์ท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพในการไขว่คว้าโอกาสทางธุรกิจ  เป็นการตอกยํ้าว่า การสร้างกลยุทธ์

ในการแข่งขันต้องมีความเช่ือมโยงกันระหว่างทฤษฎีต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Normative 

Theories of Strategy)  และเศรษฐกิจองค์การ (Organizational Economics) (Barney and 

Ouchi, 1988: 372)  โดยเฉพาะทฤษฎีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมองค์การ (Industrial Organization 

Economics หรือ IO Economics) ของ Mason (1939: 68)  และ Bain (1956, 1968)  ท่ีได้รับ

ความนิยมในการนํามากําหนดกลยุทธ์มากท่ีสุดโดยจะเห็นจากการท่ีนักวิชาการในยุคต่อมา เช่น 

Spence (1979) Porter (1980) และ Caves (1980)   ได้นํามาบูรณาการให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

 Porter (1980: 23)  กล่าวถึง ผลตอบแทนท่ีธุรกิจจะได้รับว่า ถูกกําหนดโดยโครงสร้าง

ของอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจน้ัน ๆ ดําเนินการอยู่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจ  ได้แก่ คู่แข่งขัน

ในธุรกิจท่ีมีอยู่เดิม  และการเข้ามาใหม่ของคู่แข่งรายอื่น ๆ จํานวนและขนาดของธุรกิจ  ความ

แตกต่างของสินค้าในอุตสาหกรรมน้ัน  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ภายในอุตสาหกรรม  สรุปคือ 

อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะท่ีคู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาได้ยาก  จํานวนธุรกิจไม่มากนัก มีความแตกต่าง

ของผลิตภัณฑ์สูง  และมีลักษณะความยืดหยุ่นของอุปสงค์มาก  จะทําให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม

เหล่านั้น  สามารถทํากําไรได้มากกว่าอุตสาหกรรมท่ีไม่มีลักษณะดังกล่าว  ซ่ึงต่อมา Porter ได้

พัฒนาแบบจําลองท่ีเรียกว่า Five Forces Model  ท่ีเป็นท่ีรู้จักและถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์

ความสามารถในการแข่งขันมากท่ีสุดแบบหน่ึง 

 สรุปตามคํากล่าวของ Porter ว่าธุรกิจท่ีต้องการผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน ธุรกิจ

จะต้องใส่ใจในการสร้างสรรค์  และปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างอุตสาหกรรมของตนเองให้มี

คุณสมบัติท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานยังข้ึนอยู่กับคุณภาพ
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ของส่ิงแวดล้อมของบริษัท เช่น ปัจจัยท้องถ่ิน เง่ือนไขของอุปสรรคในประเทศ กลยุทธ์ โครงสร้าง 

คู่แข่งในอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน (Porter, 1998: 45) 

 อีกทฤษฎีหน่ึงท่ีกล่าวถึงการแข่งขันทางธุรกิจคือ Chamberlinian Economics ของ 

Chamberlin (1933: 72)  ซ่ึงมองว่าสภาพแวดล้อมของธุรกิจไม่ได้เป็นแบบท่ีทฤษฎี IO 

Economics  กล่าวไว้บนสมมติฐานท่ีว่าทุกธุรกิจมีความเหมือนกันหมด (Homogeneous Firms)  

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  แต่ Chamberlinian Economics  กลับมองว่าภายในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ธุรกิจมีความหลากหลาย (Heterogeneous Firms)  กล่าวคือ การแข่งขันในอุตสาหกรรม

เป็นการมองไปในอนาคตระหว่างธุรกิจท่ีมีความแตกต่างของทรัพยากร  และคุณสมบัติต่าง ๆ ของ

ความ สามารถท่ีองค์การมีอยู่  ทรัพยากรและความสามารถขององค์การท่ีแตกต่างกันอาจเป็นสาเหตุ

ให้ธุรกิจมีการแข่งขันและทํากําไรได้มากหรือน้อยแตกต่างกัน  ด้วยเหตุผลน้ีธุรกิจท่ีมีความแตกต่าง

หลากหลายจึงมีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงกว่า (Demsetz, 1973: 4)  นอกจากน้ีผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ จะดีหรือไม่ยังข้ึนอยู่กับความแตกต่างของความรู้ (Know-how)  ช่ือเสียงของ

องค์การ (Reputation) ย่ีห้อสินค้าท่ีได้รับการยอมรับ (Brand Awareness)  ความสามารถของ

ผู้จัดการในองค์การท่ีทํางานร่วมกัน  และสิทธิบัตร  รวมท้ัง เคร่ืองหมายทางการค้า  ซ่ึงมีผลโดยตรง

ต่อความสามารถในการกีดกันคู่แข่งขันได้อีกด้วย 

 ท้ังทฤษฎี IO Economics และ Chamberlinian Economics  อธิบายทฤษฎีด้านกลยุทธ์

บนข้อสันนิษฐานว่า   การแข่งขันเชิงพลวัตรมีระดับท่ีค่อนข้างคงท่ี (Stability)  แต่การแข่งขันท่ี

เป็นลักษณะแบบ Schumpeterian Economics  กลับมองสภาพการแข่งขันเชิงพลวัตรว่ามีความ

ไม่คงท่ีและความไม่แน่นอนในการคาดการณ์  (Schumpeter, 1934: 101)  เป็นการอธิบาย

กระบวนการของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกตะวันตก  โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการปฏิวัติ 

(Revolutionary)  ของเทคโนโลยีและตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดย Schumpeter  

กล่าวว่าในระยะยาวแล้ว  ราคาและกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันมักจะพบในอุตสาหกรรมท่ีมีความคงท่ีไม่

เปลี่ยนแปลง  ซ่ึงวิธีน้ีไม่สามารถก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีย่ังยืน  การปฏิวัตินวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ 

ตลาด และเทคโนโลยี  สามารถสร้างโอกาสในธุรกิจท่ีมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์เท่านั้น 

 เมื่อพิจารณาทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวท้ัง 3 ข้างต้น  เป็นข้อยืนยันได้ว่าผู้กําหนด

กลยุทธ์ขององค์การควรพิจารณามุมมองทุกทฤษฎีมาบูรณาการร่วมกัน  เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการ

บริหารท่ีเหมาะสม  โดยธุรกิจท่ีสามารถค้นพบทรัพยากรภายในองค์การท่ีมีความโดดเด่น และมี

คุณค่า  ประกอบกับทักษะต่าง ๆ ขององค์การท่ีสามารถควบคุมและเลือกกลยุทธ์ท่ีจะไขว่คว้าหา

โอกาสในการแข่งขันได้ดีกว่าย่อมได้เปรียบกว่า เพราะแต่ละธุรกิจต้ังใจท่ีจะปฏิบัติกลยุทธ์ให้ได้ผล

การดําเนินงานท่ีสูงท่ีสุด (Superior Financial Performance)  และมีความได้เปรียบในการ

แข่งขันเหนือคู่แข่งเสมอ 
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 ความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นหัวใจสําคัญของการบริหาร

เชิงกลยุทธ์และการจัดการด้านการตลาด  (Porter, 1985: 96)  การสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันโดยการมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุดของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า  ทําให้องค์การมีผลการดําเนินงาน

ท่ีสามารถวัดได้จากผลการดําเนินงานด้านการตลาด (Market–Based Performance)  ได้แก่ การมี

ส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน (Increased Market Share)  และความพึงพอในของลูกค้า 

(Customer Satisfaction)  และผลประกอบการด้านการเงิน (Financial–Based Performance) 

เช่น  ผลกําไร (Profit)  ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)  การสร้างความมั่งค่ัง

ให้ผู้ถือหุ้น (Shareholder Wealth Creation) (Bharadwaj, Varadarajan and Fahy, 1993: 

87)  อาจกล่าวได้ว่า องค์การท่ีสามารถคงไว้ซ่ึงความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนจะมีโอกาสท่ี

ผลการดําเนินงาน  โดยเฉพาะผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึนและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเติบโตข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับคู่แข่ง (Fahy and Smithee, 1999: 4–5)  การวัดผลการดําเนินงานจึงเป็นภาพสะท้อนของ

ความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้ดีจนได้รับการพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงาน 

(Performance Measurement Systems)  อย่างกว้างขวางในช่วงศตวรรษท่ี 1990s  โดยองค์การ

ขนาดใหญ่จะใช้ผลการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนบทบาทของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

ตนเอง  ซ่ึง The Balanced Scorecard (The BSC)  เป็นกรอบระบบการวัดผลการดําเนินงานท่ี

ได้รับความนิยมมากท่ีสุดระบบหน่ึง (Kaplan and Norton, 1992: 74–79; Simons, 2000: 89)  

ท้ังน้ีเพราะแนวคิดนี้ใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การ  โดยมีมุมมองท่ีกว้างข้ึนเกี่ยวกับการ

คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ (Stakeholders)  ซ่ึงรวมถึง พนักงาน 

ลูกค้า และเจ้าของกิจการ (Owners)  เพ่ือความอยู่รอดในระยะยาว (Dess et al., 2007: 102-104)  

เป็นการวัดผลการดําเนินงานใน 4 มิติได้แก่ 

1. มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective): เป็นการวัดผลการดําเนินงานขององค์การจาก

มุมมองของลูกค้า คือการท่ีลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ 

2. มิติด้านมุมมองภายในของธุรกิจ (Internal Business Perspective): เป็นการวัดผล

ของการใช้ทรัพยากรสําคัญ  และความสามารถขององค์การในการท่ีจะประสบความสําเร็จอย่าง

ต่อเน่ือง 

3. มิติด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Innovation and Learning Perspective): เป็นการ

วัดผลของความสามารถของบริษัทท่ีจะปรับปรุง สร้างสรรค์ และเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสินค้า

และบริการให้ดีข้ึน  เป็นการวัดผลของทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) 

4. มิติด้านการเงิน (Financial Perspective): เป็นการวัดผลของกําไร การเติบโต และ

คุณค่าท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น 
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 จากการศึกษาวิจัยของ Rantanen, Kulmala, Longvist and Kujansivu (2007: 

abstract, 415–417)  ท่ีศึกษาถึงการวัดผลการดําเนินงานขององค์การภาครัฐในประเทศฟิลแลนด์

โดยใช้ The Balanced Scorecard  พบว่ายังคงมีปัญหาในการวัดเพราะองค์การภาครัฐมีผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องมากและมีข้อขัดแย้งกัน  การบริการและเป้าหมายยังคงไม่ชัดเจน  ขาดความ

เป็นเจ้าของและขาดทักษะการบริหาร  ท้ังน้ี งานวิจัยยังเสนอว่าการวัดผลการดําเนินงานขององค์การ

โดยมี The  Balanced Scorecard น่าจะเหมาะสมกับองค์การเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีระบบการ

จัดการท่ีชัดเจนและบุคลากรมีทักษะในการบริหารเชิงธุรกิจ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chan 

(2004: abstract)  ท่ีกล่าวว่า การวัดผลลัพธ์ (Outcomes)  ยากกว่าการวัดผลผลิต (Output)  

ดังน้ัน Chan จึงพบว่า  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท้ังในอเมริกาและแคนนาดานิยมใช้การวัดผล

ผลิต  ซ่ึงหมายถึงการวัดประสิทธิภาพ (Efficiency)  มากกว่าการวัดผลลัพธ์  ซ่ึงหมายถึงการวัด

ประสิทธิผล (Effectiveness)  นอกจากน้ียังมีงานวิจัยจาก Nomura Research Institute  โดย 

Morisawa (2002: 1–2)  ท่ีนําเสนอการสร้างระบบการวัดผลการดําเนินงานขององค์การโดยใช้

แนวคิด The Balance Scorecard ว่าการท่ีจะประสบความสําเร็จในการปฏิรูประบบในการวัดผล

การดําเนินงาน  โดยใช้ The Balance Scorecard ต้องมีการคัดแยกปัญหาโดยอาศัยความเข้าใจ

ภาพรวมของการบริหารท้ังหมดก่อน  และผู้บริหารต้องมีความต้ังใจจริงท่ีจะวัดผลการดําเนินงาน

โดยอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์การ  ซ่ึงการทําเช่นนี้ได้สําเร็จมักเป็นองค์การระดับใหญ่ท่ีมี

ระบบท่ีมั่นคงส่วนใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น 

 ดังน้ัน การวัดผลการดําเนินงานขององค์การตามแนวคิด The BSC ของ Kaplan and 

Norton (1992)  จึงมีความเหมาะสมกับองค์การท่ีมีข้อมูลด้านการเงินและการบริหารท่ีทันสมัย  ซ่ึง

อาจไม่สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีผู้วิจัยกําลัง

ศึกษาอยู่ในขณะน้ี  Tangen (2005: 34)  กล่าวว่าในการวัดหรือการพัฒนาระบบต่าง ๆ มักพบว่า

องค์การยังขาดความเข้าใจท่ีชัดเจนว่าจริง ๆ แล้ว  องค์การกําลังวัดหรือพัฒนาส่ิงใดแน่  ทําให้พลาด

การวัดปัจจัยสําคัญท่ีอาจนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและความสําเร็จขององค์การได้  การ

กําหนดตัวแปรท่ีจะใช้วัดผลการดําเนินงานขององค์การ (Organizational Performance)  ท่ี

เหมาะสมจึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวัดว่าธุรกิจจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ดีมากน้อย

เพียงใด (Venkatraman and Ramanujam, 1986: 110)  ดังท่ี Robbins and Coulter (2002  

quoted in  Ho, 2008: 1238)  เสนอว่าการวัดผลการดําเนินงานขององค์การสามารถวัดจาก

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์การต้ังไว้ Ho (2008: 1244)  ได้

ศึกษาบริษัท 17 บริษัทในอเมริกาถึงแบบจําลองการวัดผลการดําเนินงานขององค์การแล้วสรุปเป็น

วิธีการวัดใน 3 มิติ คือ การวัดผลการดําเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance)  ผลการ

ดําเนินงานด้านธุรกิจ (Business Performance) เช่น การเติบโตของตลาด และประสิทธิภาพของ
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องค์การ (Organization Effectiveness)  แต่จากวรรณกรรมต่าง ๆ มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการวัดผล

การดําเนินงานโดยอาศัยผลการดําเนินงานด้านการเงินเพียงอย่างเดียวว่าอาจไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก

ผลทางด้านการเงินของบริษัทไม่คงท่ีระหว่างข้ันต่าง  ๆของการเติบโตและมีปัจจัยหลายปัจจัยท้ัง

จากภายนอกและภายในองค์การท่ีมากระทบต่อผลทางการเงิน  โดยเฉพาะความสามารถและ

บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้ท่ีบริหารองค์การเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนอย่างมากท่ีจะส่งผลกระทบ ท้ังทางบวก

และทางลบท่ีมีต่อผลการดําเนินงานด้านการเงิน (Penrose, 1959)  นอกจากน้ี ในประเทศท่ีกําลัง

พัฒนาเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักจะลําบากใจท่ีจะเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน เช่น ผลกําไร หรือรายได้

จากการขายแก่บุคคลภายนอก  ทําให้ข้อมูลท่ีได้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  เมื่อมีการ

ศึกษาวิจัยในกลุ่มธุรกิจน้ี (Wijewardena, Nanayakkara and Zoysa, 2008: 155) 

 ดังน้ันจึงมีงานวิจัยของ Delaney and Huselid (1996: 953)  ท่ีนําเสนอว่ามี 2 แนวทาง

ในการวัดผลการดําเนินงานขององค์การคือ การวัดความสําเร็จในการบริหารงานภายในองค์การและ

ความสามารถทางการตลาด เช่น การเพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  และอัตราผล

กําไรท่ีเพ่ิมข้ึน (Profit Ratio)  อย่างไรก็ตามนักทฤษฎีหลายคนอ้างว่าในสภาวะแวดล้อมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ความสามารถในการเรียนรู้และคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นหนทาง

เดียวท่ีจะได้มาซ่ึงความได้เปรียบในการแข่งขัน หลายองค์การจึงวัดผลการดําเนินงานขององค์การ

จากจํานวนนวัตกรรมท่ีองค์การสร้างสรรค์ขึ้น  เช่น  งานวิจัยของ Lopez, Peon and Ordas 

(2005: abstract)     ท่ีเช่ือมโยงให้เห็นว่า   นวัตกรรมในองค์การท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในองค์การ 

(Organizational Learning)  เป็นปัจจัยท่ีกําหนดผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 ความสามารถขององค์การในการผลิตสินค้า และบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย และตลาดได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งจะอยู่ในตําแหน่งท่ีดีกว่าใน

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน (Prahalad and Hamel, 1990: 790; Amit and 

Schoemaker, 1993: 41; Calantone, Vickery and Droge, 1995: 218)  ความได้เปรียบ

ดังกล่าวสามารถเพ่ิมพูนขึ้นได้จากความรู้และทักษะด้านเทคนิคและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์

สินค้าและบริการใหม่ ๆ งานวิจัยของ Alegre, Lapiedra and Chiva (2006: 333–334)  ได้สร้าง

กรอบแนวคิดและพัฒนามาตรวัดท่ีเช่ือถือได้  สําหรับมิติหลัก 2 มิติของนวัตกรรม คือ ระดับ

ความสําเร็จของนวัตกรรม (Innovation Efficacy)  และความพยายามท่ีจะทําให้บรรลุระดับ

ความสําเร็จ (Innovation Efficiency)  ซ่ึงผลการวิจัยแสดงให้เห็นผลในทิศทางบวกท่ีเช่ือมโยง

ระหว่าง  ผลของนวัตกรรม (Innovation Performance)  และผลการดําเนินงานของบริษัท (Firm 
Performance) 

 แม้ว่าการวัดผลของนวัตกรรมจะสามารถทํานายผลการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี  แต่ในการ

วิจัยด้านบริหารส่วนใหญ่  ผลการดําเนินงานของบริษัทจะถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรตามใน
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การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์    ขณะท่ีผลของนวัตกรรมมักถูกพิจารณาว่าเป็นตัวแปรแทรก 

(Intermediate Variable)  ระหว่างกระบวนการทําธุรกิจและผลการดําเนินงานโดยท่ัวไป  ซ่ึงจะ

สามารถทําให้เห็นภาพของการปฏิบัติและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในบริษัทได้ดีกว่า (Tidd, Bessant 
and Pavitt, 1997: 71) 

 ได้มีความพยายามเช่ือมโยงให้เห็นถึงการบริหารคุณภาพต่อผลการดําเนินงานขององค์การ  

โดยงานวิจัยของ Terziovski and Samson (1999: abstract, 233)  ได้ทําการวิจัยเชิงสํารวจกับ

บริษัท 3,000 แห่งในออสเตรเลียและ 1,000 ในนิวซีแลนด์ในปี 1994  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม

กลับมา 962 แห่งและ 379 แห่งจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามลําดับ  เป็นท้ังบริษัทขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  พบว่าบริษัทสามารถมีผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์

ระหว่างพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และผลการดําเนินธุรกิจท่ีดีกว่า เมื่อมีการบริหารจัดการ

คุณภาพมาใช้ภายในองค์การ  การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการจึงเป็นพ้ืนฐานของ

ความสําเร็จ แต่คุณภาพเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถส่งเสริมผลการดําเนินงานทางด้านการเงินได้

เพียงพอ (Adam et al., 1997: 869)  โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยใน

คร้ังน้ี    เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่    บริษัทขนาดกลางและเล็ก   ต้องเผชิญกับส่ิง

ท้าทายมากมาย เช่น การมีทรัพยากรจํากัด ขาดประสบการณ์ในการทําวิจัยการตลาดและศึกษา

ตําแหน่งทางการตลาด (Segmentation Studies)  เจ้าของกิจการขาดทักษะด้านการตลาดและไม่

ชํานาญ  ตลอดจนการมีข้อจํากัดด้านตลาดในการขายสินค้าและบริการเฉพาะในธุรกิจท่ีตนเอง

ดําเนินการอยู่ (Carson, 1990: 10)     แต่ส่ิงท่ีท้าทายมากท่ีสุดคือ ทรัพยากรด้านการเงินภายใน

องค์การ   และ  อุปสรรคในการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก  ตลอดจนกฎระเบียบท่ีเข้มงวดของ

รัฐบาล  แม้ว่าจะมีงานวิจัยหลายงานเกี่ยวกับ SMEs (Small and Medium Enterprises)  ใน

ประเทศจีน (Tang, Wang and Zhang, 2007: 120)  ท่ีเน้นอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาด  และ

ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ซ่ึงถือเป็นตัวแปรจากท้ังภายในและ

ภายนอกองค์การ  แต่งานวิจัยท่ีผ่านมาเสนอว่ายังมีปัจจัยอื่นท่ีมีผลต่อตัวแปรตามคือ ผลการ

ดําเนินงานขององค์การ เช่น คุณลักษณะของบริษัท (Firm Characteristics)  การควบคุมตัวแปร

เหล่านี้จะทําให้การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยมีความเข้มแข็งข้ึน 

 จะเห็นได้ว่า การวัดผลการดําเนินงานเป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจอย่างมาก  และนักวิจัย

ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการ  ในการวัดผลการ

ดําเนินงานขององค์การ  โดยเปรียบเทียบกับระดับความคาดหวังของตนเองหรือเทียบกับคู่แข่งหลัก 

(Brooksbank, Kirby and Wright, 1992: 228; Pelham and Wilson, 1996: 28)  นักวิจัย

บางส่วนอาจพยายามใช้ประโยชน์จากการวัดข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย (Objectivity)  เช่น ผลกําไร ยอด

ส่งออก ยอดขายท้ังหมด การวัดผลิตภาพ (Productivity)  ประสิทธิภาพในการบํารุงรักษา การส่ง
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มอบทันเวลา ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและคุณภาพของสินค้าและบริการ 

(Lind, Sepulveda and Nunez, 2000: 37–39)  อย่างไรก็ตาม นักวิจัยส่วนใหญ่ยังนิยมและคงใช้

การวัดข้อมูลเชิงจิตวิสัย (Subjectivity)  โดยให้เหตุผลว่า ยากในการท่ีจะได้มาซ่ึงข้อมูลของผลการ

ดําเนินงานท่ีเป็นวัตถุวิสัย  ผลการดําเนินงานท่ีเป็นข้อมูลดิบมักถูกเปลี่ยนรูปโดยปัจจัยเฉพาะของ

อุตสาหกรรมน้ัน  ดังน้ัน อาจไม่เหมาะสมท่ีจะใช้ข้อมูลสําหรับเปรียบเทียบข้ามอุตสาหกรรม  ด้วย

เหตุผลเหล่านี้จึงมีข้อเสนอแนะว่า  การวัดเชิงวัตถุวิสัยควรนํามาใช้  ถ้าผลกระทบด้านอุตสาหกรรม

สามารถควบคุมได้ (Fiorito and Laforge, 1986: 9) 

 ในการทําวิจัยท่ีศึกษาบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากรจํากัด  จึงจําเป็นต้องใช้

ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากตัวบ่งช้ีด้านผลการดําเนินงานท่ีสําคัญจริง ๆ ท่ีสุดเท่านั้น  และถ้าทําได้ควร

วัดข้อมูลท้ังเชิงวัตถุวิสัยและจิตวิสัย  เพ่ือให้ครอบคลุมทุกด้านของการวัด (Hvolby and 
Thorstenson, 2001: 1144–1145) 

 เมื่อพิจารณาบริบทของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือรับซ้ือของเก่าซ่ึงเป็น

ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีข้อจํากัดทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การตลาด ข้อมูลลูกค้า และความสัมพันธ์

เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีชัดเจน  การวัดผลการดําเนินงานตามความคิด The Balance 

Scorecard  ท่ีวัดท้ัง 4 มิติ  ดังกล่าวมาแล้วน้ัน  อาจไม่เหมาะสม  ขณะท่ีการวัดข้อมูลเชิงวัตถุวิสัยท่ี

เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงิน เช่น ระยะเวลาในการคืนทุน (Return on Investment)  ไม่สามารถทํา

ได้  มีเพียงตัวเลขร้อยละของผลกําไรท่ีสามารถได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง และเพ่ือมิให้เกิดความ

ผิดพลาดในการวัดปัจจัยสําคัญท่ีอาจนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและความสําเร็จของ

องค์การ  ดังท่ี Tangen (2005: 43-44) กล่าว  ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์แบบจําลอง “3P” (The 

Triple–P Model) ของ Tangen ท่ีให้ความหมายของผลของการดําเนินงานว่าหมายถึงผลท่ีได้จาก

การวัดผลิตภาพ (Productivity)  ในการดําเนินงานขององค์การ  ผลกําไร (Profit)  ขององค์การ  

ตลอดจนปัจจัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุน เช่น คุณภาพ การส่งมอบ ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่น  

มาใช้เพ่ือวัดผลการดําเนินงานขององค์การในการวิจัยคร้ังน้ี  โดยแบบจําลอง “3P” ของ Tangen 

ดังเสนอในภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1  แบบจําลอง The Triple-P Model  (3P) 

แหล่งที่มา: Tangen, 2005: 43–44. 
 

3.2 กลยุทธ์กับการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอกขององค์การ 
 

 การกําหนดกลยุทธ์ท่ีดีขององค์การ ไม่ควรถูกพัฒนาภายใต้เง่ือนไขของสภาวการณ์ท่ีเป็น

สุญญากาศ หรือปราศจากผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมภายนอกโดยส้ินเชิง (Dess et al., 2007: 41)  

แต่กลยุทธ์ท่ีดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมภายนอกของธุรกิจได้ (The External 

Business Environment)  ดังจะเห็นจากการศึกษาวิจัยด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเสนอแนะให้

องค์การค้นหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม (A Strategic Fit)  จากการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอกซ่ึงจะ

ทําให้ผู้บริหารมองเห็นโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats)  ขณะเดียวกันองค์การ

จําเป็นต้องทําการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และ

จุดอ่อน (Weakness) ของตนเอง  ดังน้ัน เมื่อเราพิจารณาท่ีมาของความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ี

ย่ังยืนของธุรกิจ  ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีพัฒนาโดย Porter (1980: 76)  จึงได้รับความนิยม

มากท่ีสุดในขณะน้ันมาจนถึงในปัจจุบัน  โดย Porter มีคําถามหลักของเขาว่า “ธุรกิจจะทําอย่างไร

ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง” (“How will a firm able to get a 
competitive advantage over its competitors?”) 

 

ผลิตภาพ 
(Productivity) 

ผลก าไร 
(Profitability) 

ผลการด าเนินงาน 
(Performance) 

ปัจจัยภายนอก 
(Output) 

ปัจจัยภายใน 
(Input) 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

มูลค่าท่ีได้ 
 (Price recovery) 

คุณภาพ, การส่งมอบ,  

ความรวดเร็ว, ความยืดหยุ่น ( Quality, 
delivery, speed, flexibility) 
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 ถ้าเราพิจารณาจากทฤษฎีโครงสร้างอุตสาหกรรม (The Theory of Industrial 

Organization) ของ Mason (1949: 153) และ Bain (1968: 26) จะพบว่ากรอบแนวคิดของ 

Porter หลัก ๆ แล้วก็อยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนทัศน์นี้ด้วยเช่นกัน  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตําแหน่ง

ทางการแข่งขันท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจดําเนินงานอยู่  โดย Porter (1980: 111; 1985: 

79)  ได้เสนอแบบจําลองพลังผลักดันท้ังห้า (Five–Forces Model)  ซ่ึงมี 5 ระดับ ได้แก่ 

1. อุปสรรคจากการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (The Threat of New Entrants) 

2. อํานาจต่อรองของลูกค้า (The Bargaining Power of Buyers) 

3. อํานาจต่อรองของผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ (The Bargaining Power of Suppliers) 

4. อุปสรรคจากการมีสินค้าและบริการทดแทน (The Threats of Substitute Products 
and Services) 

5. จํานวนคู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (The Intensity of Rivalry Among 
Competitors in an Industry) 

 แต่ละพลัง (Forces)  จะมีผลต่อความสามารถขององค์การท่ีจะแข่งขันในตลาดและเป็น

การกําหนดศักยภาพในการทํากําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ จากการศึกษาเชิงประจักษ์หลาย

คร้ังพบว่า “Five–Forces Model” ล้มเหลวในการสนับสนุนความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้าง

อุตสาหกรรม (Industrial structure)  และผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Firm’s Performance)  

โดยหลายการวิจัยแนะนําว่าทรัพยากรภายในองค์การ (Internal Resources) ต่างหาก มิใช่

ส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีอยู่รอบองค์การท่ีเป็นแหล่งพ้ืนฐานของความแตกต่างของผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจ  ผลการศึกษาเหล่านี้นําไปสู่การเติบโตของผลงานวิจัยท่ีนําเอา RBV ท่ีเป็นทฤษฎีหน่ึงใน

ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์มาอธิบายความแตกต่าง  โดยเน้นไปท่ีความหลากหลายของทรัพยากร 

(Resource Heterogeneity)  อันเป็นแห่งท่ีมาของความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนของธุรกิจ 
(Tokuda, 2005: 128) 

 ระหว่างคริสต์ศตวรรษ 1980s  พ้ืนฐานของการสร้างกลยุทธ์คือการมองปัจจัยภายนอก

ได้แก่  โอกาสและอุปสรรค  แต่ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์แนวใหม่  เสนอว่ากลยุทธ์ถูกสร้างจาก

ปัจจัยภายในก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาปัจจัยภายนอก  กล่าวคือ ผู้บริหารท่ีเป็นผู้กําหนดกลยุทธ์

จะต้องวิเคราะห์ว่าองค์การมีทรัพยากรและความสามารถใดบ้าง  แล้วจึงตัดสินใจเกี่ยวกับความ

ต้องการของลูกค้าและพยายามทําให้ลูกค้าพึงพอใจ  โดยใช้ทรัพยากรและความสามารถท่ีมีอยู่

เหล่านั้นอย่างเต็มความสามารถ  ดังน้ัน ทรัพยากรและความสามารถขององค์การจึงเป็นศูนย์กลาง

ของการพิจารณาท่ีใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ (Pesic, 2007: 200) 

  Wernerfelt (1984: 171)  กล่าวว่า ทรัพยากรและสินค้าเหมือนกับเหรียญสองด้าน  สินค้า

ส่วนใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรท่ีหลากหลายในการผลิต ขณะท่ีทรัพยากรส่วนใหญ่  สามารถถูก

นําไปใช้ในการผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิดเช่นกัน กลยุทธ์ขององค์การท่ีถูกสร้างข้ึนจึงข้ึนอยู่กับ
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ตําแหน่งของทรัพยากร (Resource Positions) อันหมายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์การ 

เช่นเดียวกับแนวคิด RBV  หรือ ข้ึนอยู่กับตําแหน่งของสินค้าในตลาด (Product–Market 

Positions)  ซ่ึงหมายถึงโอกาสและอุปสรรคในตลาด เช่นเดียวกับแนวคิด Industrial 

Organization (IO)  หรือข้ึนอยู่กับท้ังสองอย่างซ่ึงก็คือ การทํา SWOT Analysis  หลักการของ 

RBV นิยมทรัพยากรและความสามารถขององค์การท่ีมีอยู่  ขณะท่ี IO นิยมในเร่ืองลักษณะ

โครงสร้างอุตสาหกรรม  นอกจากน้ี RBV เสนอว่าความสามารถขององค์การเป็นเร่ืองหลักสําหรับ

ความสําเร็จ ขณะท่ี IO จะเน้นการแข่งขันเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จมากกว่า  สรุปมุมมองท่ี

แตกต่างกันของ RBV และ IO  โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ ดังตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที่ 3.1  Resource–Based View  เปรียบเทียบกับ Industrial Organization 
 

ปัจจัย  (Factor) Industrial Organization 
(IO) 

Resource–Based View 
(RBV) 

ความได้เปรียบในการ

แข่งขัน 

ตําแหน่งในอุตสาหกรรม การครอบครองทรัพยากรท่ีเป็น

เอกลักษณ์และมีความสามารถ

ไม่เหมือนใคร 

การกําหนดความสามารถ

ในการทํากําไร 

ลักษณะอุตสาหกรรมและ

ตําแหน่งขององค์การในตลาด 

ชนิด จํานวน ลักษณะของ

ทรัพยากรขององค์การ 

ระดับการวิเคราะห์ ส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ ส่ิงแวดล้อมภายในองค์การ 

ความสนใจหลัก สภาพการแข่งขัน ความสามารถขององค์การ 
 

แหล่งที่มา: ปรับจาก Wernerfelt, 1984: 171. 
 

 ในการศึกษาวิจัยธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีองค์การต้อง

เผชิญอาจคาดเดาได้ว่ามีความไม่แตกต่างกันมากนัก หรือปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ

ดําเนินงานอาจคล้ายคลึงกัน  ดังน้ันการมุ่งเน้น (Focus)  ลึกลงไปเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์การท่ีมี

ผลต่อการบริหาร  น่าจะมีความเหมาะสมและชัดเจนกว่า เพ่ือป้องกันผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ี

อาจมีผลต่อข้อค้นพบในงานวิจัย  ผู้วิจัยจึงทําการสํารวจสภาพแวดล้อมภายนอกโดยต้ังข้อคําถามบน

พ้ืนฐานแนวคิด “Five–Forces Model” ของ Porter  ไว้ด้วย  เพ่ือศึกษาว่าสภาพแวดล้อมภายนอก

ของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย

มีสภาพเป็นอย่างไร ซ่ึงเป็นการป้องกันข้อโต้แย้งต่อผลวิจัยท่ีได้จากการศึกษาปัจจัยภายในองค์การ

เป็นหลักในคร้ังน้ี 
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3.3 กลยุทธ์กับการประเมินส่ิงแวดล้อมภายในขององค์การ 
 

 การท่ีบริษัท 2 บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  เผชิญสภาวะแวดล้อมภายนอกแบบ

เดียวกัน  และอาจมีจุดแข็งด้านหน้าท่ีของงาน (Functional Areas)  ท่ีคล้ายกัน  แต่จะมีเพียงไม่กี่

บริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานดีกว่าบริษัทอื่น  โดยมีผลตอบแทนสูงกว่าเป็นระยะเวลานาน  อะไรเป็น

สาเหตุของความแตกต่างน้ี  Dess et al.  (2007: 77)  เสนอว่าผู้บริหารควรมีความสามารถในการ

ประเมินส่ิงแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ เพ่ือนําไป

กําหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและแม่นยําต่อการแข่งขันกับคู่แข่งท่ีเผชิญอยู่  กรอบแนวคิดท่ีสําคัญและ

เป็นท่ีรู้จักดีในหมู่นักวิชาการด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ

ได้แก่ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value–Chain Analysis) ของ Porter (1985: 69)  และ

มุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐาน (Resource–Based View)  ท่ีถูกนําเสนอโดยนักวิชาการหลายท่าน  

(Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1984; Barney, 1991; Grant, 1991; Oliver, 1997)  โดยการ

วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์การเป็นการพิจารณาองค์การในฐานะท่ีเป็นกระบวนการของ

กิจกรรมสร้างคุณค่า (Process of Value–Creating Activities)  ภายในองค์การ  ซ่ึงคุณค่า 

(Value)  หมายถึงราคาท่ีลูกค้ายินดีจ่ายให้กับสินค้าหรือบริการท่ีบริษัทจัดหาให้  การสร้างคุณค่า

สําหรับลูกค้าได้เกินกว่าต้นทุนการผลิตคือผลตอบแทนหรือผลกําไรท่ีองค์การได้รับ   ซ่ึงเป็น

แนวคิดหลักในการวิเคราะห์ตําแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ (Porter, 1985: 69; Dess et al., 

2007: 78)  โดย Porter  ได้อธิบายประเภทของกิจกรรม 2 ประเภทท่ีต่างกันคือ  ประเภทท่ีหน่ึง

ประกอบด้วยกิจกรรมพ้ืนฐาน 5 กิจกรรม (Five Primary Activities)  และประเภทท่ีสอง

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมสนับสนุน (Three  Support Activities) ดังภาพท่ี 3.2  
 

 
 

ภาพท่ี 3.2  ห่วงโซ่คุณค่าท่ีพัฒนาโดย Porter (The Generic Value Chain Developed by Porter) 

 แหล่งที่มา: Porter, 1985: 69. 
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   ประเภทท่ีหน่ึง  มี 5 กิจกรรมพ้ืนฐาน ได้แก่ 1.  การจัดซ้ือ จัดเก็บสินค้า และการจัดการ

วัตถุดิบ (Purchasing, Inventory Holding, Materials Handling)  2.  การผลิต (Production)  

3.  การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution)  4.  การขาย

และการตลาด (Sales and Marketing)  และ 5.  การสนับสนุนตัวแทนจําหน่ายและการบริการ

ลูกค้า (Dealer Support and Customer Service)   ท้ัง 5 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักท่ีทุก

องค์การส่วนใหญ่ควรมี 

 ประเภทท่ีสอง  มี 3 กิจกรรมสนับสนุน  ได้แก่ 1.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการ

พัฒนา (Human Resource Management and Development)  2.  การจัดการด้านเทคโนโลยี 

วิจัย พัฒนา และออกแบบ (Technology, Research, Development, Design)  และ 3.  การ

จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การวางแผน  การเงิน  การบริหารสารสนเทศ  การบริการด้าน

กฎระเบียบ (Infrastructure Activities: Planning, Finance, MIS, Legal services)  ท้ัง 3 

กิจกรรมสนับสนุนเป็นตัวช่วยส่งเสริม 5 กิจกรรมพ้ืนฐานให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมาย 

 เพ่ือให้เข้าใจโดยท่ัวถึงว่าคุณค่าถูกสร้างข้ึนในองค์การได้อย่างไร  ผู้บริหารต้องทราบว่าจะ

สร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในองค์การท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตและป้อนวัตถุดิบให้องค์การ (Suppliers)  

ลูกค้า (Customers)  และคู่ค้า (Alliance partners)  กับองค์การได้อย่างไรก่อน  ซ่ึงคือการ

พิจารณา  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และช่องทางการกระจายสินค้า (Distribution 

Channel)  ท่ีองค์การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยน่ันเอง (Dyer, 1996: 282) 

 ห่วงโซ่คุณค่าขององค์การจึงเป็นชุดของกิจกรรมของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต การ

พัฒนาสินค้า การทําการตลาดของสินค้าและบริการ  ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนของกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า 

จําเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในองค์การ และความสามารถขององค์การท่ีแตกต่างหลากหลาย  เพราะ

แต่ละองค์การย่อมมีทางเลือกของตนเองในการสร้างห่วงโซ่คุณค่า  ซ่ึงท้ายท่ีสุดผลลัพธ์ท่ีได้คือ  การ

มีทรัพยากรภายในองค์การและความสามารถท่ีโดดเด่นแตกต่างกันไป (Barney and Hesterly, 

2006: 83)  น่ีคือจุดเช่ือมโยงของการใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า  เพ่ือค้นหาทรัพยากรและความ 

สามารถขององค์การท่ีมีคุณค่า  อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญของ RBV ช่วงต่อไปจะกล่าวถึง RBV ท่ีมี

บทบาทต่อการประเมินส่ิงแวดล้อมภายในองค์การ  อันนําไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของ

องค์การท่ีย่ังยืนได้อย่างไร 
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3.4 มุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐานขององค์การ  
 

 Collis and Montgomery (1995: 123)  กล่าวว่า แนวคิดเร่ือง RBV ประกอบไปด้วย

มุมมอง 2 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ  

1. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ภายในขององค์การ (The Internal Analysis of 

Phenomena within a Company) 

2. การวิเคราะห์ภายนอกของอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ัน ๆ 
(An External Analysis of the Industry and it’s Competitive Environment) 

  RBV จึงก้าวไปไกลกว่าการทํา SWOT Analysis แบบด้ังเดิม โดยการบูรณาการภาพรวม

ภายนอกและภายในเข้าด้วยกัน RBV มองว่าการทําให้องค์การไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันไม่

สามารถวัดได้จากการพิจารณาบริบทของการแข่งขันเพียงอย่างเดียว  แต่ต้องพิจารณาว่าคุณสมบัติ

ของทรัพยากรท่ีองค์การมีอยู่ว่ามีคุณค่า (Value) หายาก (Rare)  ไม่สามารถทดแทนได้ง่าย  

(Difficult to Substitute)  และยากท่ีคู่แข่งจะลอกเลียนแบบได้ (Difficult to Imitate) มิฉะนั้น

องค์การจะสามารถแข่งขันได้เพียงช่ัวคราว (Barney, 1991: 99)  ดังน้ัน RBV จึงเป็นกรอบ

แนวคิดท่ีใช้วิเคราะห์เชิงลึกว่า ทําไมบางองค์การจึงสามารถทํากําไรได้มากกว่าองค์การอื่น (Dess 

et al., 2007: 90)  ซ่ึงสอดคล้องกับ Wernerfelt (1984: 172)  ท่ีกล่าวว่าทรัพยากรท่ีองค์การ

ครอบครองอยู่เป็นพ้ืนฐานในการกําหนดผลการดําเนินงานขององค์การ  อันนําไปสู่ความได้เปรียบ

ในการแข่งขันท่ีย่ังยืนของธุรกิจ  แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรในความคิดของ Barney (1991: 103)  

ในงานของเขาคร้ังแรก  หมายถึง ทรัพย์สิน (Assets) ความสามารถ (Capabilities)  กระบวนการ

ขององค์การ (Organizational Processes)  คุณลักษณะของธุรกิจ (Firm Attributes)  ข้อมูล 

(Information) ความรู้ (Knowledge)  ท่ีถูกควบคุมโดยองค์การ และองค์การนําไปใช้ในการ

ดําเนินกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency)  และประสิทธิผล (Effectiveness) ของผล

การดําเนินงาน  ซ่ึงใน 10 ปีต่อมา  Barney, Wright and Ketchen (2001: 625)  ได้เขียน

บทความเร่ือง “Resource–Based View of the Firm”  อีกคร้ัง  โดยในบทความน้ี Barney  

อธิบายว่าความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยการผลักดันจากทรัพยากร  

และความสามารถขององค์การท่ีมีคุณสมบัติ 4 ประการดังกล่าวแล้วน้ัน  องค์การยังควรพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถขององค์การ ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีจับต้องได้  และทรัพย์สินท่ีจับ

ต้องไม่ได้ (Tangible and Intangible Assets)  รวมถึงทักษะในการบริหารขององค์การ  

กระบวนการและงานประจําในองค์การและข้อมูลความรู้ท่ีมีอยู่ด้วย 

 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากร (Resources)  และความสามารถ (Competences, 

Capabilities)  ไม่ใช่แนวคิดท่ีใหม่ทีเดียว  งานของ Penrose  ในปี ค.ศ. 1959  ถือเป็นผู้เร่ิมต้น

เกี่ยวกับทฤษฎีการเติบโตของบริษัท (Theory of the Growth of the Firm)  อันเป็นวิวัฒนาการ
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ของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Nelson and Winter, 1982: 14)  และความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเชิงพลวัตร  (Dynamic Capabilities) (Teece, Pisano and Shuen, 1997: 511)  

ล้วนมุ่งให้ความสําคัญกับทรัพยากรท่ีจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ภายในองค์การว่าเป็นพ้ืนฐานของ

ความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน (Prahalad and Hamel, 1990: 790)  ผลงานของ Penrose 

(1959: 24)  เกี่ยวกับทฤษฎีการเติบโตของบริษัทถือว่าเป็นผลงานท่ีถูกอ้างถึงมากท่ีสุด   โดย 

Penrose ได้กล่าวถึง RBV ในงานด้านเศรษฐศาสตร์ของเขาว่า   

บริษัทเป็นมากกว่าหน่วยบริหาร เพราะบริษัทคือ ท่ีรวบรวมทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ  อํานาจในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น  ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของผู้ใช้

และระยะเวลาในการกําหนดการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  เมื่อเรากล่าวถึงบทบาท

ของบริษัทธุรกิจเอกชนโดยท่ัวไป  ขนาดของบริษัทจึงเป็นตัววัดท่ีดี  โดยดูจาก

ทรัพยากรท่ีบริษัทครอบครองอยู่  และ ทรัพยากรถูกนํามาใช้ประโยชน์มากน้อย

เพียงใด   

  Fahy and Smithee (1999: 1-3)  ช้ีให้เห็นประโยชน์ของ RBV ท่ีมีต่อวงการวิชาการใน

ประเด็นของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  โดยงานของพวกเขาได้แสดงข้ันตอนการ

พัฒนา RBV จากจุดเร่ิมต้นท่ีมาจากแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์เร่ืองการแข่งขันท่ีไม่สมบูรณ์ 

(Imperfect Competition)  ผ่านข้ันตอนการวิวัฒนาการด้านการศึกษาของนักวิชาการทาง

เศรษฐศาสตร์หลายท่านท่ีได้อุทิศเวลาศึกษาเร่ืองของกลยุทธ์และการตลาดตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา 

โดยเฉพาะในยุคแรก ๆ นักเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economist)  นิยมนํา RBV ไป

ใช้ในวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ต้ังแต่กลางทศวรรษ 1980s  RBV ยังมีอิทธิพลต่อ

งานด้านการตลาดในปัจจุบันด้วย เช่น งานของ Day (1994: 39-43)  ท่ีกล่าวถึง RBV ในแง่ของ

ความสามารถทางการตลาด (Marketing Capabilities)  และงานของ Hunt and Morgan (1996: 

109-111)  ท่ีเช่ือมโยง RBV กับความสามารถในการแข่งขัน  และ RBV ยังถูกนําไปใช้ในงานของ 

Graham, Shipley, Fahy, Cox, Beracs and Kolos (1996: 685-687)  ในการวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในตลาดสากล  งานเกี่ยวกับ RBV ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นในเร่ืองของธรรมชาติ

ขององค์การต่อความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีฐานคติว่า การท่ีองค์การสามารถครอบครอง

ทรัพยากรสําคัญท่ีมีลักษณะคือ มีคุณค่า (Value) ยากต่อการลอกเลียนแบบ (Barriers to 

Duplication)  และมีความเหมาะสม (Appropriability)  ความได้เปรียบในการแข่งขันจะเกิดข้ึน

ต่อเมื่อองค์การสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใน

อันท่ีจะก่อให้เกิดสินค้าและบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Fahy and Smithee, 
1999: 13) 
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 ตัวอย่างงานศึกษาท่ีสําคัญอีกผลงานหน่ึงคือ งานของ Prahalad and Hamel (1990: 791)  

ท่ีศึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Canon Honda และ 3M ในการเติบโตท่ีรวดเร็วและประสบ

ความสําเร็จ  ผลของการศึกษาจะมุ่งไปท่ีความสามารถ (Competences and Capabilities)  ท่ี

ระดับองค์การ  โดยมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีองค์การต้องพ่ึงพา  หรือมีความ

จําเป็นต้องได้มา  ในความเป็นจริงแล้วผลการศึกษาเชิงประจักษ์จึงยังคงมีน้อยท่ีเกี่ยวข้องกับ RBV 

ในความคิดของ Fahy and Smithee (1999: 4)  RBV ท่ีจะนํามาใช้ด้านกลยุทธ์การตลาดจึงเป็น

เร่ืองสําคัญ 3 ประการคือ 

1. เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Choice) 

2. เป็นการกระตุ้นการบริหารงานขององค์การโดยระบุงานท่ีสําคัญท่ีต้องปฏิบัติ 

3. เป็นการพัฒนาและดึงเอาทรัพยากรท่ีสําคัญมาสร้างผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด 

 ขณะท่ี Wernerfelt (1984: 171)  ได้พยายามพัฒนาเคร่ืองมือด้านเศรษฐกิจอย่างง่าย  

สําหรับวิเคราะห์ตําแหน่งของทรัพยากรในองค์การท่ีควรจะเป็น เพ่ือมองหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ี

ได้จากการวิเคราะห์น้ี  ซ่ึงสามารถนําไปใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลกําไรท่ีองค์การได้รับจาก

ทรัพยากรท่ีองค์การมีอยู่  ตลอดจนหาหนทางในการบริหารทรัพยากรขององค์การในระยะยาว  

ทรัพยากรในความหมายของ Wernerfelt  จึงหมายถึงส่ิงท่ีเป็นท้ังจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ  

เป็นท้ังทรัพยากรท่ีจับต้องได้ เช่น ท่ีดิน โรงงาน ทุน เคร่ืองจักร  และจับต้องไม่ได้  เช่น ย่ีห้อ ความรู้

ด้านเทคโนโลยี  ทักษะของพนักงาน เป็นต้น  ส่ิงท่ีองค์การต้องทําคือการสร้างสถานการณ์ท่ีทําให้

ตําแหน่งของทรัพยากรท่ีตนเองมี  ส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีจะกีดกันให้คู่แข่งยากท่ีจะตาม

ทัน  งานของ Wernerfelt ในปี 1984  จึงถือเป็นการจุดประกายให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรใน

องค์การตามมาของนักวิชาการหลายท่าน  จนกระท่ังในปี ค.ศ. 1994  ผลงานทางวิชาการของ 

Wernerfelt ท่ีเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1984  ได้รับรางวัลบทความท่ีดีท่ีสุดด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Fahy and Smithee, 1999: 3)  

 หลักการ RBV ท่ีเป็นส่วนสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์เพราะเกี่ยวข้องกับทรัพยากร

และความสามารถขององค์การ  ในการก่อให้เกิดผลกําไรและความได้เปรียบในการแข่งขัน 

(Oliver, 1997: 697–713)  ได้ถูกนํามาใช้บูรณาการร่วมกับทฤษฎีอื่น ๆ อย่างได้ผล  เช่น  งานของ 

Pesic (2007: abstract)  ท่ีเขียนเกี่ยวกับ RBV เพ่ือความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะใน

สภาวการณ์ท่ีเป็นพลวัตร  Pesic อ้างว่า RBV ช้ีให้เห็นความสําคัญของทรัพยากร  และ

ความสามารถเชิงบริหาร  แต่ยังคงไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะบ่งบอกถึงคุณค่าในองค์การซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการ (Processes)  เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ (Informal Networks) และ การส่ือสาร 

(Communication)  จึงควรเสริมด้วยหลักของ Six Sigma   เพ่ือให้สามารถอธิบายความรวดเร็ว 

และคุณภาพของการดําเนินงานได้ดีย่ิงข้ึน  คุณูปการของ RBV จึงหมายถึงการนํามาอธิบาย
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เช่ือมโยงควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีบริหารอื่น ๆ ได้อีกด้วย  โดยท่ี Penrose (1959: 24–25)  กล่าวว่า 

ความสําคัญของการสร้างกลยุทธ์คือการออกแบบกลยุทธ์ท่ีสามารถใช้ทรัพยากร และความ สามารถ

ท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  แต่ไม่ใช่ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยนําเข้าในกระบวนการผลิต  น่ันคือ 

การบริการท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการสร้างบริการให้สนองต่อความต้องการของลูกค้า 

 กลุ่มของทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ  Penrose  ได้เสนอทฤษฎีของการบริหาร

ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างโอกาสและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิง Penrose ได้ให้คําอธิบายเชิงตรรกะท่ีเช่ือมโยงเหตุและผลระหว่าง ทรัพยากร ความสามารถ 

และความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ 3 ประการคือ 

 ประการท่ีหน่ึง  องค์การสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value)  ไม่ใช่

เพราะการครอบครองทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  แต่เน่ืองจากประสิทธิภาพ และการมีความคิด

สร้างสรรค์ด้านการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดเหล่านั้น (Mahoney, 1995: 98)  กล่าวคือ 

เมื่อให้จํานวนทรัพยากรท่ีมีจํากัดเหมือนกัน  บริการท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยากรเหล่านั้นจะแตกต่าง

ข้ึนกับการใช้ประโยชน์ของตัวทรัพยากรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความแตกต่างในการสร้างโอกาส 

และผลการดําเนินงานทางการเงิน (Penrose, 1959: 78) 

 ประการท่ีสอง องค์การโดยเฉพาะผู้จัดการต้องสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรและการเกิด

โอกาส เพ่ือกระตุ้นนวัตกรรมและการเติบโตขององค์การ  ถือเป็นหน้าท่ีของผู้จัดการท่ีจะส่งเสริม

ความ สัมพันธ์ของทรัพยากรไปสู่ความสามารถขององค์การท่ีเป็นพลวัตร  เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรม

และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Penrose, 1959: 85) 

 ประการท่ีสาม ตัวขับเคลื่อนอัตราและทิศทางของการเติบโตขององค์การ  เกิดจากความ 

สามารถทางการบริหารและพรสวรรค์ด้านเทคนิค การขาดความสามารถเป็นเหมือนอุปสรรคต่อ

อัตราการเติบโตขององค์การในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พ้ืนฐานความรู้ในปัจจุบันและคุณสมบัติของ

ทรัพยากรท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ  เป็นตัวกําหนดทิศทางในการเติบโตของ

องค์การ ดังน้ัน การมองข้ามปัจจัยท่ีเป็นข้อจํากัดเหล่านี้ จะส่งผลถึงประสิทธิผล และ การสูญเสีย

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 งานของ Penrose ดังกล่าวจึงสร้างคุณประโยชน์แก่องค์ความรู้ด้านความได้เปรียบในการ

แข่งขันเป็นอย่างมากโดย Penrose ยํ้าถึงความสําคัญในการบํารุงรักษาทรัพยากรและความสามารถ

ขององค์การอย่างต่อเน่ือง และ พัฒนาองค์ความรู้ท่ีช่วยปกป้องความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วย

การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

 การบูรณาการ RBV กับทฤษฎีต่อมาท่ีมักพบบ่อยคร้ังคือการเช่ือม RBV กับการบริหาร

จัดการความรู้ (Knowledge Management)  เพ่ือสร้างความเปรียบในการแข่งขัน (Halawi, 

Aronson and McCarthy, 2005: abstract)  ขณะท่ี RBV กําหนดว่าทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์จะต้อง
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มีลักษณะหายาก มีคุณค่า ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้โดยสมบูรณ์  และไม่สามารถทดแทนได้ด้วย

ทรัพยากรอื่น ความรู้ (Knowledge) เป็นเหมือนทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ท่ีมีศักยภาพในการเป็นแหล่ง

ของความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ Halawi et al.  (2005: 81)  จึงสร้างแบบจําลอง

ท่ีมาอธิบายว่าการจัดการความรู้สามารถใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไรในมุมมอง

ของ RBVขององค์การ ดังภาพท่ี 3.3 
 

ส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไป (General Environment) 
 

  

ภาพท่ี 3.3  แบบจําลองการวิจัย เร่ือง Resource–Based View of Knowledge Management  
  for Competitive Advantage. 

แหล่งที่มา: Halawi, Aronson and McCarthy, 2005: 81. 
 

 ตามคําอธิบายของ Barney (1991: 102)  ท่ีระบุว่า องค์การท่ีมีความได้เปรียบในการ

แข่งขัน  ก็ต่อเมื่อองค์การสามารถนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้แตกต่างจากท่ีคู่แข่งปฏิบัติอยู่  ความ

ได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนจึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อนได้จากผลการดําเนินงานท่ีองค์การสามารถทําได้ 

โดยท่ีคู่แข่งไม่สามารถตามทัน แต่เน่ืองจากการบริหารไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีคงท่ี  องค์การเติบโตข้ึนจึง

ไม่ใช่แค่เพ่ือสร้างผลกําไรสูงสุด   แต่เพ่ือให้ได้มาซ่ึงโอกาสท่ีมากข้ึน     ผลกําไรในทฤษฎีของ

การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 

- วัฒนธรรมองค์การ 

- ภาวะผู้น า 

- ระบบสารสนเทศ 

- ค าม่ันสัญญาของคนในองค์การ 

- โครงสร้างองค์การ 

- ความรู้ท่ัวไป 

- ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

คุณภาพของความรู้   (Knowledge Quality) 

- อุปสรรคในการน า KM ไปปฏิบัติ 

- การท า SWOT ของ KM 

- กลยุทธ์ KM 

- นวัตกรรม 

- การเรียนรู้ 

ระบบ KM :  คุณสมบัติ

ขององค์ความรู้ 

- หายาก 

- มีคุณค่า 

- ยากท่ีจะทดแทน 

- ไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบได้ 

ความ

ได้เปรียบ

ทางการ

แข่งขันท่ี

ย่ังยืน 

ส่ิงแวดล้อมองค์การ (Organization Environment) 

ส่ิงแวดล้อมของงาน (Task Environment) 



 
 
77 

 

พวกนีโอคลาสสิค (Neoclassic)  จึงหมายถึงพฤติกรรมของการบริโภคท่ีเป็นแรงจูงใจให้องค์การ

ขยายขนาด  และถ้าประสบผลสําเร็จ ผลท่ีตามมาคือกําไรในระยะยาว (Pitelis and Pseiridis, 

1999: 227)  ท้ังน้ี ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์บางทฤษฎี เช่น Transaction cost economics (TCE)  

ยังคงเป็นปัญหาในการใช้อธิบายธรรมชาติขององค์การ  นักวิชาการจึงใช้ RBV มาช่วยอธิบาย

ปรากฏการณ์และวิเคราะห์องค์การได้ดีย่ิงข้ึน 

 นอกจากน้ียังมีงานเขียนของ Oliver (1997: 697)  ท่ีแสดงให้เห็นว่าการร่วมกันของ

มุมมองด้านสถาบัน (Institutional Perspective) และ RBV จะสามารถนําไปสู่การสร้าง

แบบจําลองความสามารถในการแข่งขันท่ีสมบูรณ์กว่าการใช้แนวคิดใดแนวคิดหน่ึง Oliver เสนอ

ว่าบริบทและกระบวนการของการคัดเลือกทรัพยากรมีอิทธิพลต่อความหลากหลายขององค์การ 

(Firm Heterogeneity)  และความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน   แต่ยังมีข้อถกเถียงท่ีว่าความ

ได้เปรียบท่ีย่ังยืนขององค์การข้ึนอยู่กับความสามารถท่ีจะบริหารมุมมองด้านสถาบันต่อการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีนําเข้ามาในองค์การด้วย  โดยสถาบันขององค์การหมายรวมถึง  

วัฒนธรรมภายในองค์การ  และอิทธิพลจากประเทศ สังคม และความสัมพันธ์ข้ามชาติ ท่ีเป็น

ตัวกําหนดพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับ  ดังน้ัน ท้ังทุนทรัพยากร (Resource 

Capital)  และทุนสถาบัน (Institutional Capital)  จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อความได้เปรียบใน

การแข่งขันท่ีย่ังยืน  โดยสรุปได้ดังตารางท่ี 3.2 Oliver (1997: 709)  สรุปกลไกน้ีว่าทุนทรัพยากร

เป็นตัวช่วยกระตุ้นคุณค่าของทรัพย์สินและสมรรถนะขององค์การ  ขณะท่ีทุนสถาบันเป็นตัว

สนับสนุนทรัพย์สินท่ีมีคุณค่าและสมรรถนะขององค์การเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ

แข่งขัน 
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ตารางที่ 3.2  ต้นแบบการนําทุนทรัพยากร และทุนสถาบันเพ่ือใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการ 

 แข่งขัน 
 

ประเด็นหลัก 
(Key Aspects) 

ทุนทรัพยากร  
(Resource Capital) 

ทุนสถาบัน  
(Institutional Capital) 

คํานิยาม คุณค่าของทรัพยากรและ

ความสามารถขององค์การ 

ปัจจัยท่ีผลักดันให้ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรอย่างเต็มท่ี 

ตัวอย่าง ช่องทางการกระจายสินค้าท่ีดีกว่า 

รอบหมุนการผลิตท่ีส้ัน โครงสร้าง

ต้นทุนท่ีน้อย ลิขสิทธ์ิ ความสามารถ

ของการบริหารท่ีไม่เหมาะสม ความ

จงรักภักดีของลูกค้า ความสัมพันธ์

ของแรงงาน 

การปรับปรุงวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเน่ือง  การบริหารนวัตกรรม 

การร่วมมือด้านความรู้ภายใน

องค์การ การอบรมพัฒนา การ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีการ

ส่ือสาร การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร 

ปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จ 

การจัดหาและปกป้องทรัพยากรท่ีหา

ยากและยากท่ีจะลอกเลียนแบบ และ

ความสามารถขององค์การ 

การบริหารการตัดสินใจด้าน

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

หนทางท่ีจะ

กระตุ้นทุน 

ระบบการประเมินทรัพยากร การ

เปรียบเทียบทรัพยากรกับสากล การ

ใช้ข้อมูลด้านทรัพยากรท่ีเช่ือมโยง

ภายในอุตสาหกรรม การให้รางวัล

และการส่งเสริมทรัพยากร การส่ือสาร

แนวราบ 

ระบบตอบแทนเพ่ือสร้างสรรค์

นวัตกรรม และเสริมสมรรถนะ 

กลไกในการตอบสนองการลงทุน 

ผลการดําเนินงานท่ีเกิดจาก

ทรัพยากร การทํางานเป็นทีม 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

ผลเสียต่อทุน 

ความไม่ปลอดภัย การสูญเสียบุคลากร

หลัก ขาดการบริหารท่ีเน้นยํ้าเร่ือง

ความจงรักภักดี  การขาดความ

น่าเช่ือถือ 

วัฒนธรรมเฉ่ือยชา การบริหาร

ความจงรักภักดีท่ีทําลายประเพณี

เดิม  การยึดโยงผลประโยชน์ใน

กลุ่มของตนเอง 
 

แหล่งที่มา: Oliver, 1997: 710. 
 

 จะเห็นว่ามีการศึกษา RBV เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  บางทฤษฎี

บูรณาการ RBV เพ่ือเสริมจุดแข็ง และกําจัดจุดอ่อนของหลักการ  ขณะท่ีบางทฤษฎีเข้ามาสนับสนุน 

RBV ให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน เช่น Mahoney (2001: 652–653)  กล่าวว่า  พ้ืนฐานความแตกต่างของ 
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RBV และ Transaction Costs Theory คือ RBV จะมุ่งเน้นการให้ได้มาซ่ึงกลุ่มก้อนของปัจจัย

นําเข้า  ซ่ึงหมายถึงทรัพยากร  ขณะท่ี Transaction Costs Theory จะให้ความสําคัญกับโอกาสท่ี

องค์การควรไขว่คว้าไว้ได้  งานเขียนของ Wright, Dunford and Snell (2001: abstract, 715–

716)  ท่ีกล่าวถึง RBV ว่ามีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human 

Resource Management)  โดย RBV เป็นสะพานเช่ือมทรัพยากรในองค์การ (Internal 

Resources)  และความสามารถขององค์การ (Capabilities)  เพ่ือก่อให้เกิดสมรรถนะหลัก (Core 

Competencies)  ขององค์การ  การศึกษา RBV กับการตลาดของ Srivastava, Fahey and 

Christensen (2001: abstract, 778)  พบว่าการบูรณาการ RBV และการตลาดจากท้ังแนวคิดการ

บริหาร การขับเคลื่อนการปฏิบัติ (Theory–Driven Practice Management)  และแนวคิดการ

ขับเคลื่อนเพ่ือแก้ปัญหา (Problem–Driven Theory)  จะช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

มากข้ึน  เช่นเดียวกับการศึกษาของ Peng (2001: 803)  ท่ีพบว่า RBV มีผลต่อธุรกิจข้ามชาติ 

 สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี  จะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวม

และรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า  ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็กและมีเจ้าของกิจการเป็นผู้

ดําเนินธุรกิจด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  ในกรอบของทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์  ผู้วิจัยพิจารณาว่า

มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการบูรณาการ RBV และทฤษฎีผู้ประกอบการเพ่ือตอบโจทย์การ

วิจัย  ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในช่วงของการบูรณาการทฤษฎี  ในขั้นตอนต่อจากน้ีจะวิเคราะห์อิทธิพลของ 

RBV ต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน  โดยแบ่งออกเป็นคุณสมบัติของทรัพยากร  ประเภทของ

ทรัพยากรและความสามารถขององค์การต่อการสร้างความได้เปรียบ 
 

3.4.1  คุณสมบัติของทรัพยากรที่ช่วยสร้างความได้เปรียบ 

 หลักการสําคัญของ RBV ประการหน่ึงคือ ไม่ใช่ทุกทรัพยากรท่ีมีความสําคัญเท่าเทียมกัน

ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ดังน้ัน จึงต้องให้ความสนใจต่อคุณสมบัติของทรัพยากร

ท่ีสามารถก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง (Fahy and Smithee, 1999: 

5)  RBV และการพัฒนา RBV ในการบริหารเชิงกลยุทธ์คล้ายกับองค์ความรู้โดยท่ัวไปท่ีจะต้องมี

จุดท่ีกํากวม  ไม่ชัดเจน  และความไม่สมํ่าเสมอ ไม่แน่นอน ของคําจํากัดความท่ีนํามาใช้  ในงานวิจัย

น้ีคําว่าทรัพยากรจึงหมายถึงเฉพาะทรัพยากรท่ีมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเท่านั้น  

ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ระบุถึงคุณสมบัติพิเศษของทรัพยากรเหล่านั้นไว้ดังต่อไปน้ี 

 Barney (1991: 105)  เสนอว่าคุณสมบัติของทรัพยากรท่ีจะก่อให้เกิดความได้เปรียบใน

การแข่งขัน  ต้องมีเง่ือนไข 4 ข้อ ดังน้ี 

1. คุณค่าของทรัพยากร (Valuable Resources)  ทรัพยากรองค์การสามารถเป็นแหล่ง

ของความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อทรัพยากรเหล่านั้นมีคุณค่า  ซ่ึงหมายถึง  ทรัพยากรท่ีทําให้
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การบริหารกลยุทธ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือแบบด้ังเดิมท่ีเรียกว่า “จุดแข็ง–จุดอ่อน–

โอกาส–อุปสรรค”  แบบจําลองของผลการดําเนินงานขององค์การ  เสนอแนะว่าองค์การสามารถ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานต่อเมื่อทรัพยากรในองค์การมีคุณค่าในการสร้างโอกาสและลดอุปสรรค

ในแผนกลยุทธ์ขององค์การ  และองค์การจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อเมื่อองค์การ

สามารถดําเนินกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างคุณค่า (Value Creating Strategy)  ท่ีไม่เหมือนกับการ

ดําเนินกลยุทธ์ของคู่แข่งปัจจุบัน และคู่แข่งท่ีอาจมีศักยภาพในอนาคต (Barney, 1991: 102)  

ตัวอย่างของทรัพยากรและความสามารถท่ีมีคุณค่าได้แก่  ช่ือเสียงขององค์การ ความสัมพันธ์

ระหว่างลูกค้าและผู้จําหน่ายวัตถุดิบ  องค์ความรู้ในองค์การ ความเช่ียวชาญด้านการวิจัยพัฒนา และ

ความสามารถด้านเทคโนโลยี  

2. ทรัพยากรท่ีหายาก (Rare  Resources) คุณค่าของทรัพยากรถ้าถูกครอบครองโดย

คู่แข่งหลายราย  ทําให้องค์การเหล่านั้นมีความสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ันเหมือน ๆ 

กัน  ซ่ึงการดําเนินกลยุทธ์ท่ีคล้ายกันจึงไม่อาจสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้  ดังน้ัน  

คุณสมบัติข้อสําคัญข้อหน่ึงของทรัพยากรคือ ต้องหายาก และผู้ท่ีครอบครองทรัพยากรท่ีหายาก

เหล่านั้นจะมีความได้เปรียบกว่า (Barney, 1991: 106)   Tokuda (2005: 133)  โต้แย้งว่าอาจเป็น

การกล่าวท่ีเกินจริงเกี่ยวกับกําไรขององค์การท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีหายาก

เหล่านั้น  เพราะพวกเขามองข้าม และไม่สนใจ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการให้ได้มาหรือการสะสม

ทรัพยากรท่ีหายากเหล่านั้น 

3. ทรัพยากรท่ีไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้โดยสมบูรณ์ (Imperfectly Imitable 

Resources)  คุณค่าของทรัพยากรและหายากสามารถเป็นแหล่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ก็ต่อเมื่อองค์การอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  ทรัพยากรเหล่านั้นต้องยากแก่การลอกเลียนแบบ

ได้โดยสมบูรณ์ (Barney, 1991: 106)  เมื่อความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรขององค์การกับการ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นเร่ืองท่ียากท่ีคู่แข่งจะเข้าใจได้  น่ันคือ อุปสรรคท่ีคู่แข่งคิดจะ

ทําซํ้าได้ยากย่ิงข้ึน  มีเหตุผล 3 ประการท่ีทําให้การลอกเลียนแบบทําได้ยากคือ ความสามารถของ

องค์การในการได้มาซ่ึงทรัพยากรน้ันในช่วงท่ีผ่านมา ความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ ความ

เช่ือมโยงเชิงเหตุและผลว่าทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองทําให้เกิดความได้เปรียบได้อย่างไรเป็น

เร่ืองยังกํากวมเข้าใจยาก  และทรัพยากรท่ีสร้างความได้เปรียบมีความซับซ้อนเชิงสังคม (Barney, 

1991: 109)  สรุปคือ องค์การท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน  ต่อเมื่อองค์การสามารถ

ดําเนินกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างคุณค่าให้แตกต่างจากกลยุทธ์ของคู่แข่งปัจจุบัน และคู่แข่งท่ีอาจมี

ศักยภาพในอนาคตโดยองค์การอื่น ๆ เหล่านั้นไม่สามารถลอกเลียนแบบผลประโยชน์ของกลยุทธ์ท่ี

องค์การกําหนดขึ้น (Foss and Ishikawa, 2006: 4) 



 
 
81 

 

4. ทรัพยากรถูกทดแทนได้ (Substitutability Resources) การท่ีคู่แข่งปัจจุบันหรือ

คู่แข่งรายใหม่สามารถดําเนินกลยุทธ์ท่ีเหมือนกับองค์การของเรา โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีความ

แตกต่างจากท่ีองค์การครอบครองอยู่  ถ้าทรัพยากรทางเลือกเหล่านั้นไม่ขาดแคลนและ

ลอกเลียนแบบได้ ก็จะมีองค์การอื่น ๆ ท่ีสามารถดําเนินกลยุทธ์ได้เหมือนกับองค์การเรา   กลยุทธ์

เหล่านั้นจึงไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ (Barney, 1991: 111) 

 สรุปคุณสมบัติของทรัพยากรตามท่ี Dess et al.  (2007: 94) นําเสนอตามแนวคิดของ 

Barney ดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางที่ 3.3  คุณลักษณะ 4 ประการของทรัพยากรและความสามารถขององค์การในการสร้างความ 

 ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

คุณสมบัติทรัพยากรและ

ความสามารถขององค์การ 
ค าอธิบายคุณสมบัติ 

มีคุณค่า (Valuable) ทรัพยากรน้ันสามารถช่วยลดอุปสรรค  และสร้างโอกาสให้องค์การ 

หายาก (Rare) ทรัพยากรน้ันหายากและมีไม่กี่องค์การท่ีครอบครองทรัพยากรน้ัน 

ยากท่ีจะลอกเลียนแบบ 
(Difficult to Imitate) 

- ทรัพยากรท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านกายภาพ 

- ทรัพยากรเกิดจากการส่ังสมมานาน ผู้อื่นทําให้เหมือนได้ยาก 

- ทรัพยากรท่ีมีความกํากวมว่าสามารถสร้างหรือทําใหม่ได้ 

- ทรัพยากรท่ีมีความซับซ้อนเชิงสังคม เช่น ความน่าเช่ือถือ 

วัฒนธรรม  ช่ือเสียง 

ยากท่ีจะทดแทน 
(Difficult to Substitute) 

ไม่มีทรัพยากรหรือความสามารถอื่นใดท่ีเท่าเทียมหรือมาทดแทนได้ 

 

แหล่งที่มา: Dess, Lumpkin and Eisner, 2007: 94. 
 

 ยังเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ RBV  ในมุมมองของ Barney  เกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพยากร

ว่าองค์การสามารถได้รับผลตอบแทนมากกว่าปกติ  ต่อเมื่อองค์การอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบ

ทรัพยากรท่ีองค์การมี  มิฉะน้ัน ทรัพยากรขององค์การถึงจะมีคุณค่า  หามาได้โดยยาก  และไม่

สามารถทดแทนได้จะกลายเป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ได้อีกต่อไป (Tvorik and McGivern, 1997: 421)  ดังน้ัน ในช่วงต้นของ RBV ส่ิงท่ี Barney  

เป็นกังวลมากท่ีสุดคือ การจําแนกลักษณะของทรัพยากรท่ีไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้โดยคู่แข่ง  
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ถ้าทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายโดยองค์การอื่น แม้ทรัพยากร

น้ันจะเป็นแหล่งของความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ แต่ความได้เปรียบน้ันจะไม่ยืนยาว 

 Dierickx and Cool (1989: 1508)  อธิบายว่าความย่ังยืนของทรัพย์สินในองค์การ  

ข้ึนอยู่กับว่าทรัพยากรสามารถถูกทดแทนหรือถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายเพียงใด และ ความสามารถ

ในการลอกเลียน แบบถูกเช่ือมโยงกับคุณลักษณะของทรัพย์สิน (Asset)  ท่ีสะสมกันมา ขณะท่ี 

Grant (1991: 124–127)  กล่าวว่า มีสองแหล่งหลักของการทําลายความได้เปรียบในการแข่งขัน

เมื่อเวลาผ่านไปคือความเส่ือม และการถูกลอกเลียนแบบโดยคู่แข่ง Grant  จึงช้ีให้เห็นถึง 4  

คุณสมบัติของทรัพยากรและความสามารถขององค์การ  ซ่ึงเป็นตัวกําหนดความได้เปรียบในการ

แข่งขันท่ีย่ังยืนดังต่อไปน้ี 

1. ความคงทน (Durability)  หมายถึงอัตราการเส่ือมของทรัพยากรหรือการกลายเป็น

ทรัพยากรท่ีล้าสมัย  แม้ทรัพยากรจะมีความหลากหลาย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยน

เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมมากข้ึน    ทําให้การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมีอายุการใช้งานท่ีส้ันลง  

ความสามารถอาจเส่ือมช้ากว่าเมื่อเทียบกับทรัพยากร เช่น กรณีของช่ือเสียงขององค์การท่ีเกิดข้ึน

เพราะองค์การมีความสามารถ 

2. ความโปร่งใส (Transparency)  พบว่าความโปร่งใสท่ีไม่สมบูรณ์หรือการมีความ

คลุมเครือ  จะสามารถป้องกันการลอกเลียนแบบได้ ทรัพยากรและความสามารถขององค์การในการ

คงไว้ซ่ึงความได้เปรียบในการแข่งขันข้ึนกับความรวดเร็วของคู่แข่ง ท่ีจะลอกเลียนแบบกลยุทธ์ของ

องค์การ  ความสามารถซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือท่ีซับซ้อนระหว่างทรัพยากรจะมีความยากกว่า

ความสามารถท่ีอาศัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสําคัญเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 

3. ความสามารถในการถ่ายโอน (Transferability)  ถ้าคู่แข่งสามารถครอบครอง

ทรัพยากรท่ีองค์การมีได้ง่าย  ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การจะหมดไป  ส่ิงท่ีทําให้

ทรัพยากรยากแก่การลอกเลียนแบบ  เช่น  ความไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทางภูมิศาสตร์ 

(Geographical Immobility)  เช่น ทําเลท่ีต้ัง ข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ (Imperfect Information)  

ทรัพยากรเฉพาะของบริษัท (Firm–Specific Resources)  ความสามารถท่ีถ่ายทอดให้กันไม่ได้

ของบุคลากรในองค์การบางคน (Immobile Capabilities)  บางคร้ังการถ่ายโอนสามารถปฏิบัติได้

จากการควบรวมกิจการของบริษัทเท่านั้น 

4. ความสามารถในการทําซํ้า (Replicability)  ถ้าการเข้าควบรวมทรัพยากรไม่สามารถ

เป็นไปได้ คู่แข่งอาจต้องสร้างทรัพยากรเอง งานประจําขององค์การท่ีมีความสลับซับซ้อนมากกว่า

จะทําให้มีความยากท่ีจะทําซํ้า อีกหนทางหน่ึงในการท่ีจะได้มาซ่ึงทรัพยากรและความสามารถ  คือ 

การลงทุนภายในองค์การ เพราะว่าทรัพยากร และ ความสามารถบางอย่างสามารถถูกลอกเลียนแบบ
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ได้ง่ายโดยการทําซํ้า ดังน้ันองค์การควรให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เร่ือง วิศวกรรมย้อนกลับ 
(Reverse Engineering) 

 บางคร้ังไม่จําเป็นเสมอไปท่ีทรัพยากรจะต้องยากท่ีจะถูกทําซํ้า  ถ้าองค์การมีการสร้าง

นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  และมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานของทรัพยากรอยู่เสมอ  ถ้าคู่แข่งคํานึงถึงแต่

การทําซํ้าหรือลอกเลียนแบบ  ขณะท่ีองค์การให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรและ

ความสามารถ ซ่ึงเป็นการท้ิงห่างจากคู่แข่ง  องค์การยังคงความเปรียบในการแข่งขันไว้ได้ (Pesic, 

2007: 200) ส่ิงน้ีบ่งบอกได้ว่าการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจภายในองค์การควรกระทําอย่าง

ต่อเน่ือง เพราะภายในกระบวนการน้ันทรัพยากรและความสามารถจะถูกนํามาบูรณาการรวมกันถูก

ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี  และถูกพัฒนาเพ่ือให้คู่แข่งตามทันได้ยาก  ความได้เปรียบทางการแข่งขันก็

จะยืนยาวกว่า 

 RBV แม้จะถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างรายได้ในระยะยาวให้องค์การ แต่การ

พัฒนาทรัพยากรและความสามารถขององค์การ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือการครอบครอง

ตําแหน่งในอุตสาหกรรมแล้ว ความสําเร็จขององค์การควรข้ึนอยู่กับความสามารถท่ีจะพัฒนา

นวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองและเปลี่ยนแปลงจากทรัพยากรพ้ืนฐานไปสู่ทรัพยากรท่ีมีคุณสมบัติ

เฉพาะเจาะจง (Specific)  เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้น้อย ยากแก่การถ่ายโอน  และไม่ง่ายท่ีจะ

ทําซํ้า (Pesic, 2007: 201) 

 ตามท่ี Fahy and Smithee (1999: 5–7) กล่าวว่า ไม่ใช่ทุกทรัพยากรในองค์การท่ีมี

ความสําคัญเท่าเทียมกันในการก่อให้เกิดความเปรียบในการแข่งขัน  แต่คุณสมบัติท่ีโดดเด่นและมี

ความสําคัญมี 3 ประการดังน้ี  

1. มีคุณค่าต่อลูกค้า (Value to Customers)  การมีคุณค่าแก่ลูกค้าเป็นส่ิงสําคัญของการ

ได้เปรียบในการแข่งขัน  ดังน้ัน ทรัพยากรท่ีมีคุณสมบัติมีคุณค่าท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าจึงมี

ความสําคัญต่อองค์การ  ทรัพยากรอาจมีคุณสมบัติอื่น  แต่ถ้าขาดคุณสมบัติของการสร้างคุณค่าแล้ว  

ทรัพยากรน้ันจะไม่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งของความได้เปรียบ 

2. ยากแก่การลอกเลียนแบบ (Barriers to Duplication)  การท่ีคู่แข่งไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบได้เป็นคุณสมบัติหลักของ  RBV อย่างไรก็ตาม ยังมีการถกเถียงกันในเร่ืองอุปสรรค

หรือตัวขัดขวางการลอกเลียนแบบว่า มันค่อนข้างและซับซ้อนเพราะมีความไม่คงท่ีเมื่อเวลา

เปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงสามารถสรุปรวบรวมได้ดังตารางท่ี 3.4 (Fahy and Smithee, 1999: 6) 
 
 
 
 
 
 



 
 
84 

 

ตารางที่  3.4  การจําแนกอุปสรรคหรือตัวขัดขวางการลอกเลียนแบบของทรัพยากร 
 

ผู้แต่ง  
(Author) 

ตัวขัดขวางการลอกเลียนแบบของทรัพยากร  
(Barriers to Resource Duplication) 

Lippman  and  Rumelt 
(1982)  
Reed and Defillippi (1990)  
Rumelt (1984) 

ความไม่แน่นอนของความสามารถท่ีจะถูกลอกเลียนแบบ  ความ

ซับซ้อนและความเฉพาะเจาะจงของทรัพยากร  ผลของการ

ส่ือสารท่ีดี การประหยัดเชิงเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลท่ีไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้ผลิต ความมีช่ือเสียง ความ

รับผิดชอบ  
Coyne (1986) ช่องว่างระหว่างระบบธุรกิจ ช่องว่างของการบริหาร ช่องว่างของ

ตําแหน่ง  ช่องว่างของกฎระเบียบ 
Hall (1992; 1993) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความแตกต่างของหน้าท่ี ความ

แตกต่างของตําแหน่ง  ความแตกต่างของกฎระเบียบ 
Dierickx and Cool (1989) ความเส่ือมของทรัพย์สิน (Asset Erosion)  ประสิทธิภาพของ

ทรัพย์สิน ความกํากวมเชิงเหตุและผล (Causal Ambiguity)  

ความเช่ือมโยงของสินทรัพย์ท่ีมีอยู่  ค่าเส่ือมเมื่อเวลาผ่านไป 
 

แหล่งที่มา: Fahy and Smithee, 1999: 6. 
 

 จุดเร่ิมต้นท่ีเป็นประโยชน์ในการอธิบายตัวกีดขวางการลอกเลียนแบบถูกอธิบายโดย Grant 

(1991: 117) คือ ความโปร่งใส (Transparency)  ปัญหาพ้ืนฐานท่ีสุดคือ คู่แข่งอาจล่วงรู้ข้อมูลว่า

อะไรคือสาเหตุสําคัญของความสําเร็จขององค์การ ส่ิงน้ีเป็นแนวคิดท่ีสําคัญท่ีเรียกว่าความกํากวม

อย่างเป็นเหตุเป็นผล (Causal Ambiguity) (Reed and Defillippi, 1990: 91-93)  หรือความไม่

แน่นอนในการสามารถลอกเลียนแบบได้ (Uncertain Imitability) (Lippman and Rumelt, 

1982: 420)  โดยความกํากวมจะเกี่ยวข้องกับความเกี่ยวโยงระหว่างการกระทําและผลท่ีเกิดข้ึน 

ขณะท่ีความไม่แน่นอนจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยใด  ๆท่ีมีผลต่อผลการดําเนินการท่ีดีข้ึน  ดังน้ัน 

คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีมีความเป็นกลยุทธ์ (Tacticness)  มีความสลับซับซ้อน (Complexity)  

และมีความเฉพาะเจาะจง  จะช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบโดยคู่แข่งได้ (Reed and Defillippi, 
1990: 95) 

 แม้ว่าทรัพยากรจะถูกระบุอย่างชัดเจนและสามารถเข้าใจได้โดยง่ายจากคู่แข่ง แต่องค์การ

สามารถป้องกันการลอกเลียนแบบโดยใช้ระบบกฎหมาย ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายทางการค้า

ท่ีจดทะเบียนถูกต้อง  เป็นการได้รับการปกป้องจากกฎหมายสิทธิทางปัญญา (Intellectual 
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Property Laws)  และความได้เปรียบในการแข่งขันอาจได้จากการมีกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การ

ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการ (Granting of Operating Licenses) (Coyne, 1986: 57)  

นอกจากน้ี Grant (1991: 118)  ยังเสนอว่าทรัพยากรบางอย่างอาจเป็นแบบท่ีไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ (Geographically Immobile) เพราะต้นทุนการย้ายทําเลสูง 

3. มีความเหมาะสม (Appropriates)  ทรัพยากรมีความเหมาะสมกับองค์การหรือผู้ใช้ใน

องค์การ  ขณะท่ีองค์การอาจมีประสิทธิภาพในการสร้างทรัพยากรท่ีเหมาะสมทางกายภาพ เช่น 

เคร่ืองจักร และทางการเงิน  แต่อาจมีปัญหากับทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ เช่น ลิขสิทธ์ิ หรือย่ีห้อ และ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีความเหมาะสม ไม่ขาดแคลนพนักงานหรือการ

เปลี่ยนแปลงของลูกจ้างท่ีอาจส่งผลต่อระดับเงินเดือน 

 สอดคล้องกับ Collis and Montgomery (1995: 120)  ท่ีเสนอว่าทรัพยากร  นอกจากจะ

ไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ (Inimitability)  มีความคงทน (Durability)  ไม่มีทรัพยากรอื่น

ทดแทนกันได้ (Substitutability)  ทรัพยากรต้องมีความเหมาะสม (Appropriability)  ท่ีจะใช้ใน

องค์การและมีคุณสมบัติท่ีสร้างความได้เปรียบท่ีเหนือช้ันกว่า (Competitive  Superiority)  

เช่นเดียวกับ  Amit and Schoemaker (1993: 39)  ท่ีแนะนําคุณสมบัติ 8 ประการท่ีทรัพยากรท่ี

ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันควรมีคือ มีความสมบูรณ์ (Complementarities)  ขาดแคลน 

(Scarcity)  ยากแก่การลอกเลียนแบบ (Inimitability)  สามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้ยาก 

(Low Traceability)  มีความคงทน (Durability)  มีความคาบเกี่ยวกับปัจจัยอุตสาหกรรมเชิงกล

ยุทธ์ (Overlap with Strategic Industry Factors) และมีความเหมาะสมกับองค์การ 
(Appropriability) 

 สรุปได้ว่าการเสาะหาแหล่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน  องค์การต้องมุ่งเน้นไปท่ี

ทรัพยากรขององค์การท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังองค์การอื่นได้

ง่าย และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังท่ี Barney  และนักวิชาการอีกหลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้  เพ่ือให้เห็น

ภาพชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของทรัพยากร และคุณสมบัติของทรัพยากรใน

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  กรอบแนวคิดของ Barney (1991: 112)  น่าจะอธิบาย

ความสัมพันธ์ได้ดีท่ีสุด  ดังภาพท่ี 3.4   
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ภาพท่ี 3.4  ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย ความไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายของทรัพยากร 

  และคุณสมบัติท่ีมีคุณค่า  หายาก  ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้โดยสมบูรณ์ ไม่สามารถ 

  ถูกทดแทนได้ของทรัพยากรในองค์การท่ีมีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน 

แหล่งที่มา: ปรับจาก Barney, 1991: 112 
 

 ในการสกัดตัวแปรท่ีเป็นคุณสมบัติของทรัพยากรท่ีองค์การควรมี  นอกจากจะพิจารณาจาก

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเสนอแนะดังกล่าวแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยจะพิจารณาบริบทขององค์การท่ีจะ

ศึกษาว่าทรัพยากรคุณสมบัติใดบ้างท่ีมีนักวิชาการกล่าวอ้างมากท่ีสุด  ขณะเดียวกันควรมีความ

เหมาะสมกับการนํามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีกําลังศึกษาวิจัยมากท่ีสุด  ซ่ึงผู้วิจัยจะสรุปเป็นตารางท่ี

การคัดเลือก  เพ่ือนําเอาคุณสมบัติของทรัพยากรในองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานในธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่ามานําเสนอในขั้นตอนการสร้างกรอบ

แนวความคิดต่อไป 

 ส่วนเร่ืองชนิดของทรัพยากรท่ีแบ่งออกตามความคิดเห็นของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านเพ่ือ

นํามาเช่ือมโยงกับคุณสมบัติทรัพยากรให้ครอบคลุมในทุกมิติ  ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

3.4.2  ชนิดของทรัพยากรที่สร้างความได้เปรียบ  

  Lewis (1995: 36)  แยกประเภทของทรัพยากรออกเป็น ทรัพยากรท่ีจับต้องได้ 

(Tangible resources) และทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของคน

ในองค์การ (Skill, Knowledge and experience) ระบบต่าง ๆ (Systems)   ขณะท่ี Coyne 

(1986: 57) แยกประเภททรัพยากรออกเป็น 
 
 
 

ความหลากหลายของ

ทรัพยากรในองค์การ 
(Firm Resource 
Heterogeneity) 
 

ความไม่สามารถเคลื่อนย้าย

ได้ง่ายของทรัพยากรใน

องค์การ (Firm Resource 
Immobility)  

- คุณค่า (Value) 

-  หายาก (Rareness) 

- ไม่สามารถลอกเลียนแบบ

ได้โดยสมบูรณ์ 
(Imperfect Imitability) 

- ไม่สามารถถูกทดแทนได้ 
(Non Substitutability) 

ความ

ได้เปรียบใน

การแข่งขันท่ี

ย่ังยืน 
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1. ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical resource)  เช่น โรงงาน เคร่ืองจักร และการเงิน 

2. ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) เช่น ทักษะ และประสบการณ์ 

3. ทรัพยากรองค์การ (Organizational resource) เช่น ช่ือเสียง (Reputation) ระบบ

ภายใน (Internal systems) 

  Dess et al.  (2007: 103)  ได้เสนอชนิดของทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีองค์การถือครองอยู่  ดัง

สรุปในตารางท่ี 3.5 Resource–Based View ขององค์การเป็นการรวบรวมจากการจัดชนิดของ

ทรัพยากรตามท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่กําหนดข้ึนโดยเฉพาะ Barney (1991)  และ  Grant (1991) 
 

ตารางที่ 3.5  The Resource–Based View ขององค์การ: ทรัพยากรและความสามารถ  
 (The Resource–Based View of The Firm: Resources and Capabilities) 
 
 

 
 
 
 
 

ทรัพยากรที่จับต้องได้ (Tangible Resources) 

การเงิน    

 บัญชีเงินสด งบดุล 

 ความสามารถในการระดมทุนของบริษัท 

 ความสามารถในการกู้ยืมเงิน 

กายภาพ 

 โรงงานและส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทันสมัย 

 ทําเลท่ีต้ังของโรงงานท่ีได้เปรียบ 

 เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 

เทคโนโลยี 

 ความลับทางการค้า 

 นวัตกรรมกระบวนการผลิต 

 สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ตราสินค้า 

องค์การ 

 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ระบบควบคุมและการประเมินผลท่ีดีเย่ียม 
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ตารางที่ 3.5  (ต่อ) 

 
 

แหล่งท่ีมา: Dess, Lumpkin and Eisner, 2007: 103. 
 

 การแบ่งชนิดของทรัพยากรตาม  Dess et al.  (2007: 156) สอดคล้องกับ  Fahy and 

Smithee (1999: 12) ท่ีแบ่งชนิดของทรัพยากรท่ีสร้างความได้เปรียบออกเป็น 3 ชนิดคือ 

1. ทรัพย์สินท่ีจับต้องได้ (Tangible assets)  เช่น สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียน 

(Fixed and current assets)  ได้แก่ โรงงาน เคร่ืองมือ ท่ีดิน สินค้าทุน สินค้าคงคลัง ลูกหน้ี และ

เงินฝากในธนาคาร  สินทรัพย์ท่ีจับต้องได้มีความเป็นเจ้าของและคุณค่าของทรัพยากรสามารถวัดได้

ง่าย คุณสมบัติของทรัพย์สินท่ีจับต้องได้  กล่าวโดย Grant (1991: 100-102)  คือความโปร่งใส 

(Transparent)  ซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีคู่แข่งลอกเลียนแบบได้  ยกตัวอย่างเช่น โรงงานและท่ีดินอาจไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ (Geographically Immobile)  ได้  แต่ยังคงสามารถถูก

ลอกเลียนแบบหรือถูกทดแทนได้ 

ความสามารถขององค์การ  (Organizational Capabilities) 

ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Resources) 

 ความสามารถของบริษัท หรือทักษะท่ีใช้ในการเปลี่ยนปัจจัยนําเข้าไปสู่ปัจจัย

ส่งออก 

 ความสามารถท่ีจะใช้ท้ังทรัพยากรท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ตลอดจนการ

ใช้กระบวนการด้านองค์การในการไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ตัวอย่างเช่น 

การดูแลลูกค้าให้คงอยู่กับองค์การ ความสามารถในการพัฒนาสินค้าท่ีเป็นเลิศ 

การมีสินค้าและบริการท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ความสามารถท่ีจะจ้างบุคลากร 

กระตุ้นให้ทํางานและรักษาทุนมนุษย์ขององค์การไว้ได้ 
 

 ทรัพยากรมนุษย์ 

 ประสบการณ์และความสามารถของพนักงาน 

 ความเช่ือใจของคนในองค์การ 

 ทักษะการบริหาร 

 หลักการและแนวทางการปฏิบัติ 

 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความสามารถด้านนวัตกรรม 
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2. ทรัพย์สินท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible assets)  รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual property)  เช่น เคร่ืองหมายการค้า (Trademarks)  และสิทธิบัตร (Patents)  ย่ีห้อ 

(Brand)  และช่ือเสียงของบริษัท (Firm’s reputation)  เครือข่ายขององค์การ (Organization’s 

network) และฐานข้อมูล (Data base)   

3. ความสามารถ (Capabilities)  ความสามารถเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะวิเคราะห์และมักถูก

อธิบายว่าเป็นทรัพย์สินท่ีมองไม่เห็น ส่วนสําคัญของความสามารถคือ ทักษะของแต่ละคนและกลุ่ม  

รวมถึงงานประจําขององค์การ และความสัมพันธ์กัน ความร่วมมือกัน (Grant, 1991: 105)  เช่น 

การทํางาน เป็นทีม (Teamwork)  วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture)  และความเช่ือ

ใจกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน  ความสามารถไม่จัดอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาเพราะมันยาก

แก่การถ่ายโอน  ทําให้ยากแก่การประเมิน  และความสามารถอาจมีข้อจํากัดในระยะส้ัน  เน่ืองจาก

ต้องอาศัยการเรียนรู้และอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง แต่ในระยะยาวความสามารถจะไม่ถูกจํากัด 
(Wernerfelt, 1989: 7) 

 เน่ืองจากทักษะส่วนบุคคลยากท่ีจะลอกเลียนแบบหรือทดแทนได้  ซ่ึงจะช่วยให้หลีกเลี่ยง

จากการถูกลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง และความสามารถเป็นส่ิงท่ีค่อนข้างกํากวมจึงยากท่ีจะทําซํ้า  

Amit and Schoemaker (1993: 34)  ระบุว่าทรัพยากรคือปัจจัยท่ีมีอยู่ท่ีถูกครอบครองและ

ควบคุมโดยองค์การ  ทรัพยากรถูกแปลงให้เป็นสินค้าและบริการโดยการใช้ทรัพย์สินอื่น ๆ ของ

องค์การและกลไกท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวพันกัน  ดังน้ันชนิดของทรัพยากรจึงควรประกอบไปด้วย

ทรัพย์สินท่ีจับต้องได้  และทรัพย์สินท่ีจับต้องไม่ได้ Mills, Platts and Bourne (2003: 155)  ได้

สรุปว่าทรัพยากรท้ังท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้  ผนวกกับความสามารถขององค์การท่ีสําคัญท่ีสุด

จะต้องสามารถก่อให้เกิดคุณค่าในสายตาลูกค้า  ยากต่อการท่ีคู่แข่งจะลอกเลียนแบบหรือหาอย่างอื่น

มาทดแทนได้  และง่ายต่อการท่ีองค์การจะนําเข้าสู่ตลาดท่ีมีผลตอบแทนสูง  ดังน้ัน จึงได้ทําการแยก

ประเภทของทรัพยากรออกเป็น 6 ประเภทดังแสดงในตารางท่ี 3.6  เพ่ือใช้ในงานวิจัย  ซ่ึงทําให้กลุ่ม

ของผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจได้ง่ายย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
90 

 

ตารางที่ 3.6  การแยกประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับการระบุทรัพยากร (Categories suitable for  
  resource identification)  
 

ประเภทของทรัพยากร 
(Resource category) 

อธิบายลักษณะของทรัพยากร 
(Description) 

 

ทรัพยากรท่ีจับต้องได้ 
(Tangible resources) 

อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ลูกจ้าง ใบอนุญาต ทําเล

ท่ีต้ัง ลิขสิทธิ์ สินค้า ท่ีดิน ลูกหน้ี อะไรก็ตามท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพ 

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
(Knowledge resources, skills 
and experience) 

ชุดของความสําคัญท่ีมักจะไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  

ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ท่ีบริษัทอาจไม่รู้ว่าตนเองถือครองอยู่ 

ระบบและระเบียบการ (System 
and procedural resources) 

เป็นทรัพยากรท่ีจับต้องได้ เช่น เอกสารต่าง ๆ จากระบบรับและ

คัดเลือกพนักงานเข้าทํางานเพ่ือใช้ประเมินผลการทํางาน และ

ให้รางวัล  คําส่ังซ้ือท่ีจัดเป็นระบบ  เอกสารและข้อมูลท่ีเก็บใน

คอมพิวเตอร์เหล่าน้ีถึงเป็นทรัพยากรท่ีจับต้องได้  แต่การทําให้

การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยทรัพยากร ท่ีจับต้อง

ไม่ได้เช่น องค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ หรือผู้ใช้

ระบบดังกล่าว 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ

ค่านิยม (Cultural resources 
and values) 

เป็นทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลา นาน 

และมักข้ึนกับทัศนคติของผู้ก่อต้ังและเหตุการณ์ในอดีต 

ทรัพยากรประเภทน้ีรวมท้ังบันทึกความทรงจําเหตุการณ์ 

ค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรมอื่น ๆ พลังความเชื่อของปัจเจก

บุคคลสามารถจัดเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมาก 

เครือข่าย (Network resources) กลุ่มผลประโยชน์ภายในบริษัท เครือข่าย ซัพพลายเออร์ ลูกค้า 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ และท่ีปรึกษาผู้ให้คําแนะนํา 

รวมถึง ชื่อเสียง และยี่ห้อ อยู่ในประเภทน้ีด้วย 

ทรัพยากรท่ีมีความสามารถท่ีมี

ศักยภาพเชิงพลวัตร (Resources 
with  potential  dynamic 
capability) 

แหล่งทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถเมื่อคุณค่า

ของทรัพยากรเร่ิมท่ีจะหมดสภาพหรือถึงเวลาท่ีจะเปล่ียน หรือ

ถูกบังคับให้ต้องเปล่ียน  ตัวอย่างเช่น ความเชื่อของพนักงานท่ีมี

อิทธิพล ทรัพยากรเงิน ท่ีจะนํามาใช้ในการเปล่ียนแปลงแก้ไข 
 

แหล่งที่มา: Mills, Platts and Bourne, 2003: 155. 
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   ทรัพยากรขององค์การประกอบด้วยทรัพย์สินท่ีจับต้องได้  และจับต้องไม่ได้  ส่ิงท่ีเกี่ยวกับ

คนและไม่เกี่ยวกับคนท่ีถูกครอบครองหรือควบคุมโดยองค์การ  ซ่ึงสามารถใช้ในการกําหนดกล

ยุทธ์ท่ีมีคุณค่า (Barney, 1991: 109; Wernerfelt, 1984: 174)  ทรัพยากรและความสามารถท่ี

เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้  ได้รับการเสนอในหลากหลายรูปแบบ เช่น ความสามารถท่ีแตกต่าง 

(Distinctive Competences)  ความสามารถหลัก (Core Capabilities)  ทรัพยากรท่ีมองไม่เห็น 

(Invisible Assets)  ความสามารถภายในองค์การ (Internal Capabilities)  ความรู้ในองค์การ  

(Embedded Knowledge)  วัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture)  ประสบการณ์ทางธุรกิจท่ี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Combinations of Business Experience)  โดยทรัพยากรท่ี

จับต้องไม่ได้  ดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้มากกว่าทรัพยากรท่ีจับ

ต้องได้ (Hitt, Bierman, Shimizu and Kochhar, 2001: 17–18) 

  Hofer and Schendel (1978: 145–148) แนะนําประเภทของทรัพยากรแบ่งออกเป็น 6 

ประเภท ได้แก่  ทรัพยากรด้านการเงิน (Financial Resources)  ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical 

Resources)  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)  ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี (Technological 

Resources)  ช่ือเสียง (Reputation)  และทรัพยากรองค์การ (Organizational Resources) 

 ในงานวิจัยคร้ังน้ี จะศึกษาคุณสมบัติของทรัพยากรจําแนกตามประเภทของทรัพยากรท้ัง 

ทรัพยากรท่ีจับต้องได้ เช่น เงิน ทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของความสามารถของบุคลากรในองค์การ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และทรัพยากรท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฎี 4M คือ “Money, Man, Machine and Management”  มาใช้ในการวิจัย 

 เมื่อมีการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของทรัพยากรแล้ว  ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึง

ความสามารถขององค์การ (Firm’s Capabilities)  ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ RBV อธิบายว่าองค์การ

ต้องมีความสามารถท่ีจะนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

3.4.3  ความสามารถขององค์การ  

  Tokuda (2005: 132)  อ้างถึงผลงานของ Grant (1991)  เกี่ยวกับความสามารถของ

องค์การในฐานะท่ีเป็นแหล่งของความแตกต่างหลากหลาย (Heterogeneity)  โดย Grant เห็นว่ามี

ความแตกต่างระหว่างทรัพยากรและความสามารถขององค์การ โดยทรัพยากร คือ ปัจจัยนําเข้าสู่

กระบวนการผลิต รวมถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ทักษะของพนักงานแต่ละคน ลิขสิทธ์ิ ย่ีห้อสินค้า 

การเงินและอื่น ๆ อีกมากมาย  แต่โดยตัวทรัพยากรเองยังไม่สามารถทําหน้าท่ีโดยตัวมันเองได้ 

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในองค์การ  ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานของทีม

ทรัพยากร  และความสามารถ (Capabities)  เป็นการรวบรวมทีมของทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือก่อให้เกิด

ผลการดําเนินงานขององค์การท่ีดีข้ึน (Grant, 1991: 118-119) 
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 เช่นเดียวกับ Amit and Schoemaker (1993: 37)  ท่ีกล่าวว่าทรัพยากรเป็นเหมือนปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และถูกเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยธุรกิจซ่ึงถูกนําไปใช้ผลิตสินค้าและบริการ  แต่

ความสามารถในทางตรงกันข้าม  หมายถึง ความสามารถของธุรกิจท่ีจะใช้ทรัพยากรเหล่านั้น  

ดังน้ัน ความสามารถของธุรกิจ ณ ขณะน้ันคือการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์และสร้าง

ปัจจัยส่งออก (Output) ให้เกิดข้ึน  ขณะท่ีทรัพยากรเป็นเหมือนแหล่งความสามารถขององค์การ  

ความสามารถขององค์การจึงถือเป็นแหล่งหลักของความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การน่ันเอง 

(Grant, 1991: 120)  นอกจากน้ี  ความสามารถขององค์การท่ีมีความซับซ้อน (Complexity of 

firm’s capabilities)  จะช่วยเป็นเคร่ืองกีดกันการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งใหม่  ทําให้องค์การสามารถ

มีความได้เปรียบในการแข่งขัน  ย่ิงความสามารถมีความซับซ้อนย่ิงจะช่วยส่งเสริมให้ความ

ได้เปรียบน้ันย่ังยืนย่ิงข้ึน 

  Barney et al.  (2001: 628-629) ได้กล่าวถึง RBV ในการนําไปใช้เพ่ือเช่ือมโยงกับองค์

ความรู้อื่นในงานวิจัยหลายช้ิน พบว่า มีการแนะนําให้มุ่งประเด็นไปท่ีการเช่ือมโยงเร่ืองทรัพยากร

(Resources)  ความสามารถเชิงพลวัตร (Dynamic capabilities)  และความรู้ (Knowledge)  ว่า

ท้ัง 3 องค์ประกอบมีความเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิด  ยกตัวอย่างของ Wright et at.  (2001: 707)  

ท่ีวิเคราะห์ถึงความสําคัญของความสัมพันธ์เหล่านี้ เป็นเหมือนสะพานเช่ือมระหว่างการบริหาร

เชิงกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากร  Fiol (2001: 694)  พิจารณาว่าการเช่ือมโยงการบริหารเชิงกล

ยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรเกิดจากความสามารถขององค์การในการแข่งขัน จึงทําให้ในหลาย

ผลงานวิจัยท่ีมุ่งความสนใจไปท่ีบทบาทของความสามารถเชิงพลวัตร (Dynamic capabilities) ซ่ึง

ถือเป็นกระบวนการพิเศษท่ีบริษัทใช้ในการบริหารทรัพยากรเพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการ

แข่งขัน ประเด็นสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัตรเมื่อเทียบกับ RBV  ในช่วงต้น

คือ ความพยายามช้ีให้เห็นว่า การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้น้ัน ความสามารถของ

องค์การ มีความสําคัญมากกว่าทรัพยากรในองค์การ (Tokuda, 2005: 135)  แนวคิดเช่นนี้สามารถ

เช่ือมโยงไปยังงานของ Penrose (1959: 24) ท่ีกล่าวไว้ว่า การพัฒนาธุรกิจต้องใช้การวิวัฒนาการ 

(Evolutionary)  และกระบวนการการส่ังสม (Cumulative process)  ของการเรียนรู้ด้าน

ทรัพยากร (Resource learning)  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการขยายและเพ่ิมความสามารถของ

องค์การ ดังน้ัน งานของ Penrose จึงมุ่งเน้นความสามารถท่ีจะนําทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างไร 

  Grant (1991: 120)  ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในองค์การ คือความ

คงทนของทรัพยากร (Durable)  ยากท่ีจะพิสูจน์และเข้าใจได้ง่าย (Difficult to identify and 

understand)  ไม่สามารถถ่ายทอดได้โดยสมบูรณ์ (Imperfectly Transferable)  ไม่ง่ายท่ีจะทําซํ้า 

(Replicated)  และองค์การเป็นเจ้าของทรัพยากรและสามารถควบคุมทรัพยากรเหล่านั้นได้  
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จุดสําคัญของการกําหนดกลยุทธ์คือ การกําหนดกลยุทธ์ท่ีสามารถก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและ

ความสามารถท่ีมีในองค์การให้ดีท่ีสุด  ซ่ึง Grant (1991: 122)   กล่าวว่า มีประเด็นสําคัญอยู่ 2 

ประเด็นท่ีมักเป็นคําถามในงานวรรณกรรมของ RBV ท่ีอาจก่อให้เกิดข้อจํากัดกับองค์การ  คือ 

ทรัพยากรปัจจุบัน และความสามารถขององค์การท่ีมีอยู่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้

มากกว่าคู่แข่งได้ยาวนานแค่ไหน  ดังน้ัน เพ่ือรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน  องค์การต้อง

พัฒนารากฐานของทรัพยากรอยู่ตลอดเวลา  ทรัพยากรสามารถเป็นเหมือนสินค้าในโกดังท่ีเส่ือม

ราคาลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป องค์การจําเป็นต้องหาทรัพยากรอื่น ๆ มาแทนท่ี (Replaced)  เพ่ิมพูน 

(Augmented)  และปรับระดับ (Upgraded)  กุญแจสําคัญสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน

จึงอยู่ท่ีผู้บริหารต้องลงทุนในส่ิงท่ีจําเป็นเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมท่ีต่อเน่ือง  

  Grant (1991: 118)  ได้สร้างกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการเพ่ืออธิบายแนวคิด RBV  ใน

การวิเคราะห์กลยุทธ์แต่ละข้ันตอน ดังภาพท่ี 3.5 กล่าวถึง กรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการของ RBV ท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
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ภาพท่ี 3.5  กรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการของ Resource–Based View ในการวิเคราะห์กลยุทธ์  
         (A Resource–Based Approach to Strategy Analysis: A Practical 
          Framework). 

แหล่งที่มา: Grant, 1991: 118. 
 

 งานของ Barney ท่ีเขียนร่วมกับ Hestery ในปี 2006 (Barney and Hesterly, 2006: 

79–93)  ได้หยิบยกกรอบแนวคิดท่ีเรียกว่า “VRIO Framework”  มาตอกยํ้าถึงความสําคัญของ

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) 

 

4.  เลือกกลยุทธ์ท่ีสามารถใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรและ

ความสามารถของบริษัทได้ดีท่ีสุด  

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงโอกาสจาก

ภายนอก 

3.  ประเมินศักยภาพในการ

ก่อให้เกิดรายได้ของทรัพยากรและ

ความสามารถของบริษัท 

a)  ศักยภาพในการสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน 

b)  ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 
2.  พิสูจน์ความสามารถของบริษัท  

ส่ิงใดท่ีบริษัทสามารถทําได้ไม่ใช่

แค่เพียงอยู่รอด  ค้นหาทรัพยากรท่ี

ใช้ในการสร้างความสามารถแต่ละ

อย่าง และความสามารถท่ี

สลับซับซ้อน 

 

5.  ค้นหาช่องว่าง

ของทรัพยากรท่ี

จําเป็นต้องขอ

เพ่ิมเติมการลงทุน

เพ่ิม      การเพ่ิมและ

ปรับระดับของ

ทรัพยากรภายใน

องค์การ 

 

กลยุทธ์ 

(Strategy) 

 

ความสามารถ 
(Capabilities) 

 

ทรัพยากร 
(Resources) 

 

1.  ค้นหาและระบุทรัพยากรใน

บริษัทประเมินจุดแข็งจุดอ่อนเทียบ

กับคู่แข่ง ค้นหาโอกาสเพ่ือ

สามารถใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรได้ดีกว่า 
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ความสามารถขององค์การอีกคร้ัง (Barney ใช้คําว่า “Organization”  ซ่ึงคือ “O”  ในกรอบ

แนวคิดของเขามาอธิบาย)  โดย Barney and Hesterly (2006: 93)  สรุปว่าศักยภาพขององค์การ

ในการมีความได้เปรียบในการแข่งขันข้ึนอยู่กับทรัพยากร  และความสามรถท่ีมีคุณค่า (Value)    

หายาก (Rarity)  และยากแก่การลอกเลียนแบบ (Inimitability)  อย่างไรก็ ตามศักยภาพน้ีจะ

เกิดข้ึนได้  องค์การต้องสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความสามารถท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด 

และควรใช้ทรัพยากรเสริมด้วยความสามารถ การแยกกันจะทําให้เกิดข้อจํากัดของความได้เปรียบ  

ทรัพยากรและความสามารถจะมีคุณค่า เมื่อท้ังสองอย่างทํางานร่วมกันในการไขว่คว้าโอกาสจาก

ส่ิงแวดล้อมภายนอกได้ก่อนคู่แข่งขณะท่ี สามารถลดอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมากระทบกับองค์การได้ 

 ทรัพยากรเป็นปัจจัยนําเข้าท่ีใช้เพ่ือพัฒนาและนําไปใช้ในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ขององค์การ  

ขณะท่ี ความสามารถ (Capabilities)  ใช้ในการประสานการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน (Amit and Schoemaker, 1993: 38)  RBV ในทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็น

ตัวกําหนดทรัพยากร และความสามารถขององค์การในการสร้างอัตราผลกําไรให้ได้มากกว่าปกติ  

และก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Wernerfelt, 1984; Dierickx and Cool, 1989; 
Barney, 1991; Mahoney and Pandian, 1992; Amit and Schoemaker, 1993) 

  Penrose (1959: 26)  อ้างว่า ปัจจัยภายในองค์การเป็นแหล่งท่ีแท้จริงของความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน  ซ่ึงเป็นรากฐานของฐานคติ RBV ท่ีว่าองค์การคือแหล่งรวมของทรัพยากร  ซ่ึง

จะต้องสร้างความแตกต่างหลากหลายของบริการ  ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นต่างจากองค์การอื่น  

และองค์การจะประสบความสําเร็จได้  องค์การต้องมีความสามารถใช้ทรัพยากรต่าง  ๆเพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี เช่นเดียวกับ Wernerfelt (1984: 174)  ท่ีมองว่าองค์การคือ กลุ่ม

ก้อนของทรัพยากรและความสามารถท่ีมีท้ังจับต้องได้และจับต้องไม่ได้  ความแตกต่างของผลการ

ดําเนินงานของแต่ละองค์การเป็นผลมาจากตลาดทรัพยากรท่ีไม่สมบูรณ์  ดังน้ัน ความไม่สามารถ

เคลื่อนย้ายทรัพยากรและไม่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยู่เมื่อเวลาล่วงเลยไปจะทําให้

องค์การขาดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

  Grant (1991: 130)  อ้างว่า ทรัพยากรส่วนน้อยนักท่ีจะก่อประโยชน์ด้วยตัวของมันเอง  

การสร้างประโยชน์ได้ต้องอาศัยความร่วมมือของชุดของทรัพยากร ซ่ึงหมายถึงความสามารถ

โดยรวมขององค์การ  Grant ยํ้าว่าแนวคิด RBV เพ่ือการสร้างกลยุทธ์ท่ีดีจึงมีความเกี่ยวข้องไม่ใช่

เฉพาะการแปลงทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงการพัฒนาทรัพยากร

ขององค์การในการสร้างรายได้ให้มากท่ีสุดในระยะยาว  ความสามารถ (Capabilities)  จึงหมายถึง

ความสามารถขององค์การท่ีจะรวมชุดของทรัพยากรโดยใช้กระบวนการขององค์การ เพ่ือให้บรรลุ 

ผลท่ีต้องการ (Prahalad and Hamel, 1990; Amit and Schoemaker, 1993; Grant, 1996) 
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  Prahalad and Hamel (1990: 793)  เสนอว่า ความสําคัญของการพัฒนาทรัยพากรของ

องค์การโดยนําแนวคิดเร่ือง ความสามารถหลัก (Core Competence)   ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ภายใน

องค์การท่ีส่ังสมกันมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะทําอย่างไรท่ีจะสร้างความร่วมมือของทักษะทางการ

ผลิตและบูรณาการเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  เพ่ือก่อให้เกิดสินค้าและบริการท่ีลูกค้าพึงพอใจ  ซ่ึง

สอดคล้องกับ Grant (1991: 116)  ท่ีอ้างว่าส่ิงท่ีสําคัญในการสร้างกลยุทธ์คือ การออกแบบกลยุทธ์

ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ความสามารถหลักขององค์การ (Core Capabilities)  

หน้าท่ีของ RBV ในการสร้างกลยุทธ์ก็คือการทําให้องค์การมีผลกําไรและรายได้สูงสุดในระยะยาว  

เพราะในโลกปัจจุบันท่ีลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงความชอบอยู่ตลอดเวลา  และลักษณะของตลาดมี

ความเคลื่อนไหวไม่หยุดน่ิง  เทคโนโลยีท่ีใช้บริการลูกค้าและตอบสนองต่อตลาด  จึงต้องมีการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  การพิจารณาองค์ประกอบหรือปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถสร้างความมั่นคงต่อการสร้างกลยุทธ์ในระยะยาว สรุปคือ ทรัพยากรและความสามารถของ

องค์การในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมั่นคงในการกําหนด

ทิศทางของการสร้างกลยุทธ์เพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  ดังน้ัน การสร้างกลยุทธ์ใน

แนวทางของสํานักโครงสร้างอุตสาหกรรม (Industrial Organization School)  ท่ีสนใจเฉพาะ

ตําแหน่งในตลาด (Positioning in the Market Place)  จึงมีความแตกต่างอย่างส้ินเชิงจากการ

สร้างกลยุทธ์ในแนวทางของ RBV ท่ีให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ

ความสามารถภายในองค์การท่ีมีอยู่ ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ท่ีถูกรวบรวมผ่าน

กิจกรรมประจําวันในองค์การมีส่วนในการกําหนดการรับรู้โอกาสในการทํากําไรและความสามารถ

ในการไขว่คว้าโอกาส  องค์การจึงเปรียบเสมือนขุมทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ  การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม การวางแผน และการดําเนินการ  ตลอดจน การแก้ปัญหาความไม่แน่นอน

ท่ีมากระทบต่อองค์การ (Pitelis and Pseiridis, 1999: 229) 

 มุมมอง RBV ตามความคิดของ Peteraf (1993: 183)  เสนอว่า เหตุผลหลักท่ีทําให้

องค์การเติบโตและประสบความสําเร็จเกิดจากทรัพยากรในองค์การท่ีดีกว่า  และความสามารถใน

การใช้ทรัพยากรเหล่านั้น มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนให้เห็นว่าอัตราผลกําไรมีความแตกต่าง

กันอย่างมากในอุตสาหกรรมเดียวกันมากกว่าอุตสาหกรรมต่างชนิดกัน (Foss, 1993: 132) 

 ในงานของ Tvorik and McGivern (1997: 418)  ท่ีเขียนถึงตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ

ดําเนินงานขององค์การ  อธิบายว่า ผลการดําเนินงานขององค์การจะถูกออกแบบผ่านแนวคิดเร่ือง

ทรัพยากร ความรู้ และวิสัยทัศน์ภายในองค์การ  โดยองค์การสนองตอบส่ิงแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปด้วยความสามารถท่ีเป็นเอกลักษณ์ (Unique Capabilities)  ดังน้ัน คุณลักษณะภายในของ

องค์การ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรูปแบบของวัฒนธรรม การเรียนรู้ และการส่ังสมของทรัพยากรท่ี

เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital)  มีผลต่อความสามารถขององค์การ  ในการท่ีจะนําเสนอ
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สินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีพร้อมลงแข่งขันในตลาด  แต่ความได้เปรียบในการแข่งขันจะอยู่อย่าง

ย่ังยืนได้ก็ต่อเมื่อความสามารถน้ันได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรท่ีไม่สามารถทําซํ้าได้ง่ายโดย

คู่แข่ง คือมีกลไกในการป้องกันการลอกเลียนแบบ (Rumelt, 1984: 567) 

 สรุปคือ ทรัพยากรในองค์การท่ีเป็นหน่วยวิเคราะห์พ้ืนฐานท่ีรวมเอาทรัพยากรทางกายภาพ

ต่าง ๆ ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ เช่น ทักษะของพนักงาน  ตลอดจนกระบวนการด้าน

สังคมขององค์การ  โดยมีความสามารถขององค์การท่ีจะนําทรัพยากรท้ังหมดเหล่านี้ไปสร้างเป็น

ผลงานท่ีมีคุณค่า  ซ่ึงจากการศึกษาของ Hansen and Wernerfelt (1989: 444)  ท่ีวิเคราะห์ 60 

บริษัทจาก “Fortune 1000 Firms”  พบว่า ปัจจัยด้านองค์การมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน

มากกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

  Teece (1984: 23)  กล่าวว่า องค์การจําเป็นท่ีจะต้องทําความสามารถขององค์การให้

เหมาะกับส่ิงแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ถ้าองค์การต้องการผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด  

สอดคล้องกับทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory)  ท่ีกล่าวว่า โครงสร้างและกลยุทธ์

ขององค์การจะต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมท่ีสุดอยู่ตลอดเวลา (Burns and Stalker, 1961: 

50)  RBV ก็เช่นเดียวกันท่ีต้องพิจารณาบริบทภายใน ซ่ึงหมายถึง ความหลากหลายของทรัพยากร 

คุณลักษณะของทรัพยากร และความสามารถขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน (Amit 
and Schoemaker, 1993: 37-39) 

 

3.5 ทฤษฎีผู้ประกอบการ 

 

 ผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้ศึกษาทฤษฎีผู้ประกอบการและให้คําจํากัดความท่ีมีความหมายท่ี

ส่ือได้หลากหลาย แต่โดยท่ัวไปความเช่ือหลักท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีผู้ประกอบการ ได้แก่ การเติบโต

ของธุรกิจ นวัตกรรม (Drucker, 1985: 32) ความยืดหยุ่นในการบริหาร (Birch, 1979: 27)  แต่

ยังมีความเช่ืออีกมากมายเกี่ยวกับทฤษฎีน้ี (Stevenson and Jarillo, 1990: 17) 

  Richard Cantillon  คือคนแรกท่ีให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีผู้ประกอบการ โดย

มุ่งอธิบายในแง่ของบทบาททางเศรษฐศาสตร์ของผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurs มากกว่าคน

อื่นท่ีทําหน้าท่ีในองค์การ (ให้ความสนใจเฉพาะคนท่ีเป็นเจ้าของเท่านั้น)  เขากล่าวว่า 

Entrepreneurs คือคนท่ีกล้ารับความเส่ียง  การซ้ือของในราคาท่ีแน่นอน  แต่ขายในราคาท่ีไม่

แน่นอน  Jean Baptiste Say  เสริมว่าคําจํากัดความของ Entrepreneurs หมายรวมถึง  คนท่ีนํา

ปัจจัยในการผลิตต่าง ๆ มารวมกัน  ดังน้ัน Entrepreneurs คือผู้ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์

น่ันเอง (Stevenson and Jarillo, 1990: 18) 
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 Casson (1982: 28)  ให้คําจํากัดความของ Entrepreneurs ว่าคือ  บุคคลผู้ซ่ึงมีความ

ชํานาญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การแบ่งสรร และการร่วมมือของทรัพยากรท่ีขาดแคลน  

โดยมีแรงจูงใจเป็นผลประโยชน์ท่ีตนจะได้รับ  Entrepreneurs จึงเป็นนักวางแผนเชิงรุกเพราะพวก

เขาจะลงทุนอย่างมากเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  ขณะท่ีผู้ท่ีไม่มีคุณสมบัติเป็น Entrepreneurs มักเป็น

นักวางแผนเชิงรับซ่ึงจะยอมให้การตัดสินใจเป็นเพียงการลองผิดลองถูก  Entrepreneurs จึง

จําเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ท่ัวไปมากกว่าผู้ท่ีมีความรู้เฉพาะ อีกนัยหน่ึงคือ Entrepreneurs 

จําเป็นต้องมีความชํานาญในการตัดสินใจในทุก ๆ ด้านมากกว่าการมีความชํานาญในการตัดสินใจ

เฉพาะเร่ือง  แต่ไม่ถนัดในเร่ืองอื่น ๆ  คุณสมบัติสําคัญหลักท่ี Entrepreneurs ควรมีเพ่ือนําไปสู่

ความสําเร็จคือ  ต้องเป็นคนมีจินตนาการและมีความสามารถในการกระตุ้นและจูงใจ (Casson, 

1982: 37)  Wagner (2003 quoted in Matlay, 2006: 630) กล่าวว่า Entrepreneurs ต้องมี

ทักษะหลากหลายและมีความรู้พ้ืนฐานมากในการท่ีจะเร่ิมก่อต้ังธุรกิจและบริหารพัฒนาองค์การ

ใหม่ของตน ในทางตรงกันข้ามลูกจ้างส่วนใหญ่จําเป็นต้องมีความสามารถท่ีเฉพาะทาง  ความรู้

จํากัดอยู่ในงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายจากนายจ้าง ในการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ น้ี Wagner (2004 

quoted in Matlay, 2006: 630) ระบุว่าผู้ประกอบการมือใหม่ (Nascent Entrepreneurs)  เป็น

ปัจเจกบุคคลท่ีเร่ิมอาชีพโดยการไม่เป็นลูกจ้างใคร  แต่เป็นการจ้างงานตนเอง (Self–Employed)  

หรือพร้อมท่ีจะเปลี่ยนจากลูกจ้างไปเป็นการจ้างงานตนเอง 

 Entrepreneurs จึงเป็นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแยกแยะสถานการณ์เพ่ือการ

ตัดสินใจท่ีแม่นยํา เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการรวบรวม และประสานองค์ประกอบของ

ทรัพยากรใหม่เพ่ือสร้างผลกําไรมากท่ีสุดจากนวัตกรรมท่ีสร้างข้ึน  ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีความไม่

แน่นอน (Amit, Glosten and Muller, 1993: 817) Entrepreneurs ตามความเห็นของ 

Stevenson, Roberts and Grousback (1989: 48)  ยังหมายรวมถึง กระบวนการท่ีคนแต่ละคน

ไม่ว่าคน ๆ น้ันจะเป็นเจ้าของ หรือเป็นบุคลากรในองค์การท่ีสามารถไขว่คว้าสร้างโอกาสให้กับ

ตนเอง   

 อย่างไรก็ตาม ตามคํากล่าวของ Say (1964 quoted in Hamilton and Harper, 1994: 4)  

Entrepreneurs ต้องมีความสามารถท่ีหลากหลายท่ีจะทําให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น 

การระดมทุน การจัดการการผลิต การกระจายสินค้า ดังน้ัน Entrepreneurs  จึงหมายถึงผู้จัดการ

ของกิจการท่ีตนดําเนินงานอยู่ สอดคล้องกับ Kirzner (1985: 11)  ท่ีให้คําจํากัดความเกี่ยวกับ 

Entrepreneurs ว่าคือคนท่ีมองเห็นลู่ทางหรือโอกาสในการทํากําไร  และริเร่ิมลงมือทําเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตนเองจนท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ หรือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนใน

ส่ิงท่ีกําลังทําอยู่ 
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  Schumpeter (1976: 132)  กล่าวถึงหน้าท่ีของ Entrepreneurs ว่าคือ การปฏิรูปและ

ปฏิวัติรูปแบบการผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือผลิตเป็นสินค้าใหม่  

หรือผลิตสินค้าเดิมโดยวิธีใหม่ ๆ โดยการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ หรือหาตลาดใหม่  โดยการจัดการ

โครงสร้างของอุตสาหกรรมใหม่  Entrepreneurs ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทํางานท่ีมีลักษณะเป็น

เจ้าของกิจการเพ่ือตอบสนองปัจจัยท่ีตนต้องการ เช่น ความต้องการการเปลี่ยนแปลง การเติบโต 

และการพัฒนา (OECD, 1998: 23) บุคคลท่ีมีความสามารถเชิงผู้ประกอบการถือว่ามีคุณสมบัติ

ของความเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าพวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรเพ่ือมาใช้ในการตัดสินใจของเขาได้  

บุคคลท่ีมีความสามารถเชิงผู้ประกอบการแต่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้จะยังไม่ถือว่ามี

คุณสมบัติ (Casson, 1982: 17) 

 Barney and Griffin (1992: 37) ได้ให้ความหมายของ Entrepreneurship ว่าคือ 

กระบวนการของการจัดการ (Organizing)  ดําเนินการ (Operating)  และการบริหารความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ และ Entrepreneurs  คือ บุคคลท่ีทํางานในลักษณะแบบ 

Entrepreneurship คือ เป็นเจ้าของกิจการและดําเนินธุรกิจด้วยตนเอง  สําหรับเจ้าของธุรกิจ 

(Business owners) ท่ีจ้างผู้จัดการท่ีมีความเช่ียวชาญให้มาดําเนินงานแทน  ส่วนตัวเจ้าของกิจการ

เองหันไปให้ความสนใจในเร่ืองอื่น  ในกรณีน้ีจะถือว่าเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจไม่เป็น

ลักษณะท่ีเรียกว่า “Entrepreneurs”   Entrepreneurs  ซ่ึงเป็นผู้ก่อต้ังบริษัทเล็ก ๆ (Small 

business) จะมีบทบาทสําคัญในสังคมตามท่ี Barney and Griffin (1992: 39)  กล่าวไว้ 3 

ประการคือ 

1. นวัตกรรม (Innovation)  นักวิชาการหลายคนเช่ือว่า Entrepreneurs และธุรกิจขนาด

เล็กคือผู้อยู่เบ้ืองหลังการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสังคม 

2. สร้างงาน (Job Creation)  ธุรกิจขนาดเล็กสร้างงานให้กับคนในสังคมมากกว่าบริษัท

ขนาดใหญ่  ข้อมูลจากหอการค้าในอเมริกา (U.S. Department of Commerce)  พบว่าบริษัท

ขนาดเล็กท่ีเพ่ิงก่อต้ังและทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยี จะสร้างงานใหม่ ๆ ได้มากกว่า  บริษัท

ใหญ่และเก่าแก่ 

3. ทําประโยชน์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ (Contributions to Large Businesses)  บริษัท

ขนาดเล็กจะเป็นผู้ส่งต่อสินค้าและบริการให้กับธุรกิจขนาดใหญ่เพ่ือดําเนินงานต่อ  ดังน้ัน บริษัท

ขนาดเล็กจึงเป็นเหมือนซัพพลายเออร์ หรือเป็นหน่ึงในกระบวนการ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
chain) 

 ขณะท่ี Westhead and Wright (1998 quoted in Matlay, 2006: 630)  อ้างว่า 

Entrepreneurs  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.  ผู้ประกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมหัด (Novice 

Entrepreneurs)  พวกเขาจะยังไม่มีประสบการณ์และไม่สนใจท่ีจะเร่ิมทํากิจการเป็นของตนเอง  
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แต่จะมีหุ้นส่วนอยู่ในกิจการของบริษัท 2.  ผู้ประกอบการท่ีเคยมีประสบการณ์ (Serial 

Entrepreneurs)  โดยปัจจุบันยังถือหุ้นในบริษัทท่ีอยู่แวดวงธุรกิจและในอดีตเคยเป็นเจ้าของกิจการ

แต่ได้ขายกิจการหรือปิดกิจการไปแล้ว และ 3.  ผู้ประกอบการท่ีลงทุนในหลายกิจการเพ่ือกระจาย

ความเส่ียง (Port folio Entrepreneurs)  โดยถือหุ้นในกิจการมากกว่าสองกิจการอย่างต่อเน่ือง 

  Leibenstein (1968: 74)  เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Entrepreneurs 

เพ่ิมเติม  โดยกล่าวว่า  คนท่ีสามารถปฏิบัติส่ิงต่อไปน้ีได้หน่ึงอย่างหรือมากกว่า  1.  ติดต่อกับตลาด

ท่ีมีความแตกต่าง เช่น ทําการซ้ือขายข้ามชาติ 2.  ตอบสนองตลาดท่ียังขาดแคลน 3.  สร้างสรรค์ และ

รับผิดชอบต่อการสร้างองค์การ เช่น สร้างวัฒนธรรมองค์การ และ 4.  การทําปัจจัยนําเข้าให้สมบูรณ์ 

 หลายปีท่ีผ่านมามีงานวิจัยหลายช้ินท่ีให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้จัดการ (Managers)  และ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) Schumpeter (1934: 34)  กล่าวว่า Entrepreneurs ไม่ใช่

แค่คนท่ีเป็นนักธุรกิจท่ีอยู่ในระบบเศรษฐศาสตร์เท่านั้น  แต่หมายถึงบุคคลท่ีสามารถทําหน้าท่ีได้

ตรงตามแนวคิดของเขา  ซ่ึงหมายถึงคนท่ีสามารถสร้างสวรรค์องค์ประกอบใหม่ (New 

Combinations)  อันประกอบไปด้วย 1.  ต้องสามารถนําเสนอสินค้าใหม่ท่ีลูกค้ายังไม่คุ้นเคย  หรือ

คุณภาพใหม่ท่ีดีกว่าเดิม 2.  ต้องสามารถนําเสนอวิธีการผลิตใหม่  ซ่ึงยังไม่มีใครเคยใช้มาก่อนใน

วงการการผลิต 3.  ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่ท่ีบริษัทยังไม่เคยเข้าสู่ตลาดใหม่น้ี  โดยท่ีตลาดอาจมี

อยู่ก่อนแล้ว  แต่บริษัทเพ่ิงตัดสินใจเข้าไป 4.  การค้นพบแหล่งใหม่ของวัตถุดิบ หรือสินค้าท่ีนํามา

ผลิตต่อ ไม่ว่าแหล่งวัตถุดิบน้ันจะมีอยู่ก่อนหรือสร้างข้ึนเป็นคร้ังแรก  และ 5.  การดําเนินงานของ

องค์การใหม่ในอุตสาหกรรม  เช่น  การสร้างให้เกิดการผูกขาด  หรือการทําลายการผูกขาดท่ีมีอยู่

เดิม (Schumpeter, 1934: 66) ผลงานของ Schumpeter  ได้รับการยอมรับจากนักเศรษฐศาสตร์ 

และแวดวงวิชาการด้านอื่น ๆ  ในแง่ของการให้คําจํากัดความ คําว่า  Entrepreneurs กับนวัตกรรม  

ซ่ึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดเดิมท่ีให้คําจํากัดความ Entrepreneurs ว่าหมายถึงนัก

ธุรกิจท่ัว ๆ ไป 

  Pines, Sadeh, Dvir and Yafe–Yanai (2002: 183)  สรุปในบทวิเคราะห์ของงานวิจัย

ของพวกเขาว่า การจะเป็น Entrepreneurs ได้  ตัวผู้ประกอบการจะต้องยึดหลัก 6 ประการคือ  1. 

ต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อความปรารถนาของตนเองท่ีจะประสบความสําเร็จ  2. ต้องมีความฝันในส่ิงท่ี

อยากทํา  3.  ต้องมีความยินดีท่ีจะรับความเส่ียงพร้อมท่ีจะจ่ายและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึน 4.  ต้องมุ่งมั่นสู่จุดหมายอย่างมั่นคง  5.  ต้องมีแนวคิดกลยุทธ์ท่ีมีทางเลือกอื่น ๆ อีกหากกล

ยุทธ์เดิมไม่เป็นไปตามท่ีคาด  และ  6.  ต้องมีความสามารถท่ีจะกลับมายืนใหม่ (Recuperate)  

อย่างรวดเร็วหากล้มเหลว 

 การศึกษาเร่ือง Entrepreneurs และแนวคิดผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  เกิดข้ึน

อย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจอย่างมาก  ความสนใจท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะมีเหตุผลท่ีอธิบายได้ว่า  
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การเติบโตของธุรกิจเกิดใหม่เป็นแรงผลักดัน  และขับเคลื่อนท่ีสําคัญต่อการเจริญทางเศรษฐกิจ  เป็น

การสร้างงานและเป็นการกระตุ้นรายได้ของสรรพากรจากการจัดเก็บภาษีมากข้ึน  มีการส่งออก

สินค้าและบริการมากข้ึนเป็นผลให้รายได้ประชาชาติเพ่ิมข้ึน (Birch, 1979: 34; Birley, 1987: 
157; Reynolds, 1987: 240; Low and MacMillan, 1988: 139) 
 ความหลากหลายของความหมายของแนวคิดผู้ประกอบการ เช่น Schumpeter (1934: 

121)  ระบุว่า Entrepreneurs คือผู้สร้างสรรค์ส่ิงใหม่  ขณะท่ี Knight (1921 quoted in Low 

and MacMillan, 1988: 140)  ให้ความหมายเน้นไปท่ีความสามารถในการทํานายความสําเร็จใน

อนาคต  แต่ Leibenstein (1978: 21)  แย้งว่าองค์การไม่จําเป็นต้องดําเนินงานภายใต้ข้อจํากัดของ

การผลิต  ดังน้ัน  Entrepreneurs คือ ผู้ท่ีสามารถทํางานได้ฉลาดและหนักกว่าคู่แข่ง Kirzner 

(1973: 49)  มีแนวคิดท่ีใกล้เคียงกับการตัดสินใจในทางเลือกของการลงทุนและความสามารถใน

การตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยําว่าท่ีไหนเป็นตลาดท่ียังไม่สมบูรณ์  มีความไม่สมดุลท่ีควรจะเข้า

ไปลงทุน  แต่ถ้ามองวัตถุประสงค์ของการกระทํา  Entrepreneurs คือการริเร่ิม รักษาและพัฒนาผล

กําไรของธุรกิจท่ีตนเป็นเจ้าของ (Cole, 1968: 19)  เป็นการสรรสร้างขององค์การใหม่ (Gartner, 

1985: 703)   โดย Entrepreneurs จะเป็นผู้ท่ีมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงมีความสําคัญมากกว่า

การมีทรัพยากรท่ีครอบครองอยู่ (Stevenson et al., 1989: 86) 

 ปัญหาของคําจํากัดความเหล่าน้ีคือ  แต่ละนักวิชาการท่ีพยายามอธิบายมิได้มองเป็น

ภาพรวมของแนวคิดผู้ประกอบการท้ังหมด  ปรากฏการณ์ของแนวคิดผู้ประกอบการเป็นความ

เช่ือมโยงท่ีมีความซับซ้อนของมิติการบริหารการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  การบริหารธุรกิจขนาดเล็ก  วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม  

และปัจเจกชน  ตลอดจนความสนใจในปัญหาส่ิงแวดล้อม  ย่ิงไปกว่านั้น  ปรากฏการณ์ของแนวคิด

ผู้ประกอบอาจพิจารณาได้จากหลักการเชิงเศรษฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  ชาติพันธ์วิทยา  

การเงิน  หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์  ข้ึนอยู่กับว่าใครจะใช้มุมมองไหนของบุคคลในการให้คําจํากัด

ความ (Low and MacMillan, 1988: 141)  ดังน้ัน ในการทําวิจัยจึงต้องระบุว่าจะใช้คําจํากัดความ

ใด เช่น งานของ Low and MacMillan (1988: 142)  ให้คําจํากัดความแนวคิดผู้ประกอบการว่า

หมายถึงการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ (Creation of new Enterprise)  โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยคือ 

การหาคําอธิบาย  และกําหนดบทบาทของธุรกิจใหม่ในระบบเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า 

 วิทยาศาสตร์ท่ีดีต้องเร่ิมต้นจากคํานิยามท่ีดี  ดังน้ัน นักทฤษฎีไม่สามารถทํางานได้โดย

ปราศจากคํานิยามท่ีชัดเจน  เพราะมันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะปฏิบัติแนวคิดท่ียังไม่ถูกกําหนด  ซ่ึงแนวคิด

คือความหมายท่ีประกอบด้วยชุดของนิยามปฏิบัติ (Bridgman, 1927 quoted in Bygrave and 

Hofer, 1991: 13) โดยส่วนใหญ่นักวิจัยมักให้ความสําคัญกับคํานิยาม แต่นักวิชาการด้านแนวคิด

ผู้ประกอบการยังคงถกเถียงกันไม่จบเกี่ยวกับคํานิยามของ Entrepreneurs เพราะการขาดคํานิยามท่ี
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เฉพาะของคําว่า “Entrepreneurs” ท่ียอมรับกันโดยสากล  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้วิจัยทุกคนท่ีจะต้อง

ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของ Entrepreneurs  ท่ีใช้ (Bygrave and Hofer, 

1991: 13)  สําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดเล็กคือธุรกิจรวบรวม

และรับซ้ือขยะรีไซเคิล  หรือร้านรับซ้ือของเก่า  โดยนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากร และ

ความสามารถขององค์การ  ซ่ึงเป็นแนวคิดของ RBV มาผนวกกับแนวคิดผู้ประกอบการเพ่ือวัด

ความสําเร็จขององค์การจากผลประกอบการขององค์การ  ดังน้ัน คําจํากัดความของ Entrepreneurs 

จึงเน้นไปท่ีตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของกิจการท่ีเข้ามาดําเนินงานด้วยตนเอง (Schumpeter, 1934; 

Casson, 1982; OECD, 1998; Wagner, 2003 and 2004)  โดยเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 

(Schumpeter, 1934; Cole, 1968; Gartner, 1985)  และมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยําเมื่อมีสถานการณ์ท่ีต้องเลือกเพ่ือให้ได้โอกาสและความสําเร็จในอนาคต (Kirzner, 

1973; Leibenstein, 1978) โดยอาศัยทรัพยากรและความสามารถในการใช้ทรัพยากรขององค์การ

ท่ีตนเองครอบครองอยู่ 

 Dess et al.  (2007: 156)  กล่าวว่ามี 5 มิติของการตัดสินใจของ Entrepreneurs  ได้แก่ 

อิสระในการลงมือปฏิบัติ (Autonomy)  มีความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม (Innovativeness)  

บริหารเชิงรุก (Proactiveness)  ชอบการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness)  และกล้าเส่ียง 

(Risk taking)  ท้ัง 5 มิติสามารถใช้ผสมผสานกันเพ่ือให้ผลประกอบการดีข้ึนได้  สรุปคือ 

Entrepreneurs นอกจากจะมีหน้าท่ีสําคัญในการตัดสินใจแล้ว มิติของการตัดสินใจควรมีความ

หลากหลาย และใช้แต่ละมิติผสมผสานกันตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

 มีงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดผู้ประกอบการหลายงาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแนวคิดนี้

เพียงแนวคิดเดียว เช่น Vesper (1980: 41)  ศึกษา Entrepreneurs กับการเลือกใช้กลยุทธ์  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ Entrepreneurs รู้ว่าต้องใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 

งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ท่ี Entrepreneurs ส่วนใหญ่นํามาใช้  มักอยู่บนฐานคติท่ีว่า  

Entrepreneurs ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพ่ือสร้างผลกําไร และสามารถ

พัฒนาความเป็นมืออาชีพท่ีมองเห็นความแตกต่างของธุรกิจท่ีจะประสบความสําเร็จ และธุรกิจท่ี

อาจจะขาดทุน หรือล้มเหลว หรืองานวิจัยของ Roure and Maidique (1986: 298-300)  ท่ียืนยัน

ว่าประสบการณ์ของ Entrepreneurs และการมีทีมงานท่ีสมดุลสามารถทําให้ผลประกอบการดีข้ึน 

สอดคล้องกับงานของ Lamont (1972: 254-255)  ท่ีพิสูจน์ว่า  Entrepreneurs ท่ีประสบ

ความสําเร็จเกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  โดยพบว่า Entrepreneurs ท่ีมีประสบการณ์นิยม

ท่ีจะจัดต้ังบริษัทโดยให้ความสนใจด้านสินค้าใหม่ และต้องอาศัยเงินทุนเร่ิมต้นท่ีค่อนข้างมาก และ

ต้องมีทักษะด้านธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย  และพิเศษกว่าการบริหารท่ัวไป 
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 แนวคิดผู้ประกอบการเป็นอะไรท่ีมากกว่าการเร่ิมสร้างธุรกิจใหม่  แต่เป็นกระบวนการท่ี

ต้องอาศัยทักษะท่ีสามารถถ่ายทอดถึงกันได้  ถ้าปราศจากส่ิงแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้สามารถ

มองเห็นโอกาสอาจจะไม่มี Entrepreneurs  เกิดข้ึน เช่นเดียวกับนวัตกรรมท่ีนํามาซ่ึงโอกาสจะมี

อิทธิพลต่อผลลัพธ์สุดท้ายเสมอ (Stevenson and Jarillo, 1990: 25) 

 หน่ึงในคุณสมบัติท่ีหลาย ๆ คน  คิดว่า Entrepreneurs ควรมีคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม  

การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นพ้ืนฐานของการทําธุรกิจใหม่ ๆ   อย่างไรก็ตาม แม้ว่านวัตกรรมจะ

เป็นจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการเป็น Entrepreneurs  แต่มันไม่เพียงพอและไม่จําเป็นว่าจะทําให้เกิด

ความสําเร็จ (Drucker, 1985: 86) 

 มีการศึกษาวิจัยหลายงานท่ีแสดงให้เห็นว่า Entrepreneurs เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัว  

ซ่ึงมีบิดาเป็นผู้ท่ีจ้างงานตนเอง หรือเป็นเจ้าของกิจการ  และครอบครัวจะมาเกี่ยวข้องช่วยเหลือ

ในช่วงต้นของการเร่ิมเปิดกิจการ (Carroll and Mosakowski, 1987: 570-572; Dyer and 
Handler, 1994: 75) 

 Amit et al.  (1993: 817)  กล่าวว่ามีคุณสมบัติอีกหลายประการท่ีมีความสําคัญในการท่ี 

Entrepreneurs จะใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่  คุณสมบัติเหล่านั้นอาจได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) รู้จักปรับตัว (Adaptiveness)  มีความรู้เชิงเทคนิค (Technical Know–How)  มี

วิสัยทัศน์ (Vision)  และมีความเป็นผู้นํา (Leadership Ability)  มีทักษะในการบริหารงานและ

บริหารองค์การ (Managerial and Organizational Skills)  มีความสามารถในการตัดสินใจได้

เร็ว  และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมท่ีไม่แน่นอน มีบุคลิกภาพดี  มีการ

ตัดสินใจโดยปราศจากอคติ  และมีพ้ืนฐานด้านการศึกษาท่ีดี  ผู้ประกอบการอาจเป็นคนท่ีกล้าท่ีจะ

เส่ียงและตัดสินใจในส่ิงสําคัญ  ซ่ึงอาจจะยังไม่เพียงพอ  เพราะอาจหมายรวมถึงผู้จัดการท่ีกล้าเส่ียง  

เพราะค่าตอบแทนบางส่วนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนทําให้เขาเกิดความกล้าตัดสินใจเส่ียงก็เป็นได้ 

 การศึกษาเร่ืองแนวคิดผู้ประกอบการมักจะเน้นในเร่ืองบุคลิกส่วนบุคคล หรือภูมิหลังของ

วัฒนธรรมของ Entrepreneurs แต่ละคนว่า เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมเชิงผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Behavior) เช่น McClelland (1961: 52)  ศึกษาว่าความต้องการท่ีจะประสบ

ความสําเร็จ (Need for Achievement)  เป็นวัฒนธรรมท่ีต้องมี และเป็นบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา

หลักของบุคคลท่ีเป็น Entrepreneurs ควรมีบุคลิก 3 ประการดังต่อไปน้ีคือ 

1. มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเอง (Taking personal responsibility for 
decisions) 

2. ต้ังเป้าหมายท่ีจะทําให้สําเร็จด้วยความพยายามของตัวเอง (Setting goals and 

accomplishing them through his/her effort) 

3. มีความปรารถนาต่อการตอบสนอง (Having a desire for feedback)   
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 ซ่ึงมีปัญหา 2 ประการต่อแนวคิดของ McClelland  เร่ือง “ความต้องการท่ีจะประสบ

ความสําเร็จ” คือ 

1. ทฤษฎีน้ีใช้กับบุคลากรฝ่ายขาย มืออาชีพ และผู้จัดการได้พอ  ๆกับท่ีจะใช้อธิบาย 
Entrepreneurs 

2. งานวิจัยท่ีศึกษาไม่สามารถสร้างความเช่ือมโยงความต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จ

อย่างสูงกับการตัดสินใจเร่ิมธุรกิจ 

 McClelland (1986: 76)  ได้ศึกษาต่อโดยงานของเขามีมุมมองท่ีเกินกว่าความต้องการท่ี

จะประสบความสําเร็จ และพิสูจน์บุคลิกภาพอื่น ๆ อีก เช่น ความคิดริเร่ิม (Initiative)  การรักษา

ผลประโยชน์ (Assertiveness)  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency Orientation) การวางแผน

อย่างมีระบบ (Systematic Planning)  และการรักษาคํามั่นสัญญา (Commitment to Work 

Contract)  เพราะความต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เอกลักษณ์ของ Entrepreneurs 

เท่านั้น  แต่เป็นบุคลิกภาพโดยท่ัวไปของบุคคลท่ีต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จ  แม้แต่บุคลิกของ

ความเป็นคนกล้าเส่ียง (A High Risk–Taking Propensity)  ก็เป็นบุคลิกท่ีมีงานศึกษาในเร่ือง

แนวคิดผู้ประกอบการมากท่ีสุด  แม้ว่าผลงานวิจัยเชิงประจักษ์บางงานพบว่าผลตรงกันข้าม  แต่โดย

หลักฐานท่ัวไปท้ังหมด  พบว่า Entrepreneurs ส่วนใหญ่กล้าเส่ียงในระดับปานกลาง  และไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากผู้จัดการหรือแม้แต่บุคคลท่ัว  ๆไป  มีบุคลิกเชิงจิตวิทยาอีก

อันหน่ึงท่ีดูเหมือนจะแยกความแตกต่างของ Entrepreneurs จากผู้จัดการคือ ความอดทนต่อความ

กํากวมไม่ชัดเจนของสถานการณ์ (The Tolerance for Ambiguity)  ซ่ึงศึกษาโดย Scherer 

(1982: 405)  และ Sexton and Bowman (1985: 131)  สรุปว่า Entrepreneurs มีความสามารถ

ในความอดทนต่อสภาพท่ีคลุมเครือไม่ชัดเจนของสถานการณ์ได้ดีกว่าผู้จัดการ 

 หลายนักวิชาการท่ีกล่าวถึง Entrepreneurs และสรุปตรงกันว่าความสําเร็จของ 

Entrepreneurs เน่ืองมาจากการมีบุคลิกและคุณสมบัติ  ดังน้ี (Lambing and Kuehl, 2003: 26) 

- มีความปรารถนาท่ีจะทําธุรกิจ (Passion for the Business) 

- อดทนแม้จะล้มเหลว (Tenacity Despite Failure) 

- มั่นใจในตนเอง (Confidence) 

- มีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Self – Determination) 

- มีความสามารถบริหารความเส่ียง (Management of Risk) 

- มองเห็นการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส (Seeing Changes as Opportunities) 

- มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน (Tolerance for Ambiguity) 

- มีความคิดริเร่ิมและต้องการท่ีจะประสบผลสําเร็จ (Initiative and a Need for 
Achievement) 
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- ใส่ใจในรายละเอียดและชอบความสมบูรณ์แบบ (Detail Orientation and 
Perfectionism) 

- ตระหนักถึงเวลาท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (Perception of Passing Time) 

- สร้างสรรค์ (Creativity) 

- มีความสามารถในการมองภาพรวม (Ability to see the Big Picture) 

- มีความสามารถในการจูงใจ (Motivating Factors) 

- มีความกระตือรือร้น (Self–efficacy) 

 ผลงานของ Kets De Vries and Miller (1984: 35, 1986: 267)      ล่าสุดท่ีศึกษา

วัฒนธรรมท่ีเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างบุคลิกของ Entrepreneurs และกลยุทธ์ท่ีใช้ ซ่ึงถือเป็นช้ินงาน

ท่ีสําคัญเพราะไม่ได้เน้นเพียงเร่ืองจิตวิทยาของ Entrepreneurs  แต่เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง 

Entrepreneurs กับองค์การ  และศึกษาโดยมองบุคลิกภาพของ Entrepreneurs ท่ีมีผลต่อผล

ประกอบการขององค์การ 

 จะเห็นได้ว่าผลงานเกี่ยวกับแนวคิดผู้ประกอบการในช่วงหลังท่ีผ่านมา เร่ิมมีความเช่ือมโยง

หรือบูรณาการแนวคิดนี้ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีองค์การ หรือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ี 

Casson (1982: 56)  ได้พัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิดผู้ประกอบการในกรอบแนวคิด

ในยุคนิโอคลาสสิคพบว่า โอกาสไม่ได้เกิดข้ึนโดยบังเอิญ  แต่โอกาสถูกสร้างข้ึนในองค์การจาก

เครือข่ายความสัมพันธ์  และการแลกเปลี่ยนโอกาสจะมาถึงคนท่ีอยู่ในตําแหน่งท่ีได้เปรียบภายใน

เครือข่าย และย่ิงไปกว่านั้นการใช้โอกาสหรือการไขว่คว้าโอกาสต้องอาศัยทรัพยากร เช่น ทรัพยากร

มนุษย์ เงินทุน ข้อมูลด้านการตลาด และเทคโนโลยี  ตลอดจนเทคนิคการบริหาร  เช่นเดียวกับ

ความสัมพันธ์ในเครือข่าย และการติดต่อกับภายนอก  ต้องอาศัยโอกาสท่ีมีความสําคัญต่อการได้มา

ซ่ึงทรัพยากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะในการใช้เป็นเคร่ืองมือในการไขว่คว้าโอกาสมาสู่องค์การ 

 การวางแผนกลยุทธ์ในบริษัทขนาดเล็ก  ปกติจะดําเนินการโดย Entrepreneurs หลาย

การศึกษาพบว่า บุคลิกของ Entrepreneurs รูปแบบการบริหารของ Entrepreneurs การรับรู้ถึง

โอกาส และอุปสรรคของส่ิงแวดล้อมภายนอก มีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ 

Entrepreneurs  สรุปได้ว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อาจมีความสัมพันธ์กับ Entrepreneurs ในการ

ตัดสินใจ (Williams and Tse, 1995: 25) งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์  

และแนวคิดผู้ประกอบการ  เช่นงานวิจัยของ Williams and Tse (1995: 22-26)  ท่ีศึกษา

ความสัมพันธ์น้ีในส่วนของธุรกิจร้านอาหารในอเมริกา เป็นการสํารวจ Entrepreneurs ด้าน

ร้านอาหารเพ่ือทดสอบเชิงประจักษ์เกี่ยวกับชนิด Entrepreneurs และกลยุทธ์ท่ีใช้กับอุตสาหกรรม

ด้านร้านอาหารโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  พบว่า Entrepreneurs โดยท่ัวไปจะมีความรู้ความสามารถ

ในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีค่อนข้างน้อยและใช้ระยะเวลาอันส้ันในการปฏิบัติดังกล่าว 
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Entrepreneurs ท่ีทํากิจการร้านอาหารแต่ละท่ีจะมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน  แต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้

เทคนิคท่ีเป็นทางการเหมือนกลยุทธ์ท่ีบริษัทขนาดใหญ่ใช้  แต่ Entrepreneurs จะเลือกใช้กลยุทธ์ท่ี

เป็นไปได้  โดยอาจไม่ได้เกิดจากความต้ังใจ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด “Realized Strategies”  

ของ Mintzberg (1987: 66-75) เป็นแบบอย่างของการตัดสินใจท่ีสร้างข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

และบางคร้ังเกิดข้ึนโดยไม่ได้ต้ังใจ 

  Huovinen and Tihula (2008: 152-171)  ได้ทํากรณีศึกษาวิเคราะห์ Entrepreneurs 

ชนิดท่ีเรียกว่า “Portfolio Entrepreneurship”  ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรในการบริหารบริษัท

หลายบริษัทในเวลาเดียวกันให้ประสบความสําเร็จ ซ่ึงพบว่า ความล้มเหลวอาจมีส่วนช่วยพัฒนา

ความรู้ความสามารถเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Knowledge)  รวมท้ังสร้าง

ประสบการณ์  อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาสรุปว่า การพัฒนาด้านความรู้ของ Entrepreneurs ได้รับ

อิทธิพลจากท้ังความสําเร็จและล้มเหลวท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการประกอบอาชีพ  ซ่ึงความล้มเหลว

สามารถสร้างผลลัพธ์ท่ีเป็นท้ังบวกและลบกับการเรียนรู้ มีองค์ความรู้ในวรรณกรรมท่ีกล่าวถึงปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเสนอโดย Gibb and Davies 

(1990: 18)  ว่า งานเขียนด้านนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ คือ บุคลิกเชิงผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Personality)  การพัฒนาองค์การ (Organizational Development)  บทบาท

การบริหารทักษะ  (Functional management Skills)  และส่วนเศรษฐกิจ  (Sectoral 

Economics)  Morris, Kuratko and Covin (2008: 9)  ได้สรุปมุมมองของแนวคิด

ผู้ประกอบการว่า Entrepreneurs คือบุคคลท่ีมีบทบาทดังตารางท่ี 3.7  
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ตารางที่ 3.7  มุมมองของธรรมชาติของแนวคิดผู้ประกอบการ  
 

สร้างความมั่งค่ัง  

(Creation of Wealth) 

:  Entrepreneurs จะเกี่ยวข้องกับความเส่ียงในการผลิตสินค้า

เพ่ือสร้างผลกําไร 

สร้างธุรกิจ 
(Creation of Enterprise) 

:  Entrepreneurs จะเกี่ยวข้องกับการก่อต้ังบริษัทใหม่ในแวด

วงท่ีไม่เคยมีใครทํามาก่อน 

สร้างนวัตกรรม 
(Creation of Innovation) 

:  Entrepreneurs จะเกี่ยวข้องกับการนําทรัพยากรมาผลิต

สินค้าท่ีมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ 

สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Creation of Change) 

:  Entrepreneurs จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว  

การปรับปรุงทักษะต่าง ๆ เพ่ือไขว่คว้าโอกาสจากส่ิงแวดล้อม    

สร้างการจ้างงาน  
(Creation of Employment) 

:  Entrepreneurs เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การจัดการ และการ

พัฒนาปัจจัยด้านการผลิตต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงแรงงานด้วย    

สร้างคุณค่า 
(Creation of Value) 

:  Entrepreneurs เป็นกระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าแก่ลูกค้า   

โดยการไขว่คว้า  โอกาสมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

สร้างการเติบโต 
(Creation of Growth) 

:  Entrepreneurs เป็นผู้ท่ีสนใจต่อการเติบโตขององค์การ 

ยอดขาย รายได้ ทรัพย์สินและการจ้างงาน 
 

แหล่งที่มา: Morris, Kuratko and Covin, 2008: 9. 
 

 Chanston (1997: 814)  อ้างว่า การตลาดเป็นปัญหาหลักท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน

ขององค์การในช่วงเร่ิมต้นของการทําธุรกิจ  และจากการสํารวจล่าสุดของ Milne and Thompson 

(1986 quoted in Chanston, 1997: 817)  เกี่ยวกับบริษัทเปิดใหม่ระบุว่า ความสามารถของ 

Entrepreneurs ในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับโอกาสทางการตลาด เป็นความแตกต่างท่ีทําให้แต่

ละองค์การประสบความสําเร็จไม่เท่ากัน Gill (1985 quoted in Chanston, 1997: 823)  ได้ศึกษา

ปัญหาท่ีองค์การขนาดเล็กเผชิญ พบว่าทําเลท่ีต้ัง (Locating)  และการรักษาลูกค้าไว้ได้ (Retaining 

Customers)  เป็นผลกระทบสําคัญต่อผลการดําเนินงานด้วยเช่นกัน 

  Lambing and Kuehl (2003: 65)           กล่าวว่าเมื่อบริษัทต้องเติบโตทักษะของ 

Entrepreneurs จะเปลี่ยน ย้ายจากการบริหารทางตรงไปเน้นการบริหารทางอ้อมมากข้ึน  เพราะ

จํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังการบริหารบุคคล (Personnel Management)  และการบริหาร

การเงิน (Financial Management) เป็นปัจจัยสําคัญของการเติบโตของธุรกิจ  Entrepreneurs 

หลายคนจึงไม่ค่อยพอใจ เมื่อการเติบโตของบริษัททําให้บรรยากาศของความเป็นครอบครัวหายไป  

ความท้าทายของการเร่ิมต้นหายไปและบทบาทของ Entrepreneurs ก็ลดน้อยถอยลง  คําแนะนํา

อย่างหน่ึงคือการหาขนาดท่ีเหมาะสมกับตนเองของ Entrepreneurs แต่ละคน  ถ้าบริษัทใหญ่
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เกินไป Entrepreneurs อาจจะเลือกท่ีจะทําให้บริษัทเล็กลง หรือเร่ิมการลงทุนใหม่ หรือการขาย

กิจการออกไปเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ หรือเพียงขายกิจการบางส่วน 

  Harms, Kraus and Reschke (2007: abstract)  ศึกษาภาพรวมแนวปฏิบัติในบริบทของ

บริษัทขนาดเล็กท่ีเพ่ิงเปิดดําเนินกิจการ  โดยใช้แนวคิด Configuration Approach  เป็นแนวคิด

เกี่ยวกับบริษัทท่ีมีความซับซ้อน ซ่ึงความสําเร็จและการพัฒนาขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Personal) โครงสร้าง (Structural) กลยุทธ์ (Strategies)  และตัวแปรภายนอก (External 
Variables)  

 เป็นเร่ืองยากท่ีจะแยกแยะระหว่างผลของความโชคร้าย (Effects of Bad Luck)  และ

ความสามารถด้านผู้ประกอบการท่ีตํ่า (Low Entrepreneurial Ability)  ย่ิงไปกว่านั้น  ความรับรู้

เกี่ยวกับคุณลักษณะของ Entrepreneurs เหล่านี้อาจมีความแตกต่างกัน  Entrepreneurs ท่ีมี

ความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรม บุคลิกส่วนตัวและประสบการณ์สามารถจัดการกับปัญหาภายในได้ดี 

คุณสมบัติเหล่านี้เป็นส่วนหน่ึงของการท้าทายความสามารถของ Entrepreneurs ในการพัฒนา

ธุรกิจใหม่ให้ประสบความสําเร็จ เช่น Entrepreneurs อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ียาก

ต่อการส่ือสารหรือถูกครอบครองโดยผู้อื่น (Amit et al., 1993: 818) 

  Low and MacMillan (1988: 148) เสนอผลสรุปองค์ประกอบของทฤษฎีผู้ประกอบการ

จากการทบทวนวรรณกรรมว่าสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามจุดประสงค์และมุมมองดังน้ี 
 

จุดประสงค์ มุมมอง 

1.  อธิบายพฤติกรรม (a)  มุมมองเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

(b)  พ้ืนฐานบุคลิกภาพ 

2.  ทํานายพฤติกรรม (c)  มุมมองด้านเครือข่ายในการทําธุรกิจ 

3.  ปทัสถาน (การให้คําแนะนําว่าส่ิงใด 

     ควรทํา) 

(d)  นิเวศวิทยาประชากร (Population Ecology) 

(e)  มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 Entrepreneurs ท่ีประสบความสําเร็จถูกพบว่า พวกเขามีเครือข่าย (Networks)  ท่ีใหญ่

และรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ  พวกเขาจะมีเวลาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาหนทางไปสู่การได้ลูกค้า

ท่ีมีศักยภาพ  และพวกเขาไม่รีรอท่ีจะเสนอตัวเองแก่ผู้ลงทุนท่ีมีศักยภาพด้วย  ในมุมมองน้ีเป็น

มุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านเครือข่ายของกระบวนการผู้ประกอบการ  ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชิง

สังคมท่ีสร้างและเช่ือมโยงระหว่างผู้ประกอบการ ทรัพยากร และโอกาส มุมมองด้านเครือข่ายจึงมี 3 

คุณลักษณะหลักคือ จํานวนทรัพยากรท่ีพวกเขาครอบครอง  ความหลากหลายของผู้ประกอบการ 

และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของพวกเขา (Aldrich and Zimmer, 1986)  และ

เพ่ือพัฒนาแนวคิดผู้ประกอบการต่อไป  อาจจําเป็นต้องบูรณาการมุมมองด้านเครือข่าย (The 

Network Perspective)  กับมุมมองอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพราะมุมมองเครือข่ายเพียงอย่างเดียวอาจไม่
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สามารถอธิบายพฤติกรรมเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Behavior)  หรือทํานายผลการ

ดําเนินงานได้  ดังน้ัน คําถามท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองด้านเครือข่าย  รวมถึงความสัมพันธ์ในการ

ทํากําไรและการริเร่ิมธุรกิจ  มีผลอย่างไรต่อความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรหลัก  และผลต่อ

อัตราการก่อต้ังธุรกิจใหม่ว่า  ธุรกิจใหม่เหล่านี้เกิดข้ึนอย่างไม่อิสระหรือโดยบังเอิญ  และพวกเขาจะ

รักษาธุรกิจน้ีไว้ได้อย่างไร (Amit et al., 1993: 823) 

  Population Ecology  เป็นมุมมองท่ีเกี่ยวข้องล่าสุดซ่ึงวิจารณ์ความไม่สามารถของ

องค์การในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  เป็นคุณสมบัติหลักขององค์การและเสนอว่าองค์การซ่ึง

ปรับตัวได้ดีต่อส่ิงแวดล้อมจะสามารถมีชีวิตอยู่รอด  ขณะท่ีองค์การอื่น ๆ จะตายไป  (Hannan and 

Freeman, 1977: 931-932)  ผ่านทางกลไกการคัดเลือกน้ี  ส่ิงแวดล้อมจะเป็นตัวกําหนดคุณสมบัติ

ของประชากรขององค์การ และกําหนดผลกระทบสูงสุดในการจัดสรรปันส่วนของทรัพยากรเชิง

ผู้ประกอบการ ในการใช้แนวคิด Population Ecology  เพ่ืออธิบายแนวคิดผู้ประกอบการ Amit 

et al.  (1993: 823)  โต้แย้งว่า   แบบจําลองในเชิงสังคมศาสตร์จากการวิจัยเป็นส่ิงท่ีคงท่ี   จึงไม่

สามารถอธิบายความเป็นพลวัตรของแนวคิดผู้ประกอบการ  เขาจึงเสนอกระบวนทัศน์ใหม่  ท่ีมี

พ้ืนฐานเดิมจากหลักชีววิทยาของดาวินช่ี (Darwinian Biology)  และให้ความสําคัญกับความ

หลากหลายของพฤติกรรมท่ีปรับเปลี่ยนจากภายในองค์การเป็นลักษณะของการเลือกเพ่ือท่ีจะ

ปรับตัวหรือเลือกเพ่ือท่ีจะต่อต้าน  ในแนวความคิดนี้แต่ละหลักการทางเลือกของส่ิงแวดล้อมเป็น

ตัวกําหนดท่ีมีพลังอย่างมากในความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน Population Ecology Theory ได้พัฒนา

กรอบแนวคิดท่ีสามารถบูรณาการมุมมองของทฤษฎีอื่น ๆ ก่อนท่ีจะมีการพัฒนาทฤษฎีน้ี ผลการวิจัย

ส่วนใหญ่เช่ือว่ากลยุทธ์ในการปรับตัว (Strategic Adaptation Perspective) โดยมองว่า

ความสําเร็จข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละ Entrepreneurs  การนําเอา Population Ecology 

Theory มาใช้เป็นการท้าทายฐานคติเหล่านี้  และเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ผู้ประกอบการ  เพราะมุมมองของ Population Ecology  คือการทํานายสภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีผล

ต่อการก่อต้ังและการเติบโตขององค์การเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Firms)  ความสําเร็จ

ถูกกําหนดโดยส่ิงแวดล้อมมากกว่าทักษะ สัญชาติญาณ  และการตัดสินใจของ Entrepreneurs 
(Amit et al., 1993: 823)   
 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิดผู้ประกอบการ จะสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและ

กระบวนการผลิตใหม่  ขณะท่ีคําอธิบายส่วนใหญ่ระบุว่า Entrepreneurs มีการกระทําอย่างมีเหตุมี

ผล  Entrepreneurs ถูกรวมอยู่ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  เพราะ Entrepreneurs ไม่สามารถ

คงอยู่ในกรอบแนวคิดท่ีมีฐานคติว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ (Perfect Information) และการกระจาย

และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Allocation of Resources)  ความจริง

ท่ีว่าตลาดจะถูกผลักดันออกจากสภาวะสมดุลอยู่ตลอดเวลา  โดยเกิดจากส่ิงแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง  
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อันนํามาซ่ึงโอกาสใหม่ ๆ  นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่า  Entrepreneurs คือคนซ่ึงนําโลกกลับสู่ความ

สมดุลอีกคร้ัง  โดยการจัดสรรทรัพยากรใหม่ไปสู่รายได้ท่ีมากข้ึน  คุณค่าของ Entrepreneurs คือ ผู้

แก้ไขความไม่สมดุลของทรัพยากรโดยจัดการกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีคนอื่นมองไม่เห็นในสภาวะตลาดท่ีไม่

สมบูรณ์  (Amit et al., 1993: 824) นักเศรษฐศาสตร์บางคนนําเสนอการตีความ ผลของแนวคิด

ผู้ประกอบการในอีกหนทางหน่ึง คือ แทนท่ีจะใช้คําว่าป่วนหรือรบกวนความสมดุลของการตลาด 

แต่หมายถึงการสร้างความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจให้มีระดับดีข้ึน  (Kirzner, 1979: 42)  

Kirzner  ยํ้าถึงบทบาทของ Entrepreneurs ว่าคือบุคคลท่ีมีความรู้มากเกี่ยวกับตลาดท่ีไม่สมบูรณ์

และใช้ความรู้น้ันในการสร้างความได้เปรียบ เน่ืองจากแต่ละคนมีความแตกต่าง  ดังน้ันไม่ใช่ 

Entrepreneurs ทุกคนจะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสให้เกิดคุณค่าท่ีเท่ากัน  การตัดสินใจใช้

ประโยชน์จากโอกาสจึงเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณค่าของโอกาสกับต้นทุนท่ีจะจ่ายโดยเทียบดู

หลาย ๆ หนทาง  โดย Evans and Leighton (1989: 530)  แสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จาก

โอกาสจะง่ายเมื่อคนเหล่านั้นมีเงินทุนท่ีมากกว่า 

 Aldrich and Zimmer (1986: 29)  ศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับผู้ท่ี

ให้ทรัพยากรจะสามารถได้ทรัพยากรเพ่ือนําไปสร้างโอกาสได้มากกว่า การตัดสินใจใช้ประโยชน์

จากโอกาสเชิงผู้ประกอบการ  ยังได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ท่ีแตกต่างของแต่ละคนด้วย  การ

สร้างสรรค์สินค้าและตลาดใหม่ๆจะมีความเส่ียงอยู่บ้าง เพราะ ต้องใช้เวลา ความพยายาม และเงิน 

ในการลงทุนก่อนท่ีจะได้ผลตอบแทนกลับมา (Shane and Venkataraman, 2000: 222)  นักวิจัย

หลายคนแย้งว่า ความแตกต่างของบุคคลในการยินดีท่ีจะรับความเส่ียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ี

จะใช้ประโยชน์จากโอกาสเชิงผู้ประกอบการ  และการตัดสินใจใช้ประโยชน์จากโอกาสเชิง

ผู้ประกอบการ  ยังมีอิทธิพลมาจากการมองโลกในแง่ดีและไม่ดีท่ีต่างกัน  มีข้อโต้แย้งว่า  ผู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากกว่า และมีความสามารถในการควบคุมสถานะภายในได้ดีกว่าจะสามารถใช้

ประโยชน์จากโอกาสมากกว่า (Chen, Greene and Crick, 1998: 300)  การใช้ประโยชน์จาก

โอกาสยังข้ึนกับความสามารถในการอดทนต่อความไม่แน่นอนและการใช้ประโยชน์จากโอกาสจะ

มีมากท่ีสุด  เมื่อ Entrepreneurs มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะประสบผลสําเร็จ 
(McClelland, 1961: 37)  

 เหตุผลของความสําเร็จเชิงผู้ประกอบการ (Reasons for Entrepreneurial Success) หรือ

เหตุผลของความสําเร็จของบริษัทขนาดเล็ก  ตามท่ี Barney and Griffin (1992: 110–118)  

กล่าวคือ 1.  การทํางานอย่างหนัก มุมานะและฉลาด (Dedication)  ของผู้ประกอบการ  2.  มีความ

ต้องการสินค้าและบริการจากตลาดท่ีเพียงพอ  3.  มีความสามารถในการบริหาร  4.  มีโชค  5.  มี

ระบบควบคุมท่ีเข้มแข็ง  และ 6.  มีทุนท่ีเพียงพอ 
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 Waleeporn Thanathikom (2005: 113)  กล่าวว่าโดยท่ัวไปใน 3 ปีแรก  การเร่ิมธุรกิจ

ปกติจะประสบกับการขาดทุนหรือเท่าทุน ผลกําไรมักจะได้ภายหลังจากปีท่ี 3  โชคร้ายท่ีหลาย

บริษัทไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อให้อยู่พ้นสามปีไปได้  Entrepreneurs ในอนาคตจึงจําเป็นต้องรู้

ถึงปัญหาท่ีมองไม่เห็น  ความท้าทาย และความไม่แน่นอนของธุรกิจ และความเส่ียงด้านการเงิน  ซ่ึง

นํามาซ่ึงภาวะขาดทุน  จุดอ่อนสําคัญในการเติบโตของ Entrepreneurs ในประเทศไทยคือ  

Entrepreneurs ขาดความสามารถในการพัฒนาแผนธุรกิจ  หลาย Entrepreneurs เร่ิมต้นธุรกิจด้วย

ความฝันท่ีย่ิงใหญ่ แต่ไม่สามารถแปลงความคิดเหล่านั้นไปสู่แผนธุรกิจท่ีดี และการผลิตสินค้าท่ีขาย

ได้  Entrepreneurs บางคนอาจมีความรู้ด้านธุรกิจ และมีประสบการณ์แต่ขาดทักษะเฉพาะของ

ธุรกิจน้ันโดยเฉพาะทักษะด้านการตลาดและการเงิน Waleeporn Thanathikom  เสนอว่า  

คุณสมบัติของ Entrepreneurs ท่ีจะประสบความสําเร็จจะต้องเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  กล้า

ท่ีจะเส่ียงอย่างมีเหตุผล  สามารถมองเห็น ประเมิน และเข้าถึงโอกาสได้ก่อนผู้อื่น  และสามารถ

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์  หรือความรับรู้ถึงโอกาสน้ันแก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้  มีความกระตือรือร้น คิด

วิเคราะห์ และสามารถจูงใจผู้อื่นได้ เป็นต้น 

  Casson (1982: 30)  กล่าวว่า  ทรัพยากรมีความสําคัญต่อการไขว่คว้าโอกาสของ 

Entrepreneurs และโอกาสท่ี Entrepreneurs จะทําให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรถือเป็นจุดเร่ิมต้นของงาน

ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง RBV  และแนวคิดผู้ประกอบการ  ซ่ึงผู้วิจัยจะนําเสนอการบูรณาท้ังสองแนวคิด

น้ี  ต่อไปในหัวข้อท่ี 3.6   
 

3.6 การบูรณาการ RBV  กับทฤษฎีผู้ประกอบการ 

 

 ในงานวิจัยของ   Choi and Shepherd (2003: 379)  เร่ือง การตัดสินใจของ 

Entrepreneurs ในการใช้ประโยชน์จากโอกาส (Entrepreneurs’ decisions to exploit 

opportunities)  เป็นการพิจารณาการตัดสินใจของ Entrepreneurs ในการใช้ประโยชน์ของ

โอกาสจาก RBV  พบว่า Entrepreneurs ดูเหมือนจะใช้ประโยชน์จากโอกาสได้มากเมื่อพวกเขา

สามารถรับรู้ได้มากข้ึน มีความสามารถด้านการบริหารมากข้ึน และได้รับความสนับสนุนจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมากข้ึน  Choi and Shepherd (2003: 380)   กล่าวว่า ทฤษฎีผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship)  เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ (Phenomena)  และกระบวนการ (Process)  เพ่ือ

นําไปสู่การค้นหา (Discovering)  การประเมินผล (Evaluating)  และการหาประโยชน์จากโอกาส 

(Exploiting opportunities)  ในการผลิตสินค้าและบริการในอนาคต (Shane and 

Venkataraman, 2000: 219)  ผลลัพธ์ของกระบวนการน้ีคือ      สินค้าใหม่หรือบริการใหม่หรือ

ท้ังสองอย่าง 
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  Entrepreneurs  สามารถใช้เวลา และรวบรวมข้อมูลเพ่ือลดความไม่แน่นอน และสร้าง

ทรัพยากรและความสามารถขององค์การก่อนตัดสินใจเข้าสู่ตลาด  และหาประโยชน์จากโอกาสใน

ตลาดนั้น  (Choi and Shepherd, 2003: 380)  ขณะท่ีการตัดสินใจในเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้

ประโยชน์จากโอกาส  อย่างไรก็ตามงานของ Alvarez and Busenitz (2001: 755-777)  ถือเป็น

งานท่ีโดดเด่นช้ินหน่ึง  เกี่ยวกับ Entrepreneurship ในกรอบของ RBV  โดยงานของเขาท้ังสอง

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง RBT (Resource–based theory) และ Entrepreneurship  และ

พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงท่ีจะช่วยทําให้ขอบเขตของ RBV ก้าวหน้าต่อไป  รวมถึงคําถามสําคัญ

เกี่ยวกับ Entrepreneurs ท่ีมีทรัพยากรเฉพาะในแต่ละคน (Individual–specific resources)  ท่ีจะ

สนับสนุนความรู้ความเข้าใจในเร่ืองโอกาสใหม่ และรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือดําเนินธุรกิจท่ีมี

ความท้าทายโดยมุ่งเน้นท่ีทรัพยากรท่ีมีความสามารถท่ีจะจัดการกับทรัพยากรเหล่านั้น เพ่ือสร้าง

ปัจจัยส่งออก (Outputs)  ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย (Heterogeneous outputs) 

 งานของ Foss and Ishikawa (2006: 11-15)  ท่ีพยายามอธิบาย RBV  ท่ีเป็นมุมมองจาก

แนวคิด Austrain capital and Entrepreneurship theory  ว่า RBV จริง ๆ แล้ว ยังขาดมิติเชิงพล

วัตรและจําเป็นท่ีจะต้องบูรณาการแนวคิดของ Austrian (Misesian) และ Knightian ในการเข้าใจ

ถึง ทฤษฎี Entrepreneurship และ Capital theory เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับองค์ประกอบท่ี

เป็นพลวัตร หน้าท่ีพ้ืนฐานของ Entrepreneurs คือ การท่ีจะต้องเลือกองค์ประกอบท่ีหลากหลาย

ของปัจจัยนําเข้า (Inputs) ท่ีสามารถผลิตเป็นสินค้าและบริการ โดยพิจารณาราคา ณ ปัจจุบัน 

สําหรับปัจจัยนําเข้าและคาดคะเนราคาในอนาคตของสินค้าช้ินสุดท้ายท่ีผลิตข้ึน            ตามท่ี 

Knight (1921 quoted in Low and MacMillan, 1988: 142)  กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าหน้าท่ีน้ี

ต้องการการตัดสินใจ (Judgment)  แนวคิดน้ีเร่ิมต้นมาจากแนวคิด “Entrepreneurship in 

economics”  ท่ีมีช่ือว่า “Cantillon (1755)”  Cantillon เช่ือว่า “Entrepreneurship” คือ 

วิจารณญาณในการตัดสินใจ (Judgmental decision–making)  ภายใต้เง่ือนไขท่ีไม่แน่นอน ซ่ึง

หมายถึงการตัดสินใจเชิงธุรกิจเมื่อมีผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้หลายประการท่ียังไม่รู้ว่าจะเป็นผลลัพธ์ใดท่ี

อาจเกิดข้ึน ไม่มีแบบจําลองท่ีถูกต้อง หรือกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจใด ๆ  รวมท้ัง ข้อมูลท่ีจะ

นํามาใช้สนับสนุนไม่น่าเช่ือถือหรือไม่สมบูรณ์ (Foss and Ishikawa, 2006: 16) 

  Lachmann (1956 quoted in Foss and Ishikawa, 2006: 16-18)  กล่าวว่า ธุรกิจอยู่ใน

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีไม่คาดฝัน ดังน้ัน องค์ประกอบของทุนและโครงสร้างของทุน จะเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา  และอาจหายไปหรือเปลี่ยนรูปไป  ซ่ึงในการดําเนินธุรกิจในสภาวะเช่นนี้ถือเป็น

หน้าท่ีท่ีแท้จริงของ Entrepreneurs เพ่ือท่ีจะให้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของสินค้า และบริการ

ใหม่ว่ามีคุณค่าต่อลูกค้าหรือไม่  Entrepreneurs จําเป็นต้องสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
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และความสามารถขององค์การท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี เช่น เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ความสามารถในการ

บริหาร และการสนับสนุนจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder support)   

 Fahy and Smithee (1999: 16-18)  สรุปไว้ว่า หน้าท่ีหลักของผู้บริหารคือการนําเอา

ทรัพยากรจากตลาดมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบสําคัญของ RBV  จึงหมายถึง 

ทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัท และบทบาทของผู้บริหารท่ีจะแปลงทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปสู่ตําแหน่งท่ีมี

ความได้เปรียบทางการแข่งขันนําไปสู่ผลประกอบการท่ีสูงกว่าในตลาด  Fahy and Smithee  ยัง

ได้สร้างแบบจําลอง RBV  เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนท่ีพัฒนามาจากการเช่ือมโยง

งานของ  Bharadwaj et al.  (1993: 83-87) and Hunt and Morgan (1996: 107-114)  ดัง

แสดงในภาพท่ี 3.6 แบบจําลอง RBV เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน แบบจําลองน้ีแสดง

ให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกทรัพยากรท่ีมีความสําคัญเท่าเทียมกันในการท่ีจะทําให้องค์การประสบ

ความสําเร็จในความได้เปรียบทางการแข่งขันและผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในกระบวนการท่ีจะทํา

ให้เกิดความสําเร็จในการนําทรัพยากรมาใช้ 
 

 

ภาพท่ี 3.6  แบบจําลอง RBV เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน  
         (A Resource–Based Model of Sustainable Competitive Advantage) 

แหล่งที่มา: Hunt and Morgan, 1996: 109.   
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  Kor and Mahoney (2004: 185)  สนับสนุนงานของ Penrose (1959)  ท่ีว่าถ้าองค์การ

ลงทุนอย่างต่อเน่ืองในการสร้างความสามารถใหม่ ๆโดยการใช้องค์ประกอบของทรัพยากรใหม่ ๆ 

ตามท่ี Penrose (1959: 24) อธิบายไว้ ความได้เปรียบในการแข่งขันจะอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

 Timmons (1997 quoted in Dess et al., 2007: 210)  อธิบายถึงคุณสมบัติของโอกาสดี 

(Characteristics of Good Opportunities)  ว่ามี 4 อย่าง คือ  ความน่าสนใจ (Attractive)  การ

สามารถบรรลุผลได้ (Achievable) ความคงทน (Durable)  และการสร้างคุณค่า (Value 

creating)  และถ้าให้ธุรกิจท่ีเร่ิมใหม่สามารถท่ีจะพบกับโอกาสดีท่ีมีคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องมี 2 

ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาก่อนท่ีจะนําโอกาสไปใช้จริงทางธุรกิจ 

1. ต้องดูความพร้อมและทักษะของ Entrepreneurs ท่ีก่อต้ังบริษัทและทีมการทํางานต้อง

ถูกประเมินความพร้อมเสมอ 

2. การมีและการเข้าถึงทรัพยากรท่ีต้องใช้สําหรับนําเสนอโอกาสน้ัน  ซ่ึงแสดงให้เห็น

ชัดเจนในภาพท่ี 3.7  อธิบายถึง 3 ปัจจัยท่ีต้องมีในการนําไปสู่ความสําเร็จ 
 

    
 

ภาพท่ี 3.7  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity Analysis Framework) 

แหล่งที่มา: Timmons and Spinelli, 2004 quoted in Dess et al., 2007: 210. 
 

 จากภาพท่ี 3.7  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์โอกาส  ระบุว่าทรัพยากรเป็นองค์ประกอบ

สําคัญของความสําเร็จของ Entrepreneurs ในการเข้าสู่ตลาด ความท้าทายท่ีเป็นหลักคือ การท่ี 

Entrepreneurs  เผชิญกับการขาดแคลนทรัพยากร  โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในช่วงต้น

ของการเร่ิมธุรกิจคือ เงิน  แต่การเงินยังไม่ใช่เพียงทรัพยากรเดียวท่ี Entrepreneurs ใหม่ต้องใช้  แต่

ทุนมนุษย์ (Human capital)  และทุนทางสังคม (Social capital)  ก็สําคัญเช่นกัน  นอกจากน้ี

บริษัทเล็ก ๆ ต้องอาศัยทรัพยากรจากภาครัฐ (Government resource)  มาช่วยเหลือ  แต่ปัญหาคือ

บริษัทเล็กท่ีเพ่ิงเร่ิมต้นจะยังมีความน่าเช่ือถือน้อย  ทําให้เป็นอุปสรรคในการระดมทุนและมีอํานาจ

โอกาส 

(Opportunity) 

ทรัพยากร 

(Resources) 

ผู้ประกอบการ 

(Entrepreneur (s)) 
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ในการต่อรองกับผู้ซ้ือและผู้ขายน้อย  ทรัพยากรเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Resources)  

ได้แก่ ทุนมนุษย์ (Human Capital)  ซ่ึงสําคัญท่ีตัว Entrepreneurs จะต้องมีประสบการณ์ มี

ความรู้ และสามารถตัดสินใจได้ในทุกสถานการณ์  ทุนทางสังคม (Social Capital)  เป็นการได้รับ

การสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความน่าเช่ือถือท่ียังมีน้อยในช่วง

ต้นของการเร่ิมกิจการได้  และสุดท้ายคือ ทรัพยากรจากภาครัฐ  ซ่ึงคือการได้รับการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากภาครัฐในการดําเนินธุรกิจ  และไม่ว่าธุรกิจจะต้ังข้ึนจากเจ้าของคนเดียวหรือเป็นทีม

ของผู้ประกอบการหลายคน ส่ิงท่ีต้องมีคือภาวะผู้นํา (Entrepreneurial Leadership) ซ่ึงคุณสมบัติ

ของผู้นําท่ีควรมีได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ (Vision) การอุทิศตน และมีพลังขับเคลื่อน (Dedication 

and Drive)  และมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to Excellence) 

 ส่วนโอกาส (Opportunities) ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จจะต้องมีความเป็นไปได้  (Viable 

Opportunity)  เมื่อประกอบกับทรัพยากรท่ีมีมากพอ และ Entrepreneurs หรือทีมงานท่ีมีทักษะ

และอุทิศตน  องค์การจะสามารถบรรลุความสําเร็จดังท่ีต้ังใจ  ส่ิงหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให้โอกาส

เติบโตได้ คือ นวัตกรรม  เพราะนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ใหม่ในการแปลงรูป

กระบวนการต่าง ๆ ในองค์การ รวมท้ัง สรรค์สร้างสินค้า  และบริการใหม่เพ่ือสนองความต้องการ

ของลูกค้า ในโลกปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทําให้ Entrepreneurs ท่ีมีความรู้

ความสามารถท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย (Heterogeneity)    โดยเฉพาะความรู้ความสามารถใน

การรับรู้มีความสําคัญมากกว่า  การมีทรัพยากรท่ีแตกต่างหลากหลาย  

  Tokuda (2005: 132)  กล่าวว่า  ความสามารถในการรับรู้ในสภาวะท่ีข้อมูลไม่สมมาตร 

(Asymmetric Information)  และความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากตลาดท่ีไม่สมบูรณ์ของ 

Entrepreneurs ต้องนํามาใช้ร่วมกับ RBV เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์การนําไปสู่

ผลกําไรสูงสุด 

 Casson (2005: 76)  ได้อธิบายความสัมพันธ์ของ 2 แนวคิดนี้ว่า  RBV  จะเน้นเร่ือง

ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)  ท่ีแสดงถึงความสามารถ (Competencies 

and Capabilities)   ในการทําให้เกิดผลการดําเนินงานขององค์การ  ส่วนทฤษฎี 

Entrepreneurship  คือความสามารถของ Entrepreneurs ซ่ึงถือเป็นหลักการของทรัพยากรมนุษย์

ท่ีธุรกิจครอบครองอยู่เช่นกัน  สําหรับทรัพยากรอื่น เช่น ความสามารถของบุคลากรในองค์การและ

ผู้จัดการจะมาจากการท่ี Entrepreneurs เป็นผู้ท่ีเลือกคนเหล่านั้นเข้ามาทํางานในองค์การ  โดย

พิจารณาจากความสามารถของพวกเขาท่ีจะสามารถทํางานกับองค์การได้   

 Casson (2005: 77)  ให้คําจํากัดความของ “Entrepreneur” ว่า คือคนซ่ึงมีความชํานาญ

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการร่วมมือกันของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  การตัดสินใจของแต่ละคน

แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ีเหมือนกัน  แต่การตัดสินใจอาจแตกต่างกัน เพราะการเข้าถึงข้อมูล หรือการ
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ตีความหมายของข้อมูลท่ีต่างกัน  ตามคําจํากัดความน้ี  Entrepreneurs จะเป็นบุคคลซ่ึงสามารถ

ตัดสินใจ (Judgment) แตกต่างจากการตัดสินใจของคนอื่น รางวัลคือ Entrepreneurs ท่ีมีการ

ตัดสินใจถูกต้องในสถานการณ์ต่างกันจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า (Ricketts, 2002: 9) 

 นอกจาก Casson จะช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Entrepreneurship และ RBV 

แล้ว Casson ยังกล่าวถึงความสําคัญเร่ืองความแตกต่างหลากหลายของทรัพยากรและความสามารถ

ขององค์การ  แต่ความสามารถของ Entrepreneurs ถูกแยกออกจากประเภทของทรัพยากร 

(Category of Resources)  โดยถือว่าความสามารถของ Entrepreneurs มีความสําคัญพิเศษ   เมื่อ

องค์การต้องตัดสินใจเช่น การเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมมาทํางาน  เพราะส่ิงเหล่านี้

ต้องอาศัยวิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ของ Entrepreneurs ท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงยวดในการตัดสินใจ  

องค์การจึงไม่ใช่แค่หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีร่วมมือประสาน (Cooperate and Coordinate) 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่  แต่ต้องมีการตัดสินใจท่ีเช่ียวชาญ (Specialize Decision–Making) และไม่ใช่

ทุกการตัดสินใจท่ีเป็นเชิงกลยุทธ์  บางการตัดสินใจอาจเป็นลักษณะของงานประจํา (Routine 

Work)  แต่เป็นการตัดสินใจท่ีต้องออกแบบวางแผน เมื่อองค์การเผชิญกับอุปสรรคหรือมองเห็น

โอกาสท่ีเกิดข้ึน  หลักการปฏิบัติ (Procedures)  ท่ีใช้อยู่   บ่อยคร้ังท่ีจําเป็นต้องถูกปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง  การออกแบบหลักปฏิบัติใหม่จึงเป็นส่ิงสําคัญท่ี Entrepreneurs ต้องรับผิดชอบ 

โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดังน้ัน ภายใต้สถานการณ์บางอย่างทิศทาง

ของการใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์การท่ีมีอยู่ถูกเลือกโดยอาศัยความสามารถของ 

Entrepreneurs น่ีคือพลังของความสามารถของ Entrepreneurs ท่ีสูงกว่าปกติของความสามารถ

ท่ัวไป เป็นความสามารถในการบริหารจัดการโดยอาศัยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  ความสามารถท่ีจะใช้

ประโยชน์จากทรัพยากร และความสามารถขององค์การท่ีมีอยู่ในการสร้างสรรค์  สินค้าและบริการ

ให้เกิดข้ึน อาจกล่าวได้ว่าความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ  คือทักษะขององค์การท่ีมีความ

แม่นยําในการรับรู้คุณค่าในอนาคตของทรัพยากร 

 Tokuda (2005: 135)  กล่าวถึงศักยภาพของ RBV  ในเชิงวิชาการว่า RBV มีศักยภาพ

ต่อเมื่อมีการใช้ RBV อธิบายในสภาวการณ์ท่ีเป็นพลวัตร  และเสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์

จากปัจจัยของตลาดไม่สมดุล (Factor Markets Disequilibrium) เพ่ือจะสร้างรายได้จากการ

ประกอบการ (Entrepreneurial Rents)  ไว้ 2 แนวทาง   ได้แก่ 1.  การตัดสินใจ   

(Entrepreneurial Arbitrage)     และ  2.  การสร้างนวัตกรรม  (Entrepreneurial Innovation)  

ท้ังสองแนวทางเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะใช้ไขว่คว้าโอกาสท่ีมีอยู่  แต่ยังไม่มีใครมองเห็น  แต่ท้ังสอง

แนวทางมีความแตกต่างท่ีสําคัญในแง่ของการรับรู้ถึงกระบวนการทางการตลาด ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ 

Entrepreneurs ท่ีจะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง การตัดสินใจ (Entrepreneurial Arbitrage) คือ 

ความสามารถในการตัดสินใจในการสร้างผลกําไรของ Entrepreneurs จากการปรับคุณค่าท่ี
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แตกต่างของทุก ๆ ปัจจัยท่ีมีอยู่ในตลาด เช่น ถ้าราคาต่างกันมากในตลาดเดียวกัน  อาจมีหนทางทํา

กําไรระหว่างช่วงแบ่งตลาดท้ัง 2 หรือ ถ้าราคาของปัจจัยนําเข้าเกินกว่าราคาของสินค้าและบริการท่ี

ผลิตได้  องค์การจะต้องหาโอกาสในการขยายการผลิตไปผลิตสินค้าตัวอื่น (Casson, 2005: 62)  

การปรับความแตกต่างของคุณค่าของทรัพยากรได้แม่นยําและรวดเร็วกว่าคนอื่น  คือหน่ึงในหลาย

หนทางท่ีจะใช้ประโยชน์จากความไม่คงท่ีหรือไม่มีดุลยภาพ (Disequilibrium) ในทางตรงกันข้าม 

การสร้างนวัตกรรม (Entrepreneurial Innovation)  เป็นหนทางท่ีสร้างรายได้ (Rents)  เป็น

ผลตอบแทนในส่ิงท่ี Entrepreneurs ค้นพบองค์ประกอบใหม่ท่ีไปรบกวนกระบวนการของความมี

ดุลยภาพ ตัวอย่างเช่น การท่ี Entrepreneurs สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการใหม่  กระบวนการผลิตใหม่ สร้างตลาดใหม่ หรือพัฒนาวัตถุดิบตัวใหม่มาใช้  ตลอดจนมีการ

จัดองค์การใหม่ (Schumpeter, 1934: 42) 

  Casson (2005: 64)  ยํ้าว่า ความสามารถของ Entrepreneurs ท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึง

คือการสามารถบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความต้องการของลูกค้า และการสร้างตลาด

ใหม่  โดยการนําเอาผู้จําหน่ายของปัจจัยนําเข้า (Suppliers of inputs)  และผู้บริโภคสินค้าและ

บริการ (Consumers of outputs)  มาประมวล  หรืออาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมทางการตลาดเป็น

นวัตกรรม (Innovation)  ท่ีจะตระหนักถึงคุณค่าในอนาคตผ่านทางองค์ประกอบใหม่ของ

ทรัพยากร ณ เวลาปัจจุบัน  ขณะท่ีการตัดสินใจ (Arbitration)  เป็นการหาประโยชน์ (Exploiting)  

จากโอกาสท่ียังไม่มีใครใช้ประโยชน์ ณ ตลาดปัจจุบัน 

  Alvarez and Busenitz (2001: 759)  ถกเถียงว่า RBV สามารถแจกแจงและขยายการ

วิจัยปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดผู้ประกอบการ โดยเสนอว่า RBV เป็นการผ่านทางกระบวนการ

ความเป็น Entrepreneurs ท่ีจะค้นพบและเข้าใจโอกาสทางการตลาดและรวบรวมความรู้ท่ีจะผลิต

ปัจจัยนําเข้าให้กลายเป็นสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย  ความไม่แน่นอนกํากวม (Causal 

Ambiguity)  ถูกมองว่าเป็นส่ิงสําคัญสําหรับแนวคิดผู้ประกอบการ เพราะความรู้ของ 

Entrepreneurs จากการเรียนรู้และซึมซับผ่านทางประสบการณ์  และการศึกษาเป็นกุญแจสู่ความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 Rangone (1999: 238)  สนใจศึกษามุมมอง RBV ท่ีมีต่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

ว่าจะสามารถพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืนได้หรือ ไม่  โดยการศึกษา 14 กรณีศึกษา 

และระบุความสําคัญของความสามารถพ้ืนฐาน 3 ประการคือ ความสามารถด้านนวัตกรรม 

(Innovation)  ความสามารถด้านการผลิต (Production Capability)  และความสามารถในการ

บริหารการตลาด (Market Management Capability)  อย่างไรก็ตาม  แม้ว่า Rangone  จะเสนอ

ว่า Entrepreneurs ถือเป็นคุณค่าของทรัพยากรในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก  แต่ Rangone  
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ล้มเหลวในการอธิบายการพัฒนาของ Entrepreneurs ในแต่ละข้ันตอนท่ีจะนําไปสู่ความได้เปรียบ

ในการแข่งขันท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง 

 อัตราการเติบโตขององค์การถูกกําหนดโดยทรัพยากร และการรับรู้ถึงโอกาสในการทํา

กําไรจากส่ิงแวดล้อมขององค์การ  แต่อัตราการเติบโตขององค์การแต่จะองค์การมีความแตกต่าง 

เพราะแต่ละองค์การครอบครองทรัพยากรท่ีไม่เหมือนกัน  และไม่ได้อยู่กับส่ิงแวดล้อมในองค์การ

เดียวกัน  ดังน้ัน อัตราการเติบโตท่ีดีกว่าจึงข้ึนกับโอกาสท่ีแต่ละองค์การหามาได้ต่างกัน  

Entrepreneurs ในองค์การท่ีมีวิสัยทัศน์จะมีความเช่ือว่าโอกาสยังมีอยู่เสมอ และสามารถสร้างข้ึน

เองได้โดยข้ึนอยู่กับการตัดสินใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม และทุ่มเททรัพยากรเพ่ือหาโอกาส

เหล่านั้นมาให้ได้ (Pitelis and Pseiridis, 1999: 227) 

 งานวิจัยท่ีสําคัญช้ินหน่ึงคืองานของ Parida (2008: Abstract)  ท่ีศึกษาความสามารถของ

องค์การต่อความสามารถในการแข่งขันได้ช้ีให้เห็นความเช่ือมโยงของ RBV และ 

Entrepreneurship  ท่ีชัดเจนมาก  โดย Parida  อ้างว่าแม้ว่าความสามารถขององค์การ (Firm’s 

Capabilities)  ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของ RBV จะได้รับความสนใจในเร่ืองการวิจัย  แต่การศึกษาใน

มุมมองของบริษัทขนาดเล็กยังไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร เพราะว่าบริษัทขนาดเล็กเหล่านี้

ดําเนินการภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   จึงจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถเชิง

พลวัตร (Dynamic Capability)  เช่น ความสามารถท่ีจะเปลี่ยนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้า  ย่ิงไปกว่านั้นความจริงท่ีว่า บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี จะ

เน้นท่ีสินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี  ความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูลและการส่ือสาร 

(Information and Communication Technology: ICT)  จึงมีบทบาทสําคัญต่อการได้มาซ่ึง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน   ดังน้ัน  เป้าหมายในการพัฒนาในกรอบของ RBV ของการศึกษา

คร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะทดสอบเชิงประจักษ์ว่ามีปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของบริษัท

ขนาดเล็กและการแข่งขัน  โดยมีการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ

ประกอบไปด้วย 3 กรณีศึกษา  และการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้การสํารวจข้อมูลจากบริษัทเทคโนโลยี

ข้อมูลส่ือสารขนาดเล็กในสวีเดนจํานวน 291  แห่ง มาใช้ในการวิเคราะห์  จากการวิจัยพบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การ และความสามารถในการแข่งขัน ไม่ใช่แต่มี

ความสัมพันธ์ทางตรงเพียงอย่างเดียว  แต่ยังเป็นความสัมพันธ์แทรกไปยังกลยุทธ์ขององค์การอีก

ด้วย  โดยอาศัยการมุ่งเน้นแนวคิดผู้ประกอบการในฐานะท่ีเป็นกลยุทธ์ขององค์การ  โดยรวมแล้วส่ิง

ค้นพบท่ีสําคัญจากการศึกษานี้มีดังน้ี 

1. ICT  มีบทบาทสําคัญสําหรับกิจการด้านนวัตกรรมของบริษัทขนาดเล็ก  แต่ละระดับ

ของอิทธิพลมีความแตกต่างมาก  ข้ึนกับปัจจัยท่ีหลากหลาย 
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2. ความสามารถด้าน ICT (ICT Capability)  เป็นเคร่ืองมือท่ีมีศักยภาพเป็นอย่างดีท่ีจะ

สร้างความสามารถในการแข่งขันเพราะมีผลในทิศทางบวกกับองค์ประกอบของความ สามารถเชิง

พลวัตร 

3. ความสามารถด้านเครือข่าย (Networking Capability)  ถูกสร้างข้ึนเป็นองค์ประกอบ

สําคัญของความสามารถเชิงพลวัตร (Dynamic Capability)  และมีความเช่ือมโยงอย่างมากกับผล

ประกอบการของธุรกิจ 

4. มีความเป็นไปได้ท่ีจะรวมกลุ่ม (Cluster)  บริษัทขนาดเล็กด้านเทคโนโลยีเหล่านี้เป็น

กลุ่มก้อน  บนพ้ืนฐานของเครือข่ายโครงสร้าง (Networking Structure) และความสามารถด้าน

เครือข่าย (Networking Capability)  แต่ละกลุ่มแสดงคุณสมบัติท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีจิตวิญญาณ

ของความเป็น Entrepreneurs 

5. จากกรอบแนวคิดแสดงให้เห็นว่า ความสามารถด้าน ICT (ICT Capabilities)  มีผล

กระตุ้นความสามารถเชิงพลวัตร  แต่มีอิทธิพลอย่างไม่มีนัยสําคัญกับจิตวิญญาณของความเป็น 

Entrepreneurs และผลการดําเนินการของธุรกิจ  ความสามารถเชิงพลวัตร มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์  

และผลประกอบการของบริษัท  ตามท่ีคาดไว้ว่าการมีจิตวิญญาณของความเป็น Entrepreneurs มี

ผลในการปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

 บริษัทขนาดเล็กถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่  บริษัทเหล่านี้ก่อให้เกิด

การจ้างงาน  ส่งเสริมการเติบโต และสร้างนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจ (Storey, 1994 quoted in 

Parida, 2008: 1)   บริษัทขนาดเล็กยังมีบทบาทสําคัญในการทําให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้าง

แนวคิดใหม่ ๆ ท้ังสินค้าและการผลิต การเปลี่ยนแปลงน้ีทําให้เกิดสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ บริการ 

และระบบการผลิตท่ีดีข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับ Schumpeter (1934: 79)  ท่ีว่าบริษัทขนาดเล็กเป็น

กุญแจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคม ในมุมมองของ RBV เป็นเร่ืองยากสําหรับบริษัท

ขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากรภายในองค์การท่ีจํากัดท่ีจะมีคุณสมบัติครบ  หรือมีเง่ือนไขตามท่ีนักวิชาการ

ต่าง ๆ กล่าว  ดังน้ัน ส่ิงสําคัญคือ การนําเอาทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค์การมาผนวก และ

ใช้ร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์เพ่ือท่ีจะบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร  ท้ังหมดน้ี ข้ึนอยู่กับ

ความสามารถของ Entrepreneurs (Penrose, 1959: 34) 

 ตามท่ี Day (1994: 38)  กล่าวว่าความสามารถเป็นทักษะท่ีซับซ้อน  และความรู้ท่ีส่ังสมมา  

โดยผ่านกระบวนการขององค์การเพ่ือท่ีจะทําให้องค์การสามารถประสานกิจกรรมและใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินขององค์การท่ีมีอยู่  ความสามารถจึงอาจเปรียบได้กับกาวท่ีเช่ือมทรัพยากรเข้าด้วยกัน  

และทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นสร้างงาน  และกิจกรรมท่ีนําไปสู่ความได้เปรียบ 

 Teece et al.  (1997: 511)  กล่าวว่า ความสามารถเชิงพลวัตร (Dynamic Capabilities)  

ขององค์การคือความสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และงานประจําภายในองค์การเพ่ือ
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สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  โดยแก่นแท้ของความสามารถคือการท่ีองค์การสามารถปรับ 

บูรณาการ แปลงรูป และสร้างใหม่ของความสามารถภายในเพ่ือเผชิญกับส่ิงแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง

ตลอด  จากการศึกษาของ Zahra, Sapienza and Davidsson (2006: 923-924)  พบว่า 

ความสามารถเชิงพลวัตรขององค์การไม่จําเป็นท่ีจะนํามาซ่ึงผลการดําเนินงานขององค์การท่ีดีเลิศ  

เขาช้ีให้เห็นว่าความสามารถเชิงกลยุทธ์  น่าจะมีผลต่อการดําเนินงานขององค์การ  ดังน้ัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัตร และผลการดําเนินงานอาจมีความเช่ือมโยงกันผ่าน

ทางกลยุทธ์ขององค์การท่ี Entrepreneurs เป็นผู้มีส่วนในการดําเนินการ 

 RBV  ถูกกําหนดเร่ิมแรกจากงานของ Penrose (1959)  แต่การพัฒนาและการยอมรับ

หลัก ๆ แล้วมาจากงานของ Wernerfelt (1984)  และ Barney (1991)  กรอบแนวคิดของ RBV 

เป็นการศึกษาและอธิบายว่าองค์การจะประสบความสําเร็จได้อย่างไร และยังคงรักษาความได้เปรียบ

ในการแข่งขันเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างไร  ตามกรอบแนวคิดของ RBV ทรัพยากรและความสามารถ

ขององค์การ  เป็นท่ีมาของความได้เปรียบในการแข่งขัน (Barney, 1991; Grant, 1991; 

Mahoney and Pandian, 1992; Teece et al., 1997) ตามท่ี Barney (1991: 105–106) กล่าว

ว่าทรัพยากรองค์การต้องมีคุณสมบัติคือมีคุณค่าในการช่วยให้เกิดประโยชน์จากโอกาส และช่วย

ขจัดอุปสรรคในส่ิงแวดล้อมขององค์การ  ทรัพยากรต้องหายากไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบอย่าง

สมบูรณ์  และไม่สามารถถูกทดแทนได้  ทรัพยากรท่ีมีคุณสมบัติเหล่านี้สามารถเป็นเคร่ืองกีดขวาง 

และสร้างความเป็นไปได้ในการปกป้องผลกําไรในอนาคต  ทรัพยากรองค์การอาจไม่เพียงพอต่อ

การย่ังยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะมีทรัพยากรน้อยท่ีใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี  

องค์การต้องมีความสามารถท่ีแตกต่างในการบูรณาการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ถูกนํามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเพ่ือสร้างความได้เปรียบ  โดย Grant (1991: 117)  อ้างว่า  ทรัพยากรเป็นท่ีมาของ

ความสามารถขององค์การ และความสามารถเป็นแหล่งหลักในการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน ดังน้ัน ความสามารถขององค์การจึงเสมือนเป็นตัวเช่ือมต่อทรัพยากรท้ังหมดเข้าด้วยกัน 

และสามารถทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นแปลงเป็นความได้เปรียบ (Day, 1994: 42)      ในมุมมองท่ี

เป็นพลวัตร  กรอบแนวคิด RBV ของ Barney และนักวิชาการท่านอื่น ๆ สรุปว่า การได้เปรียบใน

การแข่งขันมาจากความไม่สมบูรณ์ของปัจจัยตลาด (Factor Market)  ธุรกิจท่ีต่างกัน และการมี 

Entrepreneurs ท่ีต่างกันในตลาดจะทําให้มีการคาดคะเนท่ีแตกต่างกัน  เกี่ยวกับคุณค่าในอนาคต

ของทรัพยากร  ดังน้ัน  การรับรู้ท่ีแตกต่างกันของ Entrepreneurs เกี่ยวกับทรัพยากรและ

ความสามารถขององค์การจึงเป็นหัวใจสําคัญของการได้มาซ่ึงความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยืน 
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3.7 กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย  
 

3.7.1  กรอบแนวคิด   

 จากการทบทวนวรรณกรรมในทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และ

แนวคิดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององค์การ  ทฤษฎีมุมมองของทรัพยากรพ้ืนฐานและทฤษฎี

ผู้ประกอบการ  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎี และตัวแปร  ท่ีได้จากการทบทวน

วรรณกรรมในบทท่ี 3  ดังแสดงในภาพท่ี 3.8   
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ภาพท่ี 3.8  กรอบแนวคิดทฤษฎี และตัวแปรท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมบทท่ี 3. 

ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์  
- Industrial Organization 
(Mason, 1939; Bain, 
1956; Spence, 1979; 
Porter, 1980; Caves, 
1980) 
- Chamberlinian 
Economics (Chamberlin, 
1933) 
- Schumpeterian 
Economics (Schumpeter, 
1934) 

ความสามารถ

ในการแข่งขันท่ี

ย่ังยืน 

I. Resource–Based View  (Penrose, 1959; Wernerfelt, 
1984; Rumelt, 1984; Teece, 1984; Barney, 1991; 
Grant, 1991; Amit & Schoemaker, 1993; Collis & 
Montgomery, 1995; Oliver, 1997; Fahy & Smithee, 
1999; Tokuda, 2005) 

 คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ 

1) มีคุณค่า 

2) หายาก 

3) ไม่ถูกลอกเลียนแบบง่าย 

4) ไม่สามารถทดแทนได้ 

5) มีความคงทน 

6) มีความเหมาะสม 

7) มีความโปร่งใส 

8) ยากท่ีจะถ่ายโอน 

9) มีความหลากหลายแตกต่าง 

 ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ในองค์การ 
II.  Entrepreneurship (Say, 1964; McClelland, 1961; 
Schumpeter, 1976; Casson, 1982; Gartner, 1985; Low 
and MacMillan, 1988) 

 ความสามารถของผู้ประกอบการ 

1) ความสามารถในการตัดสินใจ 

2) ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- ผลกําไร 

- ผลิตภาพ 

- คุณภาพของ

สินค้า 

- ความรวดเร็ว

ในการส่งมอบ

และการ

บริการ 

- ความยืดหยุ่น

ปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 

ระดับผลการ

ดําเนินงานของ

องค์การ 
(Tangen, 2005) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 ภาพท่ี 3.8  กรอบแนวคิดทฤษฎี และตัวแปรท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 3  

ช้ีให้เห็นว่าองค์การจะใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์  ซ่ึงมีหลากหลายแนวคิดทฤษฎี  แต่มีจุดมุ่งหมาย

เดียวกันคือ  ความต้องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีย่ังยืน  โดยสามารถวัดได้ในเชิง

รูปธรรมจากระดับผลการดําเนินงานขององค์การ  ผู้วิจัยเลือกใช้แบบจําลอง  The Triple–P 

Model ของ Tangen (2005: 34-46)  เพราะเป็นการวัดผลการดําเนินงานในหลากหลายตัวแปร 

(ตัวแปรตาม) ได้แก่ ผลกําไรขององค์การ ผลิตภาพขององค์การ คุณภาพของสินค้า  ความรวดเร็วใน

การส่งมอบและการบริการ  และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

 สําหรับทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาเพ่ือนํามากําหนดปัจจัยหรือตัวแปร

อิสระท่ีมีอิทธิพลต่อระดับผลการดําเนินงานขององค์การคือ ทฤษฎี RBV และทฤษฎีผู้ประกอบการ  

ซ่ึงสามารถจําแนกตัวแปรสําคัญออกเป็น 3 กลุ่มตัวแปร  ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ (Characteristic of Resources 

Possessed by Firms)  จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงคุณสมบัติ

สําคัญของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ตามการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ดัง

ตารางท่ี 3.8 
 

ตารางที่ 3.8  คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีช่วยสร้างความได้เปรียบ (The Characteristics of  
  Advantage–Generating Resources) 
 

คุณสมบัติของทรัพยากร Barney 
1991 

Grant 
1991 

Amit & 
Schoemaker 
1993 

Collis & 
Montgomery 
1995 

Fahy & 
Smithee 
1999 

1.  มีคุณค่า (Value)      

2.  หายาก (Rareness)      

3.  ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
(Inimitability) 

     

4.  ไม่สามารถทดแทนได้ (Non–
Substitutability) 

     

5.  มีความคงทน (Durability)      

6.  มีความเหมาะสม 
(Appropriability) 

     

7.  ความโปร่งใส (Transparency)      

8.  การถ่ายโอน (Transferability)      

9.  มีความหลากหลายแตกต่าง 
(Complementarities) 
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 จากตารางท่ี 3.8  ผู้วิจัยพิจารณาพบว่ามีคุณสมบัติของทรัพยากร 4 ประการท่ีมีความสําคัญ

และเหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ  ความมีคุณค่าของทรัพยากร ความคงทนของทรัพยากร 

ความไม่ถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร และความเหมาะสมของทรัพยากร  โดยการมอง

คุณสมบัติท้ังหมดดังกล่าวในทรัพยากรท่ีเป็นท้ังทรัพยากรท่ีจับต้องได้  และทรัพยากรท่ีจับต้อง

ไม่ได้  ได้แก่ ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ และ

ทรัพยากรเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ขององค์การ 

2. ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ (Firm’s 

Capability in Exploitation of Firm’s Resources)  ตามท่ี  Tokuda (2005: 138)  อ้างผลงาน

ของ Grant (1991) และ Barney et al., (2001)  ซ่ึงสอดคล้องกับ Wernerfelt (1984) และ 

Amit and Schoemaker (1993)  เกี่ยวกับความสําคัญของความสามารถขององค์การ เพราะ

ความสามารถขององค์การ หมายถึง  ความสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การให้ได้

ประโยชน์สูงสุด  เพ่ือให้ผลการดําเนินงานขององค์การเหนือกว่าคู่แข่ง 

3. ความสามารถของผู้ประกอบการขององค์การ (Ability of Entrepreneurs)  จากการ

ทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 3 ได้กล่าวถึงความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ 

(Entrepreneurial Arbitrage) โดยเฉพาะการตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีความไม่สมมาตรของข้อมูล  

หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์  และความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม (Entrepreneurial 

Innovation) ของผู้ประกอบการ (Tokuda, 2005: 142)  ซ่ึงสอดคล้องกับ Knight (1921 

quoted in Low and MacMillan, 1988: 139)  ท่ีกล่าวว่าการตัดสินใจ (Judgment)  เป็นหน้าท่ี

พ้ืนฐานของ Entrepreneurs ในการท่ีจะเลือกองค์ประกอบท่ีหลากหลายของทรัพยากรเพ่ือผลิตเป็น

สินค้าและบริการ  และแนวคิดของ Cantillon ท่ีเช่ือว่า Entrepreneurship คือ วิจารณญาณในการ

ตัดสินใจ (Judgmental Decision–Making)  ภายใต้เง่ือนไขท่ีไม่แน่นอน  และการตัดสินใจได้

ถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ จะทําให้สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่า  (Ricketts, 2002; 

Casson, 2005)  และความสามารถของEntrepreneurs ในการสร้างนวัตกรรม  (Entrepreneurial 

innovation ) (Herbert and Link, 1982; Tokuda, 2005)  เช่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี

เกี่ยวกับสินค้าบริการใหม่  กระบวนการผลิตใหม่ การสร้างตลาดใหม่ หรือการพัฒนาวัตถุดิบตัว

ใหม่มาใช้  ตลอดจน มีการจัดองค์การใหม่ (Schumpeter, 1934) 

 การวิจัยเป็นเร่ืองของการหาคําตอบต่อคําถามหรือประเด็นปัญหาท่ีต้ังไว้  โดยผู้วิจัยต้องให้

ความสําคัญในการหากรอบแนวความคิด  ซ่ึงได้มาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีมีอยู่  

รวมท้ัง ผลการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพราะส่วนใหญ่จะได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว  อย่างไรก็

ตามผู้วิจัยไม่ควรมองข้ามปัจจัยพ้ืนฐานของส่ิงท่ีกําลังศึกษาอยู่ว่ามีผลต่อตัวแปรตามท่ีเรากําลังวัดอยู่

หรือไม่  แม้ปัจจัยดังกล่าวจะไม่ได้เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมก็ตาม  ในการทําวิจัยคร้ังน้ีก็
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เช่นกัน เพราะผู้วิจัยได้รับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะ

รีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในช่วงของการสร้างมาตรวัด  ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะให้ศึกษา

ปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจน้ี  ได้แก่  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของร้าน   ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน  ทําเลท่ีต้ังของร้าน  และความหลากหลายของขยะ

รีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ  ดังน้ัน ในการสร้างมาตรวัดของตัวแปรท้ัง 4 ท่ีถูกเสนอแนะน้ี  ผู้วิจัยได้ทําการ

วัดในระดับอัตราส่วน  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุแบบปกติและแบบข้ันตอนว่า 

ตัวแปรปัจจัยพ้ืนฐานท้ัง 4 ดังกล่าว มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การวัด

จากร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายของร้าน  ผลิตภาพของร้าน คุณภาพของสินค้าของร้าน ความ

รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการร้าน  และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปของร้านหรือไม่อย่างไร 

 สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎี RBV และทฤษฎี

ผู้ประกอบการ  รวมท้ัง จากคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการในธุรกิจน้ี  ดังภาพท่ี 3.9 
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ภาพท่ี 3.9  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework). 

 

 

 

ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ ( Firm’s Capability in 
Exploitation of Firm’s Resources) 

ระดับผลการด าเนินงานของ

องค์การ (Level of Firm’s 
Performance) 
 

 ผลกําไร 

 คุณภาพของสินค้า 

 ผลิตภาพ 

 ความรวดเร็วในการส่ง

มอบและการบริการ 

 ความยืดหยุ่น ปรับตัว

ตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

คุณสมบัติของทรัพยากรที่องค์การครอบครองอยู่ 
(Characteristic of  Resources Possessed by 
Firms) 

 ความมีคุณค่าของทรัพยากร 

 ความคงทนของทรัพยากร 

 ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของ

ทรัพยากร 

 ความเหมาะสมของทรัพยากร 

ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ (Basic Factors of the 
Business) 
 

 ระยะเวลาในการดําเนินการธุรกิจ 

 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บ

ขยะรีไซเคิล 

 ทําเลท่ีต้ังของร้าน 

 ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ 

ความสามารถของผู้ประกอบการ (Ability of 
Entrepreneurs) 
 

 ความสามารถในการตัดสินใจ  

 ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
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3.7.2  สมมติฐานการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)  สามารถน ามาก าหนดสมมติฐานการ

วิจัย  เพ่ือการทดสอบได้ดังน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 1a:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละ

ของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 1b:  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 1c:  ทําเลท่ีต้ังของร้าน  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผล

กําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 1d:  ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ มีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  

 สมมติฐานท่ี 2:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 2a:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ   มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพ

ขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 2b:  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลมี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 2c:  ทําเลท่ีต้ังของร้าน มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพของ

องค์การ 

 สมมติฐานท่ี 2d:  ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 3:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 3a:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพ

ของสินค้าขององค์การ 
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 สมมติฐานท่ี 3b:  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 3c:  ทําเลท่ีต้ังของร้าน  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของง

สินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 3d:  ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 4:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 4a:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความ

รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 4b:  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลมี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 4c:  ทําเลท่ีต้ังของร้าน มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วใน

การส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 4d:  ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 5:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 5a:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความ

ยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 5b:  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 5c:  ทําเลท่ีต้ังของร้าน มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 5d:  ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 
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 สมมติฐานท่ี 6:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 6a:  ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 6b:  ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   มีอิทธิพลใน 

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 6c:  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรท่ีองค์การ

ครอบครองอยู่  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 6d:  ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ          

 สมมติฐานท่ี 7:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร   และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่     มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 7a:  ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพล

ในทิศทาง บวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 7b:  ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลใน  

ทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 7c:  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรท่ีองค์การ

ครอบครองอยู่   มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 7d:  ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลใน

ทิศทาง บวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 8:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร     และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 8a:  ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพล

ในทิศทาง บวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 8b:  ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลใน  

ทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
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 สมมติฐานท่ี 8c:  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรท่ีองค์การ

ครอบครองอยู่  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 8d:  ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลใน

ทิศทาง บวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 9:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร ความคงทนของทรัพยากร ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่      มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 9a:  ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพล

ในทิศทาง บวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 9b:  ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   มีอิทธิพลใน 

ทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 9c:  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรท่ีองค์การ

ครอบครองอยู่   มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 9d:  ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   มีอิทธิพลใน

ทิศทาง บวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 10:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่       มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 10a:  ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ มีอิทธิพล

ในทิศทาง บวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 10b:  ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลใน

ทิศทาง บวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 10c:  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรท่ีองค์การ

ครอบครองอยู่  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ

องค์การ 

 สมมติฐานท่ี 10d:  ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพล

ในทิศทาง บวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 11:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ   
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 สมมติฐานท่ี 12:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 13:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 14:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 15:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 16:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย

ขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 16a:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ   มีอิทธิพลใน  

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 16b:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม    มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 17:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 17a:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  มีอิทธิพลใน   

ทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 17b:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม    มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 18:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 18a:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  มีอิทธิพลใน   

ทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 18b:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม    มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 19:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและ

การบริการขององค์การ 
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 สมมติฐานท่ี 19a:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ   มีอิทธิพลใน  

ทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 19b:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม    มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 20:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 20a:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ    มีอิทธิพลใน 

ทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 สมมติฐานท่ี 20b:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 
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บทที่ 4 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ในบทท่ี 4 น้ี เป็นขั้นตอนของการวิจัยท่ีทําต่อจากบทท่ี 1  ท่ีได้กล่าวถึงความสําคัญของ

ปัญหา  เพ่ือนําไปสู่บทท่ี 2 และ 3 คือการสํารวจและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวความคิดท่ีจะใช้ในการดําเนินการวิจัย  กรอบแนวความคิดดังกล่าว

ในบทท่ี 3  เป็นตัวกําหนดชุดตัวแปรท่ีอยู่ในขอบข่ายความสนใจของผู้วิจัย และนําไปกําหนด

สมมติฐานเพ่ือทดสอบ  เน้ือหาหลักในบทนี้จะเป็นการนําเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยใน

การศึกษาคร้ังน้ี โดยกล่าวถึงการเลือกแบบวิจัย การกําหนดประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง 

นิยามปฏิบัติการและการสร้างตัวช้ีวัด การสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูล การดําเนินการเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ (สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 21-23) 
 

4.1 การเลือกแบบวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาพรรณนาสภาพท่ีเป็นอยู่ของปรากฏการณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล  หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออก

ของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร มีลักษณะการดําเนินงานอย่างไร  มีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ทําธุรกิจน้ีอย่างไรบ้าง  เพ่ือตอบคําถามวิจัยข้อท่ี 1 และคําถามการวิจัยข้อท่ี 2 ขณะท่ีการศึกษาวิจัยน้ี

ยังมุ่งเน้นการอธิบายเพ่ือตอบปัญหาว่า  ทําอย่างไรการดําเนินธุรกิจน้ีจึงจะประสบผลสําเร็จ  มีปัจจัย

อะไรบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้คัดเลือกตัวแปร

อิสระท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานซ่ึงเป็นตัวแปรตาม  โดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมตาม

ทฤษฎี RBV และทฤษฎีผู้ประกอบการ รวมท้ัง คําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการใน

ธุรกิจน้ี  เพ่ือนํามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดและทดสอบสมมติฐานการวิจัย  เพ่ือตอบคําถามการ

วิจัยข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 

 สําหรับประเภทของโครงการวิจัยในคร้ังน้ี จะเป็นการวิจัยท่ีไม่อาศัยการทดลอง (Non 

experimental Method)  เพราะเป็นวิธีการท่ีนักสังคมศาสตร์   และรัฐประศาสนศาสตร์นิยมใช้กัน

มาก   เน่ืองจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพท่ีเป็นอยู่ โดยไม่ได้มีการจัดกิจกรรมหรือ

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540: 21)  ไม่มีการบังคับค่า 
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(Manipulate)  ตัวแปรอิสระ เพราะการบังคับค่าตัวแปรอิสระจะอยู่นอกเหนืออํานาจวิสัยของผู้วิจัย 

(สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 65)  และการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross–

Sectional Studies)  เพราะมีวัตถุประสงค์ท่ีจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดย

ออกไปศึกษาเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เร่ิม

ศึกษา และทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Survey 

Questionnaires Based on Telephone Interviews)  ในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2552 ลักษณะของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

จํานวน 300 ตัวอย่าง สามารถนํามาแสดงผลข้อมูลได้ท้ังในเชิงลึกและเชิงกว้าง กล่าวคือ ผู้วิจัย

สามารถได้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขท่ีเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง  ๆ

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีทําการศึกษาและวิจัย  ซ่ึงถือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ขณะเดียวกันข้อมูลท่ีไม่เป็นตัวเลขแต่มีรายละเอียดต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาท่ีได้จาก

คําถามปลายเปิดต่าง ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  ในประเด็นท่ี

สนใจเป็นพิเศษ  ถือเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ท่ีทําควบคู่ไปด้วย  เพราะ

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใช้เวลาเฉล่ียนานกว่า 40 นาที โดยการสัมภาษณ์ท่ีใช้ระยะเวลานานท่ีสุด

คือ 1 ช่ัวโมงกับ 45 นาที คล้ายคลึงกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง

ในเร่ืองท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษาอยู่ และสามารถนําไปใช้สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณอีกช้ันหน่ึงด้วย 

(สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540; สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540; พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ, 2548) 

 ในการเลือกแบบวิจัยในทางปฏิบัติ  ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ทางด้านระยะเวลา งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ตลอดจน ความสมเหตุสมผลในแง่ของการ

บริหารโครงการ ผู้วิจัยจึงเลือกแบบวิจัยท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจํากัดเหล่านี้ (สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 

2540: 78) คือ เลือกศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าเฉพาะภาค

ตะวันออกของประเทศไทยเท่านั้น โดยใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  แทนการ

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าเพ่ือให้เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณในการวิจัยคร้ังน้ี  

โดยจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อการกําหนดประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่างต่อจากน้ี 

 

4.2 การก าหนดประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง 
 

4.2.1  การก าหนดประชากรเป้าหมาย 

 เน่ืองจากประชากรท่ีผู้วิจัยกําหนดเป็นเป้าหมายของการวิจัย จะมีผลอย่างมากต่อวิธีการเก็บ

รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังน้ันการระบุประชากรเป้าหมาย   ผู้วิจัยจะต้องระบุคุณสมบัติ

ต่าง ๆ ของประชากรเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540: 93)  ใน
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การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือ

ของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  ของการวิจัยคร้ังน้ี

จึงเป็นองค์การ  โดยผู้วิจัยระบุเฉพาะเจาะจงว่าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์น้ัน  จะต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือตัวผู้ประกอบการเองเท่านั้นท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล  ท้ังน้ี 

เพราะมีข้อคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถของตัวผู้ประกอบการท่ีผู้อื่นไม่สามารถตอบแทนได้  

นอกจากน้ี เหตุผลของการเลือกวิจัยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ซ่ึง

ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี และสระแก้ว  เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ความแตกต่างหลากหลายของอาชีพ ซ่ึงมีท้ังภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเท่ียว

และการบริการ  อันเป็นแหล่งของการก่อให้เกิดขยะรีไซเคิลท่ีแตกต่างกัน  และผู้ประกอบการใน

ธุรกิจน้ีท่ีมีความหลากหลายมากกว่าพ้ืนท่ีอื่น  ๆท้ังยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผู้ประกอบการในธุรกิจน้ีมาก

ท่ีสุด  เมื่อเทียบกับภาคอื่น  ๆยกเว้น เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ข้อมูลรายช่ือ

ผู้ประกอบการท่ีรวบรวมโดยสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 

2552) ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการร้านรับซ้ือของ

เก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  กรมควบคุม

มลพิษ  ท่ีได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดในปี 2552  ดังตารางท่ี  4.1  ซ่ึงถือเป็นข้อมูลรายช่ือท่ีเป็นปัจจุบัน

ท่ีสุดในขณะท่ีดําเนินงานวิจัยในคร้ังน้ี ทําให้กรอบของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frame) ซ่ึง

หมายถึง รายช่ือหรือหมายเลขของทุก  ๆหน่วยท่ีประกอบกันเป็นประชากรท่ีเป็นเป้าหมายของ

การศึกษา (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540: 92)  มีความสมบูรณ์  ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตัดสินใจเลือก

แบบการสุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือได้ข้อมูลท่ีดี และมีผลใกล้เคียงกับค่าจริง  ผลวิจัย

สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรได้  ถือว่ามีความตรงภายนอก (External Validity) (สุชาดา  

บวรกิติวงศ์, 2548: 11) 
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ตารางที่ 4.1  จํานวนร้านรับซ้ือของเก่าท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในภาคตะวันออกของ 

 ประเทศไทย 
 

จังหวัด จ านวนร้านรับซื้อของเก่า 

ฉะเชิงเทรา 92 

ชลบุรี 639 

ระยอง 288 

จันทบุรี 79 

ตราด 79 

สระแก้ว 23 

รวม 1,200 
 

แหล่งที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการร้านรับซ้ือของเก่าจากสํานักจัดการ

กากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2552. 

 

4.2.2  การสุ่มตัวอย่าง 

 เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเป็นตัวแทนท่ีดี และ มีขนาดใหญ่พอโดยสมาชิกแต่ละ

หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างได้เท่า ๆ กัน (ระพินทร์  โพธ์ิศรี, 2551: 41)  

และ ตรงตามมาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size)  โดยใช้

สูตรคํานวณของ Krejcie and Morgan    (รัตนะ  บัวสนธ์, 2549: 16)  โดยประชากรมีจํานวน

ท้ังส้ิน 1,200 ราย  จํานวนตัวอย่างท่ีจะสุ่มขึ้นมาจึงควรเป็น 291 ราย  ท้ังน้ี ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่าง

ท้ังส้ิน 300 ราย และเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะสะท้อนคุณลักษณะของประชากรอย่างท่ัวถึง 

ผู้วิจัยเลือกประเภทของการสุ่มตัวอย่างท่ีเป็นไปตามโอกาสหรือความน่าจะเป็นทางสถิติ 

(Probability Sampling)  เพราะการสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็นนี้สามารถเป็นตัวแทนของ

ประชากรได้  และสามารถใช้วิธีการทางสถิติดําเนินการกับข้อมูลได้ (สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 

168) และเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยประชากรในกรอบของการสุ่มตัวอย่างมีสิทธ์ิถูกเลือกเป็นตัวอย่าง

เท่า ๆ กัน  (รัตนะ  บัวสนธ์, 2549: 9)  แบบแผนการเลือกตัวอย่าง (Sampling Design)  โดยอาศัย

หลักความน่าจะเป็นในกรณีท่ีประชากรประกอบด้วยหน่วยตัวอย่างท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน  ผู้วิจัยจึง

เลือกใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) (สุรินทร์  นิยมางกูร, 

2548: 169–170; สุเมธ  สมภักดี, 2550: 8)  ท้ังน้ี เพราะว่าประชากรกระจายอยู่ใน 6 จังหวัดของภาค

ตะวันออกของประเทศไทย  ซ่ึงมีความแตกต่างกันโดยจะเห็นจากจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา  
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มีความเจริญมากกว่า จะมีจํานวนผู้ประกอบการมากกว่า ลักษณะอาชีพ และแหล่งของขยะรีไซเคิลมี

ความแตกต่างกัน  เช่น ในจังหวัดชลบุรี ลักษณะของขยะรีไซเคิลจะมาจากภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคการท่องเท่ียวและการบริการมากกว่าภาคการเกษตร  กรอบของการสุ่มตัวอย่างท่ีมีความชัดเจน

ทําให้สะดวกแก่การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ โดยจะใช้การจัดสรรขนาดของตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิแบบ

การจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation)  คือการจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิ 

(สุรินทร์  นิยมางกูร, 2548: 170)  ในท่ีนี้คือ  จังหวัดท้ัง 6 จังหวัด  โดยการพิจารณาตามขนาดของ

ชั้นภูมิ (Stratum Size)  โดยจังหวัดชลบุรีจะถูกสุ่มตัวอย่างมากกว่าจังหวัดอื่น  ซ่ึงสัดส่วนของการ

สุ่ม  แสดงดังตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที่ 4.2  จํานวนร้านรับซ้ือของเก่าท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในภาคตะวันออกของ 

 ประเทศไทย  และขนาดของตัวอย่างในแต่ละจังหวัดท่ีจะสุ่มมาศึกษา 

 

จังหวัด จ านวนร้านรับซื้อของเก่า จ านวนตัวอย่าง 

ฉะเชิงเทรา 92 25 

ชลบุรี 639 160 

ระยอง 288 70 

จันทบุรี 79 20 

ตราด 79 20 

สระแก้ว 23 5 

รวม 1,200  ราย 300  ราย 

 

 การกําหนดขนาดตัวอย่างแบบสัดส่วน ทําให้ผู้วิจัยสามารถกําหนดขนาดตัวอย่างแปรผัน

ตามขนาดของประชากร  ช้ันใดมีขนาดประชากรมาก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะมากตามไปด้วย  ซ่ึง

ทําให้ง่ายในทางการปฏิบัติ และทําให้ค่าท่ีประมาณได้มีประสิทธิภาพอีกด้วย (รัตนะ  บัวสนธ์, 

2549: 61)  ภายหลังจากกําหนดขนาดตัวอย่างท่ีจะสุ่มจากแต่ละจังหวัดแล้ว  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) สุ่มตัวอย่างเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 5 ตัวอย่าง จาก

บัญชีรายช่ือของประชากรท่ีได้จัดทําไว้ 
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4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและการสร้างตัวช้ีวัด 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่ผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าบนพ้ืนฐาน

ของทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2 ทฤษฎีนํามาบูรณาการร่วมกัน คือ RBV  และทฤษฎี

ผู้ประกอบการ ในธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า ตลอดจน

ปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ ซ่ึงผู้วิจัยได้รับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการในธุรกิจน้ีให้

ศึกษาเพ่ือครอบคลุมปัจจัยท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ  ซ่ึงมีผลการศึกษาวิจัย

ท่ีใกล้เคียงกันน้อยมาก ผู้วิจัยจึงกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และสร้างเคร่ืองช้ีวัดตามคําแนะนําของ

สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ (2540: 120) คือการปรึกษาหารือผู้ท่ีมีประสบการณ์ หรือผู้ท่ีมีความชํานาญ

การทางด้านน้ัน ๆ โดยการสร้างเคร่ืองช้ีวัดท่ีคิดว่าจะเป็นเคร่ืองช้ีวัดของปรากฏการณ์หน่ึง ๆ ข้ึนมา

หลาย ๆ ตัว  แล้วนําไปขอให้ผู้ชํานาญการหรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ัน ๆ กลั่นกรองอีกคร้ัง  

การอาศัยผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีกําลังศึกษาอยู่เป็นผู้พิจารณาขัดเกลา ผู้วิจัยจะ

อธิบายในรายละเอียดในหัวข้อการสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูลอีกคร้ังหน่ึง ผู้วิจัยได้นําตัวแปรท้ังหมด

ตามกรอบแนวคิดมากําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการหรือกําหนดตัวช้ีวัด รวมท้ังการเช่ือมโยงไปยังข้อ

คําถามของการวิจัยโดยอาศัยหลักการของ Campbell and Fiske (1959 อ้างถึงใน ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน, 2543: 124)  ท่ีว่าการวัดตัวแปรในการวิจัยน้ัน  โดยเฉพาะตัวแปรท่ีเป็นผล  ควรวัดผล

น้ีโดยแตกออกเป็นหลายตัวแปรย่อยเพ่ือจะวัดหลายด้านด้วยวิธีต่าง ๆ กัน  ท้ังน้ี เพราะผลอาจ

ปรากฏในบางด้านเท่านั้น  เพ่ือป้องกันการผิดพลาดจึงควรวัดแบบ Multitrait–Multimethod 

Technique  กล่าวคือ อย่าไว้ใจในการวัดผลท่ีตัวแปรตามเพียงตัวเดียว  ในการวิจัยคร้ังน้ีมีตัวแปร

ตามท้ังส้ิน 5 ตัวแปรคือ ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ ผลิตภาพขององค์การ  คุณภาพ

ของสินค้าขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ และความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ  ส่วนตัวแปรอิสระมี 4 กลุ่มตัวแปร คือ กลุ่ม

ท่ีหน่ึง  ปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม 

คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล  ทําเลท่ีต้ัง  และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  กลุ่มท่ี

สอง  คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  ได้แก่ ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความ

คงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสม

ของทรัพยากร  กลุ่มท่ีสาม  คือความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน

องค์การ และกลุ่มท่ีส่ี ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ และความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ด้วยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยใหม่ท่ีไม่เคยมีใครทํามาก่อน  

ผู้วิจัยจึงต้องพยายามวัดตัวแปรให้ละเอียดมากท่ีสุด โดยให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นคะแนนแบบช่วง 

(Interval Scale) หรือคะแนนแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) และวิเคราะห์ข้อมูลตามศักยภาพของ
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ตัวแปร  เพราะท่ีพบมากในงานวิจัยในประเทศไทยคือ  มีการวัดมาอย่างดี     แต่มาถึงตอนวิเคราะห์

กลับใช้สถิติขั้นตํ่ากว่าศักยภาพของตัวแปร  (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2543: 128)  จะเห็นว่าข้อ

คําถามและการวัดของแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีจะมีท้ังแบบการวัดทัศนคติและการให้ตอบตามข้อเท็จจริง แล้วนําข้อมูลมา

ให้คะแนนตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้ได้ค่าของตัวแปรท่ีมีความเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด (สุชาติ 

ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2537: 12) 
 

ตารางที่  4.3  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ (ตัวช้ีวัด)  ข้อคําถามและระดับการวัด 
 

ตัวแปรตาม 1:  ระดับผลการด าเนินงานขององค์การวัดจากร้อยละของผลก าไรต่อยอดขาย 

นิยามปฏิบัติการ: การท่ีองค์การสามารถสร้างผลกําไรได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือมากกว่า  

โดยผลกําไรวัดจากร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 43  ผลการดําเนินงานเฉล่ียในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา  ร้านได้กําไร/ขาดทุน

เท่าไร 

 ขาดทุน (หลังหักค่าใช้จ่าย) ต่อยอดขาย ................ % 

 กําไร (หลังหักค่าใช้จ่าย)  ต่อยอดขาย ..................% 

ระดับการวัด: ระดับอัตราส่วน (Ratio) 

ตัวแปรตาม 2: ระดับผลการด าเนินงานขององค์การวัดจากผลิตภาพขององค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: การท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองจักร สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ทําให้

ต้นทุนการผลิตตํ่า  การท่ีพนักงานสามารถทํางานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ี

องค์การต้ังไว้เพ่ือช่วยลดต้นทุนแรงงานในการผลิต 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 42  ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในความสําเร็จของ

ร้านในประเด็นต่อไปน้ี 

 คนงานของร้านสามารถทํางานได้ผลงานตามท่ีท่านคาดหวังไว้ 

 เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ             ได้

ปริมาณงานตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในเวลาท่ีกําหนด 

 ต้นทุนการผลิตของร้านตํ่าเพราะคนงานทํางานได้เต็มท่ี 

 ต้นทุนการผลิตของร้านตํ่าเพราะมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักช่วยทุ่นแรงและ

ประหยัดเวลา 

ระดับการวัด: มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scales)  โดยมีการให้คะแนนดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างย่ิง  =  4 คะแนน  เห็นด้วย  =  3 คะแนน  ไม่เห็นด้วย  =  2 

คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  =  1 คะแนน 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ)  

ตัวแปรตาม 3: ระดับผลการด าเนินงานขององค์การวัดจากคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: การท่ีองค์การสามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้า (ขยะรีไซเคิล)  ให้มี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับของลูกค้า ทําให้ลูกค้ากลับมาซ้ือสินค้าจากร้านอย่าง

ต่อเน่ือง 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 42  ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในความสําเร็จของ

ร้านในประเด็นต่อไปน้ี 

 ร้านสามารถตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิลก่อนขายให้ลูกค้าทุกคร้ัง 

 ขยะรีไซเคิลของร้านมีคุณภาพดี  เป็นท่ียอมรับของลูกค้า 

 ลูกค้ากลับมาซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้านอีกเพราะสินค้ามีคุณภาพดี 

ระดับการวัด: มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scales)  โดยมีการให้คะแนนดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างย่ิง  =  4 คะแนน  เห็นด้วย  =  3 คะแนน  ไม่เห็นด้วย  =  2 

คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  =  1 คะแนน 

ตัวแปรตาม 4: ระดับผลการด าเนินงานขององค์การวัดจากความรวดเร็วในการส่งมอบและ

การบริการขององค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: การท่ีองค์การสามารถให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าท้ังผู้นําสินค้า  

(ขยะรีไซเคิล)  มาจําหน่ายให้ร้านและลูกค้าผู้รับซ้ือสินค้าจากร้าน  โดยร้าน

สามารถให้บริการได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกับลูกค้าไว้  และไม่มีปัญหาเร่ือง

ความล่าช้าในการให้บริการและการส่งมอบ 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 42  ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในความสําเร็จของ

ร้านในประเด็นต่อไปน้ี 

 ร้านสามารถให้บริการแก่ลูกค้าท้ังผู้ท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขายและผู้ท่ีรับ

ซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 ร้านสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงได้เป็นอย่างดี 

 ร้านสามารถรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลได้อย่างต่อเน่ือง  โดยไม่มี

ปัญหาความล่าช้าในการรับ–ส่งสินค้า 

ระดับการวัด: มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scales)  โดยมีการให้คะแนนดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างย่ิง = 4 คะแนน เห็นด้วย = 3 คะแนน  ไม่เห็นด้วย  =  2 

คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง = 1 คะแนน 
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ตัวแปรตาม 5: ระดับผลการด าเนินงานขององค์การวัดจากความยืดหยุ่น ปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ   

นิยามปฏิบัติการ: การท่ีองค์การสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความผัน

ผวนของราคาได้เป็นอย่างดี  ทําให้ลดโอกาสของความเสียหาย 
 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 42  ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในความสําเร็จของ

ร้านในประเด็นต่อไปน้ี 

 ร้านสามารถปรับตัวรับกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนมีผล

ต่อปริมาณและราคาขยะรีไซเคิลได้ดี 

 ร้านสามารถปรับเปลี่ยนแผนการซ้ือ-ขายขยะรีไซเคิลได้ทันท่วงทีเมื่อ

ราคาตลาดมีความผันผวน 

 ในช่วงท่ีเกิดการผันผวนเร่ืองราคาขยะรีไซเคิลร้านประสบผลเสียหาย

น้อยเพราะปรับตัวทันเวลา 

ระดับการวัด: มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scales)  โดยมีการให้คะแนนดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างย่ิง = 4 คะแนน เห็นด้วย = 3 คะแนน  ไม่เห็นด้วย  =  2 

คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง = 1 คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 1: ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

นิยามปฏิบัติการ: ระยะเวลาท่ีร้านเปิดดําเนินธุรกิจเป็นจํานวนปี 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 2 ร้านได้เปิดดําเนินการมาแล้วเป็นเวลา ....... ปี 

ระดับการวัด: ระดับอัตราส่วน (Ratio) 

ตัวแปรอิสระ 2: ขนาดของพื้นท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล 

นิยามปฏิบัติการ: จํานวนพ้ืนท่ีเป็นตารางเมตรท่ีร้านใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะ

รีไซเคิล 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 5  ร้านมีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการรวบรวม คัดแยก ขยะรีไซเคิลและเก็บ 

สต๊อคสินค้า  ดังน้ี 

 ท่ีดินของเจ้าของเอง ................................................. ตารางเมตร 

 ท่ีดินเช่า ................................................................... ตารางเมตร 

 

ระดับการวัด: ระดับอัตราส่วน (Ratio) 
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ตัวแปรอิสระ 3: ท าเลท่ีต้ังของร้าน 

นิยามปฏิบัติการ: ทําเลท่ีต้ังของร้านท่ีสะดวกต่อการท่ีลูกค้าจะนําขยะรีไซเคิลมาขายและร้าน

ต้ังอยู่ใกล้แหล่งขยะรีไซเคิลหลายแห่ง    ทําให้สามารถรวบรวมปริมาณขยะ

รีไซเคิลได้มาก การส่งสินค้า (ขยะรีไซเคิล) ไปส่งให้ผู้รับซ้ือมีความสะดวก

เพราะอยู่ใกล้ และมีจํานวนร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกับ

ร้านน้อยราย  ทําให้การแข่งขันไม่สูง 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 8  ทําเลของร้านสะดวกต่อการท่ีคนจะเอาขยะมาขาย  เห็นด้วยหรือไม่ 

ข้อท่ี 9  ทําเลของร้านสะดวกเพราะอยู่ใกล้แหล่งขยะรีไซเคิลหลายแห่ง  เห็น

ด้วยหรือไม่ 

ข้อท่ี 10  ร้านส่งสินค้า (ขยะรีไซเคิล) ไปให้ผู้รับซ้ือได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้  

เห็นด้วยหรือไม่ 

ระดับการวัด: มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scales)  โดยมีการให้คะแนนดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างย่ิง = 4 คะแนน เห็นด้วย = 3 คะแนน  ไม่เห็นด้วย  =  2 

คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง = 1 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 11  มีร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลอยู่ใกล้หลายร้าน  ทําให้การแข่งขันสูง  

เห็นด้วยหรือไม่ 

ระดับการวัด: มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scales)  โดยมีการให้คะแนนดังน้ี 

เห็นด้วยอย่างย่ิง = 1 คะแนน เห็นด้วย = 2 คะแนน  ไม่เห็นด้วย  =  3 

คะแนน  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง = 4 คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 4: ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซื้อ 

นิยามปฏิบัติการ: ประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรวบรวม และรับซ้ือ เช่น พลาสติก เหล็ก 

ทองแดง อลูมิเนียม กระดาษ/กล่อง ขวดแก้ว/แก้ว กล่องนม/นํ้าผลไม้ UHT 

และขยะรีไซเคิลอื่น ๆ 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 12  ประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรวบรวม และรับซ้ือมีดังน้ี (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ระดับการวัด: รับซ้ือ 1-2 ประเภท  =  1 คะแนน 

รับซ้ือ 3-4 ประเภท  =  2 คะแนน 

รับซ้ือ 5-6 ประเภท  =  3 คะแนน 

รับซ้ือ 7 ประเภทข้ึนไป  =  4 คะแนน 
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ตัวแปรอิสระ 5: ความคงทนของทรัพยากรในองค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: ทรัพยากรในองค์การ ได้แก่ เงินทุน/เงินสดหมุนเวียน ทรัพยากรมนุษย์ 

(คนงาน) และ แผนการบริหารของร้าน ท่ีมีอยู่ในระยะเวลาท่ียาวนาน

เพียงพอต่อการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพ่ือก่อให้เกิดผลการดําเนินงานท่ีดีตาม

เป้าหมาย  เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและรถประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานของร้านไม่

มีปัญหาเร่ืองซ่อม/เสียและร้านมีมาตรการในการบํารุงรักษาเพ่ือให้ใช้ได้

นาน  อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดําเนินงานในระยะยาว 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 16  จากแหล่งเงินทุนในข้อ 15   ท่ีท่านระบุว่านํามาใช้ในการดําเนินงาน

มีแหล่งใดบ้างหรือไม่ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวโดยร้านไม่ต้องรีบคืน

ให้กับแหล่งเงินทุนนั้นทันที 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่มี = 1 คะแนน                       

ตอบ  มี 1 แหล่งเงินทุน = 2 คะแนน 

ตอบ  มี 2 แหล่งเงินทุน = 3 คะแนน 

ตอบ  มี 3 แหล่งเงินทุนหรือมากกว่า = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 21  ร้านมีคนงานในร้านทั้งหมด ................................... คน 

               คนงานของร้านลาออกเฉล่ียปีละ ........................... คน 

ระดับการวัด: ตอบ  คนงานลาออก  0 – 5 %           =  4 คะแนน 

ตอบ  คนงานลาออก  6 – 10 %         =  3 คะแนน 

ตอบ  คนงานลาออก  11 - 15 %        =  2 คะแนน 

ตอบ  คนงานลาออก  15 % ข้ึนไป     =  1 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 28  ร้านมีปัญหาเร่ืองเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถเสียบ่อยจนส่งผลต่อ

การทํางานมากน้อยเพียงใด 

ระดับการวัด: มีปัญหามากท่ีสุด  =  1 คะแนน  มีปัญหามาก  =  2  คะแนน 

มีปัญหาน้อย   =  3 คะแนน  มีปัญหาน้อยท่ีสุด  =  4  คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 33  ร้านมีการวางแผนในการทํางานหรือไม่ 

 มีทําเป็นเอกสารท้ังแผนระยะส้ันและระยะยาว 

 มีทําเป็นเอกสารไว้เฉพาะแผนระยะส้ัน 

 มีแต่ไม่เคยทําเป็นเอกสารไว้ 

 ไม่มี 
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ระดับการวัด: ตอบ  ไม่มี  =  1 คะแนน 

ตอบ มีแต่ไม่เคยทําเป็นเอกสารไว้  =  2  คะแนน 

ตอบ มีทําเป็นเอกสารไว้เฉพาะแผนระยะส้ัน  =  3  คะแนน 

ตอบ มีทําเป็นเอกสารท้ังแผนระยะส้ันและระยะยาว  =  4  คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 6: ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรในองค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: ทรัพยากรในองค์การ ได้แก่ เงินทุน/เงินสดหมุนเวียนท่ีร้านจัดหามาได้จาก

ช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว  โดยท่ีคู่แข่งอาจไม่มีช่องทางน้ี  คนงานในร้านที่มี

ความสามารถพิเศษ โดดเด่นไม่เหมือนใครในเร่ืองการทํางาน เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักรท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีคนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  เน่ืองจาก

ร้านจัดหามาได้เองหรือประดิษฐ์ข้ึนเอง  แผนการบริหารท่ีมีความแปลกใหม่

ไม่เหมือนการบริหารท่ัว  ๆไปท่ีคู่แข่งใช้  โดยทรัพยากรท้ังหมดท่ีมี

คุณสมบัติดังกล่าวส่งผลดีต่อผลการดําเนินงาน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 17  มีแหล่งเงินทุนใดบ้างหรือไม่ท่ีร้านสามารถหยิบยืมมาใช้ได้ทันที

เมื่อยามฉุกเฉิน 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่มี = 1 คะแนน 

ตอบ  มี 1 แหล่งเงินทุน = 2 คะแนน 

ตอบ  มี 2 แหล่งเงินทุน = 3 คะแนน 

ตอบ  มี 3 แหล่งเงินทุนหรือมากกว่า = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 22  ร้านมีคนงานท่ีมีความสามารถยอดเย่ียมเป็นพิเศษโดดเด่นไม่

เหมือนใครหรือไม่ 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่มี = 1 คะแนน              ตอบ  มี 1 คน  = 2 คะแนน 

ตอบ  มี 2 คน  = 3 คะแนน         ตอบ  มี 3 คนหรือมากกว่า  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 29  ร้านมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรท่ีมีความพิเศษท่ีคนอื่นไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบได้หรือไม่ 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่มี = 1 คะแนน 

ตอบ  มี 1 เคร่ือง  = 2 คะแนน 

ตอบ  มี 2 เคร่ือง  = 3 คะแนน 

ตอบ  มี 3 เคร่ืองหรือมากกว่า  = 4 คะแนน 
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ข้อคําถาม: ข้อท่ี 34  ร้านมีวิธีการบริหารงานท่ีมีความแปลกใหม่และน่าจะไม่เหมือน

ใครหรือไม่ 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่มี = 1 คะแนน 

ตอบ  มี 1 วิธี   = 2 คะแนน 

ตอบ  มี 2 วิธี   = 3 คะแนน 

ตอบ  มี 3 วิธีหรือมากกว่า  = 4 คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 7: ความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: ทรัพยากรในองค์การ  ได้แก่ เงินทุน/เงินสดหมุนเวียน พนักงาน เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในร้านในจํานวนพอดีเพียงพอกับ

การดําเนินงาน  และแผนการบริหารของร้านท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบันเพ่ือก่อให้เกิดผลดีต่อผลการดําเนินงาน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 18  เงินสดท่ีใช้หมุนเวียนในร้านมีเพียงพอหรือไม่ 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่เพียงพอ  = 1 คะแนน 

ตอบ  ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   = 2 คะแนน 

ตอบ  เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   = 3 คะแนน 

ตอบ  เพียงพอตลอด  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 23  จํานวนคนงานมีเพียงพอกับปริมาณงานท่ีทําหรือไม่ 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่เพียงพอ  = 1 คะแนน 

ตอบ  ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   = 2 คะแนน 

ตอบ  เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   = 3 คะแนน 

ตอบ  เพียงพอตลอด  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 30  เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถต่าง ๆ ในร้านมีเพียงพอต่อการใช้งาน

หรือไม่ 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่เพียงพอ  = 1 คะแนน 

ตอบ  ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   = 2 คะแนน 

ตอบ  เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   = 3 คะแนน 

ตอบ  เพียงพอตลอด  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 35  วิธีการบริหารงานของร้านมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มากน้อยเพียงใด 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ)  

ระดับการวัด: ตอบ  เหมาะสมน้อยท่ีสุด  = 1 คะแนน 

ตอบ  เหมาะสมน้อย   = 2 คะแนน 

ตอบ  เหมาะสมมาก   = 3 คะแนน 

ตอบ  เหมาะสมมากท่ีสุด  = 4 คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 8: ความมีคุณค่าของทรัพยากรในองค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: ทรัพยากรในองค์การ  ได้แก่ เงินทุน/เงินสดหมุนเวียน คนงาน เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง  ๆแผนการบริหารของร้านท่ีมีอยู่ในร้าน

ขณะน้ัน  สามารถช่วยให้ร้านสามารถประกอบกิจการไปได้ด้วยดี  มีผลการ

ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  แม้ต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูงและปัญหา

จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 19  เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนท่ีร้านมีช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ

มาได้  เห็นด้วยหรือไม่ 

ระดับการวัด: ตอบ  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  = 1 คะแนน 

ตอบ  ไม่เห็นด้วย   = 2 คะแนน 

ตอบ  เห็นด้วย   = 3 คะแนน 

ตอบ  เห็นด้วยอย่างย่ิง  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 24  คนงานในร้านทํางานได้ดีเป็นท่ีน่าพอใจมากน้อยเพียงใด 

ระดับการวัด: ตอบ  พอใจน้อยท่ีสุด  = 1 คะแนน 

ตอบ  พอใจน้อย   = 2 คะแนน 

ตอบ  พอใจมาก   = 3 คะแนน 

ตอบ  พอใจมากท่ีสุด  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 31  เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถต่าง ๆ ในร้านช่วยลดต้นทุน (ทุ่นแรง)  

ได้มากน้อยเพียงใด 

ระดับการวัด: ตอบ  ช่วยได้น้อยท่ีสุด  = 1 คะแนน 

ตอบ  ช่วยได้น้อย   = 2 คะแนน 

ตอบ  ช่วยได้มาก   = 3 คะแนน 

ตอบ  ช่วยได้มากท่ีสุด  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 36  วิธีการบริหารงานของร้านท่ีผ่านมาส่งผลดีต่อผลการดําเนินงาน

ของร้านมากน้อยเพียงใด 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ)  

ระดับการวัด: ตอบ  ส่งผลดีน้อยท่ีสุด  = 1 คะแนน 

ตอบ  ส่งผลดีน้อย   = 2 คะแนน 

ตอบ  ส่งผลดีมาก   = 3 คะแนน 

ตอบ  ส่งผลดีมากท่ีสุด  = 4 คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 9: ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ 

นิยามปฏิบัติการ: การท่ีองค์การสามารถใช้ทรัพยากรในองค์การ  ได้แก่ เงินทุน/เงินสด

หมุนเวียน ทรัพยากรมนุษย์ (คนงาน) เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถประเภท

ต่าง ๆ ตลอดจน การใช้กลยุทธ์ในการรับซ้ือและขายขยะ 

รีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้วงเงินท่ีมีอยู่จํากัดในการซ้ือขาย

ขยะรีไซเคิลให้ได้กําไรสูงสุด การใช้วิธีจูงใจพนักงานให้ทํางานอย่างเต็ม

กําลังความสามารถ การใช้เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือและรถประเภทต่าง ๆ อย่าง

เต็มกําลังการผลิต  ตลอดจนรู้จักบํารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจักรเพ่ือให้ใช้

งานเสมอ  การนําแผนการบริหารมาใช้อย่างมีกลยุทธ์ เช่น นําหลักมาร์เก็ตต้ิง

มิกซ์ หลักการบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหาร

บัญชีมาใช้เพ่ือให้ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 20  ร้านใช้เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ระดับการวัด: ตอบ  1  ข้อ  = 1 คะแนน 

ตอบ  2  ข้อ   = 2 คะแนน 

ตอบ  3  ข้อ   = 3 คะแนน 

ตอบ  4  ข้อหรือมากกว่า  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 25  ร้านจูงใจคนงานให้ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยวิธีใด 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ระดับการวัด: ตอบ  1  ข้อ  = 1 คะแนน 

ตอบ  2  ข้อ   = 2 คะแนน 

ตอบ  3  ข้อ   = 3 คะแนน 

ตอบ  4  ข้อหรือมากกว่า  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 26 และข้อท่ี 27  โปรดระบุการใช้งานต่อวันของเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  

และรถประเภทต่าง ๆ  
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ)  

ระดับการวัด: ตอบ  ใช้งานไม่เต็มท่ีตํ่ากว่า 40%   = 1 คะแนน 

ตอบ  ใช้งานไม่ค่อยเต็มท่ีประมาณ 41-60%   = 2 คะแนน 

ตอบ  ใช้งานค่อนข้างเต็มท่ี  61-80%   = 3 คะแนน 

ตอบ  ใช้งานเต็มท่ีเกินกว่า  80%   = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 32  ร้านบํารุงรักษาซ่อมแซม เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถประเภท 

ต่าง ๆ อย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ระดับการวัด: ตอบ  1  ข้อ   = 1 คะแนน 

ตอบ  2  ข้อ   = 2 คะแนน 

ตอบ  3  ข้อ   = 3 คะแนน 

ตอบ  4  ข้อหรือมากกว่า  = 4 คะแนน 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 37  ร้านมีเทคนิคในการท่ีจะรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลอย่างไร 

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ระดับการวัด: ตอบ  1-3  ข้อ    = 1 คะแนน            ตอบ  7-9   ข้อ          = 3 คะแนน 

ตอบ  4-6   ข้อ   = 2 คะแนน            ตอบ  10  ข้อข้ึนไป  = 4 คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 10: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ 

นิยามปฏิบัติการ: ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านมีความสามารถในการตัดสินใจ คือ กล้า   

ตัดสินใจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลกําไรสูงสุด  และเข้ามาดูแลกิจการด้วยตนเอง 

ในเร่ือง เงินทุน และเงินสดหมุนเวียน ทรัพยากรมนุษย์ (คนงาน)  เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง  ๆตลอดจนตัดสินใจเกี่ยวกับ แผนการ 

บริหารของร้าน เพ่ือให้ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 40  เจ้าของร้านตัดสินใจในกิจกรรมต่อไปน้ีจนส่งผลดีต่อการ

ดําเนินงานมากน้อยเพียงใด 

1. การจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดําเนินงาน 

2. การบริหารเงินสดหมุนเวียนให้เพียงพอ 

3. การรับคนงานเข้าทํางาน 

4. การจัดสรรงานและดูแลคนงานในร้าน 

5. การจัดหาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและรถมาใช้ในร้าน 

6. การจัดการเร่ืองการใช้งานและการซ่อมบํารุงเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและรถ 

7. การวางแผนงานของร้านท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

8. การบริหารงานซ้ือ-ขายในแต่ละวัน 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ)  

ระดับการวัด: ตอบ  ส่งผลดีน้อยท่ีสุด       = 1 คะแนน 

ตอบ  ส่งผลดีน้อย              = 2 คะแนน 

ตอบ  ส่งผลดีมาก                = 3 คะแนน 

ตอบ  ส่งผลดีมากท่ีสุด       = 4 คะแนน 

ตัวแปรอิสระ 11: ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

นิยามปฏิบัติการ: ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านมีความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  ๆ

เช่น การหาขยะรีไซเคิลชนิดใหม่ ๆ วิธีการเข้าไปรับซ้ือขยะวิธีใหม่ ๆ และ

วิธีการคัดแยกใหม่ ๆ และการหาตลาดใหม่ ๆ ให้ผลการดําเนินงานบรรลุ

เป้าหมาย 

ข้อคําถาม: ข้อท่ี 41  เจ้าของร้านมีความสามารถในเร่ือง  การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

ดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 

1. การหาขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ 

2. การหาวิธีรับซ้ือใหม่ ๆ และวิธีการคัดแยกใหม่ ๆ 

3. การหาตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ 

ระดับการวัด: ตอบ  น้อยท่ีสุด     = 1 คะแนน 

ตอบ  น้อย            = 2 คะแนน 

ตอบ  มาก             = 3 คะแนน 

ตอบ  มากท่ีสุด     = 4 คะแนน 
 

 แหล่งอ้างอิงตามท่ีผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในเบ้ืองต้นว่า งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยใหม่ท่ียังไม่เคยมี

ใครทํามาก่อน     โดยเฉพาะในบริบทแบบไทย ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจรวบรวม และรับซ้ือขยะ

รีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่า  ดังน้ัน การสร้างตัวช้ีวัด  จึงจําเป็นต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงหลาย

ประเภทเพ่ือให้การวัดมีความชัดเจน  และตรงประเด็นกับเร่ืองท่ีจะศึกษามากท่ีสุด  แหล่งอ้างอิงใน

การสร้างตัวช้ีวัดมาจาก 4 แหล่งดังต่อไปน้ี 

1. จากแนวคิดทฤษฎีท่ีได้มีการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ

ขยะและการรีไซเคิล  ในบทท่ี 3 เกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์  ทฤษฎี RBV   และทฤษฎี

ผู้ประกอบการ  ดังแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย  ซ่ึงกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพ่ือ

ทดสอบไว้แล้ว 
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2. จากการปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์  และผู้เช่ียวชาญในเชิงทฤษฎีและเข้าใจถึง

แนวคิดการรีไซเคิล และการทําธุรกิจท่ีเกี่ยวโยงกับขยะรีไซเคิลในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552  มีผู้เช่ียวชาญท่ีให้คําปรึกษาดังต่อไปน้ี 

- ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.  จันทรานุช มหากาญจนะ  

อาจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

- พันตํารวจโท ดร.  เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์ุ  

อาจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ผู้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   

- รองศาสตร์จารย์ ดร.  จําลอง  โพธ์ิบุญ  

อาจารย์ประจําคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   

- รองศาสตร์จารย์ ดร.  ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ 

คณะพัฒนาเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ผู้เขียนบทความเร่ือง “There’s a Buzz at the End of the Pit”: Recyclable Waste Business 

for Sustainable Development  และมีผลงานด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรีไซเคิลขยะ 

- คุณธนพรรณ  สุนทระ 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

มีผลงานวิจัยเร่ือง “เคร่ืองมือทางสังคม: การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ปัญหาขยะ

ชุมชน”  ซ่ึงได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย  ประจําปี 2546  สภาวิจัยแห่งชาติ  และเป็นหัวหน้า

โครงการศูนย์วัสดุรีไซเคิล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- คุณนภวัส  บัวสรวง 

ผู้อํานวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

รายช่ือผู้ประกอบการร้านรับซ้ือของเก่า  และเป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจน้ีได้ดีท่ีสุด

ท่านหน่ึง  เน่ืองจากเป็นผู้ครํ่าหวอดเกี่ยวกับการรีไซเคิลมาเป็นเวลานาน  และเป็นผู้ให้คําแนะนําถึง

การเก็บรวบรวมข้อมูลว่า  จากประสบการณ์ของท่าน  การเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์ให้เจ้าของร้านรับซ้ือของเก่าตอบ  จะไม่ประสบผลสําเร็จ  ควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธี

อื่น ซ่ึงทําให้ผู้วิจัยนํามาพิจารณาใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์ซ่ึงก็ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ  เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง  

รวมท้ัง ได้รายละเอียดของข้อมูลเชิงลึกท่ีชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่างมาก 
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- คุณศรชัย  มูลคํา   

ผู้อํานวยการส่วนผลิตส่ือและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นคณะผู้จัดทํา  คู่มือ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
(Community Based Solid Waste Management: CMB) 

- นาวาเอกมนตรี  ชูนามชัย 

ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดย

มีบทบาทมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเลี้ยง

ชีพ (ซาเล้ง) รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการส่งเสริมการสร้างสังคมรีไซเคิลให้ทุกฝ่าย

คัดแยกวัสดุรีไซเคิลต้ังแต่ต้นทางโดยใช้แรงจูงในการสร้างรายได้เสริมและแนวทางการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนควบคู่ไปกับการร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อมและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

- ดร. สมไทย  วงษ์เจริญ 

ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ สํานักงานใหญ่   จังหวัดพิษณุโลก  

เจ้าของสโลแกน  “ขยะคือทองคํา”  โดยเป็นผู้เขียนคู่มือคัดแยกขยะประจําบ้าน  และการคัดแยกขยะ

เพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  ผู้วิจัยได้เข้าใจกระบวนการรีไซเคิลต้ังแต่เร่ิมจนกระท้ังส้ินสุด  และเข้าใจถึง

จุดอ่อน จุดแข็งของการจะบริหารธุรกิจน้ีจากคําแนะนําท่ีเป็นประสบการณ์ท่ี ดร. สมไทย  มีมากมาย  

รวมถึงกลวิธีต่าง ๆ ท้ังของผู้ซ้ือและผู้ขาย รวมไปถึงการส่งออกขยะรีไซเคิลไปต่างประเทศ  และ

การสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยให้ธุรกิจน้ีมีอํานาจการต่อรองและเข้มแข็งมากย่ิงข้ึนด้วย 

3. จากผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า  ท้ังส้ิน 

10 ราย  ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงมี 6 รายท่ี

อนุญาตให้เปิดเผยช่ือในงานวิจัยคร้ังน้ีได้  ดังน้ี 

- คุณอิทธิกร  ศรีจันบาล  ผู้จัดการสาขา  วงษ์พาณิชย์สาขาสุวรรณภูมิ  บริษัท สถานี 

รีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- คุณวันรวย  ช่ืนจิตร  ผู้จัดการสาขา  วงษ์พาณิชย์สาขาบายพาส–ศรีราชา   

บริษัท เมืองรวยเจริญ จํากัด  จังหวัดชลบุรี 

- คุณอาณัติชัย  วาสประเสริฐสุข  ผู้จัดการสาขา  วงษ์พาณิชย์สาขาเวลโกรว์   

บริษัท วงษ์พาณิชย์ สาขาเวลโกรว์ จํากัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- คุณสมชาย  กิ่งแก้ว  ผู้อํานวยการ บริษัท เอส. พี. เคมีคอล แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด 

(รับซ้ือและจําหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทุกชนิด)  จังหวัดสมุทรปราการ 

- คุณนพดล  คงอยู่  ผู้อํานวยการห้างหุ้นส่วนจัด ทองอยู่ไทยเปเปอร์รีไซเคิล   

จังหวัดชลบุรี 

- คุณสน่ัน  เหลืองอร่าม  ผู้จัดการ บริษัท บางพระค้าของเก่า  จังหวัดชลบุรี 
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4. จากการเข้าฝึกงานและสังเกตการณ์ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย  เน่ืองจากผู้วิจัยมีหน้าท่ีท่ี

จะต้องสร้างความกระจ่างว่าเคร่ืองช้ีวัดท่ีใช้น้ันคืออะไร  พร้อมท้ังจะต้องสามารถอธิบายว่าเหตุใด

จึงคิดว่า เคร่ืองช้ีวัดท่ีเลือกมานั้นเป็นเคร่ืองช้ีวัดท่ีเหมาะสม (สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 120)  

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจึงเข้าฝึกงานโดยการสังเกตการณ์ในบริษัทเมืองรวยเจริญ จํากัด (วงษ์พาณิชย์ 

สาขาบายพาส–ศรีราชา)  เป็นเวลา 7 วัน  ระหว่างวันท่ี 5 เมษายน ถึงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2552  

เพ่ือให้มีพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจน้ีมากย่ิงข้ึน  โดยเจ้าของกิจการคือคุณวันรวย  และ คุณ

ฉวีวรรณ  ช่ืนจิตร ได้ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิง  รวมท้ังให้คําแนะนําต่าง ๆ ซ่ึง

เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้วิจัย  สําหรับผู้ช่วยวิจัย  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญมากในการช่วยเก็บข้อมูลใน

คร้ังน้ีคือพ่ีสาวของผู้วิจัยเองคือ  คุณโฉมเฉลา  มามาก  จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พ.ศ. 2538  และเคยเข้ารับการอบรมโครงการศึกษา

พัฒนาการคัดแยกขยะเพ่ือธุรกิจ Recycle รุ่นท่ี 34 โดยมีการฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะและดูงานท่ี

โรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ เลขท่ี 19/9 หมู่ 3 ตําบลท่าทอง ถนน พิษณุโลก-บางกระทุ่ม 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2548  ประสบการณ์การทํางานของผู้ช่วยวิจัย  เคยดํารง

ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จํากัด (มหาชน) 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดี อินเตอร์เทรด แอนด์ แฮนด้ีคราฟท์ จํากัด  ซ่ึง

จากคุณสมบัติของผู้ช่วยวิจัยดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างย่ิงต่อการทําการวิจัยใน

คร้ังน้ีและเป็นการสะดวกอย่างมากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีเก็บจากแบบสอบถาม

โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของท้ังผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
 

4.4 การสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูลและการด าเนินการเก็บข้อมูล 
 
 

 4.4.1  การสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูล   

 ภายหลังจากการกําหนดเคร่ืองช้ีวัดต่าง ๆ แล้ว  ข้ันตอนต่อมาคือ  การสร้างเคร่ืองมือ

สําหรับเก็บข้อมูล  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยมีท้ังข้อ

คําถามท่ีต้องการคําตอบเป็นข้อเท็จจริง และมาตรวัดทัศนคติท่ีผู้วิจัยจัดทําโดยดัดแปลงจากการ

ประมวลความรู้ในเร่ืองน้ัน  การเพ่ิมเติมดัดแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับสเกลและการวัดในการสร้าง

เคร่ืองมือ  ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องในเน้ือหาสาระ  และความสอดคล้องกันภายใน  

โดยการทบทวนวรรณกรรม และสอบถามจากผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐ

สินธ์ุ, 2540: 168)           
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4.4.1.1 วิธีการสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

เป็นการหาข่าวสารโดยการต้ังคําถาม  ซ่ึงคําถามท่ีจะถามหรือจะสัมภาษณ์น้ันมีหลายประเภท

ด้วยกัน (สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 198)  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้มีความหลากหลาย  ดังน้ี 

1) คําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  เช่น ถามเกี่ยวกับ อายุ และ การศึกษาของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  ระยะเวลาท่ีร้านได้เปิดดําเนินการมาแล้วเป็นเวลากี่ปี  ร้านมีใบอนุญาตทํา

การค้าประเภทใดบ้าง  ร้านมีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการรวบรวมรับซ้ือคัดแยกขยะรีไซเคิล และเก็บสต๊อคสิน

ค้าเท่าใด  ยอดรับซ้ือขยะรีไซเคิลต่อวันประมาณกี่บาท  ร้านได้กําไร/ขาดทุนเท่าไร (ตอบเป็นร้อย

ละ)  เน่ืองจากการถามข้อเท็จจริงจากผู้ตอบโดยตรงบางคร้ังผู้ตอบอาจจําไม่ได้ และตอบพลาด  

ผู้วิจัยจึงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วใช้การสังเกตจากนํ้าเสียงของผู้ตอบว่ามีความมั่นใจเพียงใด  ถ้า

ผู้ตอบไม่แน่ใจ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะถามซํ้าและขอให้ผู้ตอบคิดให้ถี่ถ้วนอีกคร้ัง  ก่อนท่ีจะตอบ

เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด  คําตอบท่ีได้สามารถนําไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐานและ

สถิติขั้นสูง  เพราะมีระดับการวัดเป็นระดับกลุ่มและระดับอัตราส่วน 

2) คําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีมีข้อคําตอบให้เลือกมากกว่า 1 ข้อ  เช่น 

แหล่งเงินทุนท่ีนํามาดําเนินการมาจากแหล่งใดบ้าง  ร้านมีวิธีรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากท่ีไหนบ้าง  ร้าน

มีเทคนิคในการท่ีจะรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลอย่างไรบ้าง  โดยข้อคําตอบท่ีให้เลือก ผู้วิจัยได้ศึกษา

จากฝึกงานในธุรกิจน้ี  และการสอบถามจากผู้ประกอบการท้ัง 10 ราย  เพ่ือให้ข้อคําตอบท่ีให้เลือกมี

ความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด   คําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีมีข้อคําตอบให้

เลือกมากกว่า 1 ข้อในการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะท่ี 1  ข้อคําตอบท่ีได้นําไปวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพ่ือนําไปบรรยายสภาพของธุรกิจน้ีอันจะนําไปสู่การพรรณนาเพ่ือตอบคําถาม

การวิจัยข้อท่ี 1 เช่น ร้านต้ังอยู่ใกล้สถานท่ีใดดังต่อไปน้ี  ชนิดของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรวบรวมและรับ

ซ้ือมีอะไรบ้าง  ร้านขายขยะรีไซเคิลให้กับแหล่งใดบ้าง เป็นต้น  ระดับการวัดจึงเป็นแบบกลุ่ม  

ลักษณะท่ี 2  ท่ีมีความยากย่ิงกว่า  เพราะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้น

สูงคือการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) และ การวิเคราะห์ถดถอย

แบบง่าย(Simple Regression) ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  ใน

การสร้างมาตรวัดท่ีประกอบด้วยตัวแปรหลายตัว  นอกจากผู้วิจัยจะต้องสามารถระบุตัวบ่งช้ีได้อย่าง

เป็นรูปธรรมแล้ว  ในการท่ีจะนําตัวบ่งช้ีมารวมกันให้เป็นมาตรวัดประกอบ  ซ่ึงจะต้องมีการให้

นํ้าหนักตัวบงช้ีหรือตัวแปรเพ่ือให้รวมกันได้ โดยท่ีแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อค่าของมาตรวัดประกอบ 

เท่า ๆ กัน (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2537: 39)  เน่ืองจากกลวิธีในการสร้างมาตรวัดประกอบจาก

ข้อมูลกลุ่มอาจทําได้ 3 แนวทางคือ 1.  การวิเคราะห์โครงสร้าง  2.  การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรท่ี

ผู้วิจัยคิดค้นขึ้นมาเอง  และ 3.  สถิติวิเคราะห์ท่ีเป็นมาตรฐาน  การตัดสินใจเลือกใช้วิธีใดในการให้
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คะแนนขึ้นจึงอยู่กับความเข้าใจของผู้วิจัยเกี่ยวกับเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลังของแต่ละวิธี และความพร้อม

ในด้านการวิเคราะห์ (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2537: 56)  ในแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยจัดทําข้ึนมีข้อ

คําถามท่ีมีลักษณะดังกล่าวจํานวน 8 ข้อ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้ดุลยพินิจของตนเองและปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัย  โดยให้คะแนนตัวเลือก เช่น ตอบว่าไม่มีพนักงานท่ีมีความสามารถโดด

เด่นจะได้คะแนนเท่ากับ 1 ไปจนถึงมี 3 คนหรือมากกว่าจะได้คะแนนเท่ากับ 4 หรือถ้าเลือกตอบว่ามี

วิธีจูงใจคนงานให้ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพียง 1 วิธีจะได้คะแนนเท่ากับ 1  และถ้ามี 4 

วิธีหรือมากกว่าจะได้คะแนนเท่ากับ 4  เป็นต้น  ท้ังน้ี  เน่ืองจากเทคนิคการสร้างมาตรวัดวิธีอื่น เช่น 

การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  สามารถทําได้เฉพาะข้อมูลแบบช่วงเท่านั้น สําหรับข้อ

คําถามท่ีเหลือเป็นมาตรวัดแบบให้คะแนนหรือให้การประเมิน (Rating Scale)  แบ่งออกเป็น 4 

ช่วง เช่น เห็นด้วยอย่างย่ิง (คะแนนเท่ากับ 4)  เห็นด้วย (คะแนนเท่ากับ 3)  ไม่เห็นด้วย (คะแนน

เท่ากับ 2)  และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง (คะแนนเท่ากับ 1)  โดยไม่อนุโลมให้ผู้ตอบไม่มีความเห็นหรือมี

ความรู้สึกเฉย ๆ   

3) คําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีมีข้อคําตอบให้เลือก 4 ช่วง  ใน

แบบสอบถามมีข้อคําถามท่ีถามข้อเท็จจริงแต่ให้คําตอบเป็นระดับของการเข้ามามีส่วนร่วม 4 ระดับ 

เช่น ระดับของการเข้ามาดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของร้าน คือ ดูแลเองท้ังหมด  ดูแลเองเป็นส่วนใหญ่  

ดูแลเองเป็นส่วนน้อย  และให้ผู้อื่นดูแลแทน  ท้ังน้ี ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือยืนยันข้อคําถามเกี่ยวกับ

การตัดสินใจของผู้ประกอบการ โดยการวัดความสามารถในการตัดสินใจของผู้ประกอบการของ

องค์การก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่หรือดูแลเองท้ังหมด

เท่านั้น 

4) คําถามเกี่ยวกับแนวคิดหรือเจตนารมณ์ เป็นการท่ีนักวิจัยต้องการทราบ

ว่าผู้ตอบคิดหรือเช่ือว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร (สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 199)  โดยอาจให้

เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าเป็นคําตอบท่ีหยาบไม่ค่อย

ละเอียด และไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ร่วมกับตัวแปรอื่นท่ี

กําหนดการให้คะแนนเป็น 1–4 ได้  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสร้างมาตรวัดแบบให้คะแนนหรือการประเมิน

แบ่งออกเป็น 4 ช่วง เช่น เห็นด้วยอย่างย่ิง (4 คะแนน)  ไปจนถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง (1 คะแนน)  

ตามท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้าน้ีแล้ว  ความพิเศษของแบบสอบถามท่ีมีคําถามเป็นลักษณะของการ

ประเมินในคร้ังน้ี  ยังมีความหลากหลายของการประเมิน เช่น ให้ผู้ตอบประเมินเป็นระดับจากมาก

ท่ีสุด (4 คะแนน)  ไปจนถึงน้อยท่ีสุด (1 คะแนน)  เพราะบางคําถามการให้เลือกตอบลักษณะแสดง

ความคิดเห็นมีความไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับคําถาม  ตัวอย่างเช่น ระดับการแข่งขันทางธุรกิจ

ท่ีร้านประสบอยู่ในขณะน้ีมีมากน้อยเพียงใด  ผู้ตอบสามารถประเมินแล้วตอบเป็นลักษณะมากท่ีสุด



 
155 

 

ไปจนถึงน้อยท่ีสุด  ซ่ึงชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจกว่าการเขียนข้อคําถามให้ประเมินเป็นเห็นด้วย

อย่างย่ิง ไปจนถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

5) คําถามแบบเปิด (Open Ended)  สําหรับคําถามแบบเปิดใน

แบบสอบถามของการวิจัยในคร้ังน้ี  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะได้คําตอบ 2 ลักษณะคือ  คําตอบเชิง

เหตุผลว่าทําไมผู้ตอบจึงตอบเช่นนั้น  จะเห็นว่าในแบบสอบถามมีคําถามปลายปิดท่ีให้ผู้ตอบ

เลือกตอบแล้ว  ท้ายข้อจะถามว่าเพราะเหตุใด  ท้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งหวังท่ีจะทราบเหตุผลของคําตอบใน

เบ้ืองต้น  เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการอธิบายเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีค้นพบ  ท้ังสนับสนุน

แนวคิด และช้ีแจงเพ่ิมเติมในกรณีท่ีผลการวิเคราะห์ออกมาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  อีกประการคือ 

คําตอบจากคําถามปลายเปิดท่ีเป็นข้อคําถามท่ีอยู่ท้ายของแบบสอบถาม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ

แสดงความคิดเห็นท่ีเสรีไม่ถูกจํากัดด้วยข้อคําถามท่ีมีคําตอบให้เลือกแล้วเท่านั้น  คําตอบท่ีได้จาก

คําถามปลายเปิดสามารถนํามาจัดหมวดหมู่คําตอบ  และนํามาอธิบายการวิจัยในลักษณะของเชิง

คุณภาพได้อีกด้วย (การสัมภาษณ์เชิงลึก) 

 เพ่ือให้แบบสอบถามออกมาดีท่ีสุด ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบทบทวนหลายคร้ัง ท้ังด้วย

ตนเองและให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยวิจัย และผู้ประกอบการบางรายท่ีได้ให้ความ

ช่วยเหลืออนุเคราะห์มาโดยตลอด  เพ่ือให้คําถามมีความสมบูรณ์ และตัดท้ิงบางคําถามท่ีไม่จําเป็น

ออกไปโดยเฉพาะคําถามท่ีจะไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์  นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังให้

ความสําคัญกับถ้อยคําท่ีใช้ให้มีความชัดเจนไม่กํากวม ปราศจากอคติ  เป็นถ้อยคําท่ีสุภาพแต่ไม่เป็น

ทางการจนเกินไป  ท้ังน้ีเพราะกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการร้านรับซ้ือของเก่าจะมีความคุ้นเคยกับ

คําถามท่ีตรงไปตรงมา ใช้ถ้อยคําท่ีง่าย  และใกล้เคียงกับถ้อยคําท่ีใช้จริงในอาชีพท่ีทําอยู่ เช่น คําว่า 

เศษวัสดุเหลือใช้  จะเรียกว่า ขยะรีไซเคิล หรือ สินค้า หรือ ของ  บริษัท หรือ องค์การจะใช้คําว่า ร้าน  

พนักงานจะใช้คําว่า คนงาน เป็นต้น 

4.4.1.2 ความแม่นตรง (Validity)  และความเช่ือถือ (Reliability)    ของมาตรวัด    

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเบ้ืองต้นเป็นแบบความแม่นตรงตาม

เน้ือหา (Content Validity)   โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแล้วปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญ

แนะนํา (สุชาดา  บวรกิติวงศ์,  2548: 20; สุวิมล  ติรกานันท์, 2549: 145)  เพราะสาระสําคัญของ

ความแม่นตรงตามเน้ือหาคือ ความครอบคลุมของมาตรวัดในเร่ืองท่ีเป็นเน้ือหาของส่ิงท่ีต้องการวัด  

ตามวรรณกรรมท่ีผู้วิจัยได้ทบทวนมาแล้วอย่างถี่ถ้วน  ความแม่นตรงตามเน้ือหาจึงข้ึนอยู่กับการให้

เหตุผลถึงความเพียงพอของรายการท่ีนํามาใช้เป็นเน้ือหาของมาตรวัด (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 

2537: 135–136)  เน่ืองจากความแม่นตรงตามเน้ือหาไม่มีวิธีการทางสถิติ (Lyman, 1963: 76)  แต่

เป็นการสร้างมาตรวัด หรือแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือพิจารณา โดยผู้วิจัยได้

คัดเลือกผู้เช่ียวชาญอย่างพิถีพิถันเพ่ือตรวจสอบและแนะนํา เมื่อปรับแก้ไขตามผู้เช่ียวชาญเรียบร้อย
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แล้ว  มาตรวัดดังกล่าวถือได้ว่าเป็นมาตรวัดท่ีมีความแม่นตรงท่ีดีและเหมาะท่ีจะนําไปใช้ 
(Trochim, 1999: 32) 

 ความเช่ือถือได้ (Reliability) หรือ ความเท่ียงของมาตรวัดหมายถึง ความคงท่ีของผลท่ีได้

จากการวัดด้วยเคร่ืองมือชุดเดียวกันกับคนกลุ่มเดียวกันในเวลาท่ีต่างกัน (สุวิมล  ติรกานันท์, 2549:  

152)  ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบความเช่ือถือได้ของมาตรวัด  ดังน้ี 

1) นํามาตรวัด (แบบสอบถาม)  ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ

ผู้เช่ียวชาญ (ผ่านการทดสอบความแม่นตรงตามเน้ือหา)  ไปทดสอบกับผู้ประกอบการท้ัง 10 ราย

ดังกล่าวไว้แล้วในช่วงของการสร้างมาตรวัด  โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะทําการสังเกตผู้ตอบ

แบบสอบถาม (สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า)  ว่ามีความเข้าใจข้อคําถามไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  

แล้วทําการเพ่ิมจํานวนข้อความเข้าไปในมาตรวัดหรือตัดข้อความท่ีไม่สอดคล้องออก  จากการ

สังเกตและตรวจสอบคําตอบพบว่าความสอดคล้องของคําตอบมีเสถียรภาพ 

2) นํามาตรวัด (แบบสอบถาม)  ภายหลังจากการปรับปรุงแก้ไขแล้วในข้อ

ท่ี 1  ลองนําไปใช้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ผู้วิจัยจึงวัดความน่าเช่ือถือโดยการนําคําตอบจากการ

สัมภาษณ์ของผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยในแต่ละวันมาเปรียบเทียบและพูดคุยปัญหาท่ีพบจากการใช้

แบบสอบถาม  พบว่า คําตอบท่ีได้จากการใช้มาตรวัดอันเดียวกัน  แต่ผู้ตอบคนละคนออกมา

คล้ายคลึงกัน  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยทําการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์ เป็นเวลา 5 วัน  มีผู้ตอบแบบสอบถาม 30 ราย  นอกจากน้ี ผู้วิจัยทําการทดสอบค่า

ความสอดคล้องภายในท้ัง 30 ชุด  โดยวิธีครอนบาคอัลฟา (Cronbach Alpha) ทําให้ได้ค่าสัมประ

สิทธิความเช่ือถือได้คือ ค่าอัลฟา เท่ากับ .8489  สรุปได้ว่ามาตรวัดมีความเช่ือถือได้  ผู้วิจัยและ

ผู้ช่วยวิจัยจึงดําเนินการเก็บข้อมูลต่อไป  โดยนําผลการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์ของ 30 รายนับรวมในกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องสุ่มด้วย  เพราะแบบสอบถามไม่ได้ถูกแก้ไขมาก

นักจึงไม่มีผลแตกต่างจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหลือ 
 

 4.4.2  การด าเนินการเก็บข้อมูล 

 สําหรับบุคคลท่ัวไป  การถามข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสลับซับซ้อน และเจาะลึกโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก  ๆ การสัมภาษณ์จะดีกว่าการให้กรอกแบบสอบถามอย่างมาก  

โดยเฉพาะในกรณีของคนท่ีมีการศึกษาไม่สูง  อ่านออก เขียนไม่ได้ หรือได้เล็กน้อย การใช้วิธีการ

สัมภาษณ์นับว่าเป็นส่ิงท่ีจําเป็นทีเดียว (สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 197)  และความร่วมมือในการ

สัมภาษณ์น้ัน  มักจะมีสูงกว่าการให้กรอกแบบสอบถาม  เพราะการสัมภาษณ์เป็นการให้ความสําคัญ

แก่ผู้ตอบมากกว่าการให้กรอกแบบสอบถาม  ปัจจุบันในต่างประเทศได้พัฒนาถึงการสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์แล้ว  โดยเฉพาะเทคนิคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้รับความสําเร็จอย่างสูง  ท้ังในด้าน

อัตราการตอบ  และความเช่ือถือได้ของคําตอบท่ีได้รับ (สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ, 2540: 197)  สําหรับ
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ในประเทศไทยในอดีตร้อยละของคนท่ีมีโทรศัพท์ยังมีน้อย  แต่ในปัจจุบันการส่ือสารของประเทศมี

ความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก นอกจากจะมีโทรศัพท์ท่ีใช้ภายในบ้าน หรือสํานักงานแล้ว  โทรศัพท์ 

เคลื่อนท่ีท่ีผู้ประกอบการทุกคนมี ถือเป็นความสะดวกท่ีผู้วิจัยจะสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย  

อย่างไรก็ตาม การวิจัยในประเทศไทยยังมีการใช้เทคนิคการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์กันน้อย  ด้วยเหตุผลของความกลัวท่ีจะไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบ  ในประเด็นนี้

ได้สร้างความกังวลให้กับผู้วิจัยเป็นอย่างมากเช่นกัน  และถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการทํา

วิจัยคร้ังน้ี  แต่การท่ีผู้วิจัยตัดสินใจใช้วิธีการดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยการ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพราะมีเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปน้ี 

1. ลักษณะของประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม  เน่ืองจาก ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะ      

รีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าส่วนใหญ่ดําเนินกิจการโดยผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านมี

การศึกษาไม่สูงมากนัก  ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

แต่โดยสภาพของการทํางานท่ีเร่งรีบ  และมีงานตลอดท้ังวัน  ทําให้การส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์เป็นไปได้ยาก  ซ่ึงความเห็นนี้ คุณนภวัส  บัวสรวง  ผู้อํานวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์

ของเสีย  สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ  กล่าวว่า  หากใช้วิธีการเก็บ

ข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  งานวิจัยน้ีคงไม่สามารถทําให้สําเร็จได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และผู้ประกอบการท่ีให้ความอนุเคราะห์ในขั้นตอนการทํามาตรวัด

เช่นกัน  ท้ังน้ี  ผู้วิจัยได้ทําการทดลองส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จํานวน 300 ชุด  พบว่ามีอัตรา

การตอบกลับเพียงร้อยละ 5  ในระยะเวลา 1 เดือน  และแบบสอบถามมีข้อท่ีไม่ตอบบางข้อ  

โดยเฉพาะคําถามท่ีมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับยอดรับซ้ือและผลกําไรของร้าน  ส่ิงท่ีผู้วิจัยค้นพบ

และยืนยันความคิดเห็นของสุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ (2540) ว่าการสัมภาษณ์จะได้รับความร่วมมือ

มากกว่า เพราะเป็นการให้ความสําคัญแก่ผู้ตอบ โดยเฉพาะลักษณะของประชากรส่วนใหญ่ท่ีมีพ้ืนเพ

ชีวิตท่ีลําบากมาก่อนจึงมาประกอบอาชีพรับซ้ือของเก่า  บุคคลในกลุ่มอาชีพน้ีมักเป็นผู้ท่ีมีความเห็น

อกเห็นใจ และยินดีให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  อีกท้ังการโทรศัพท์ติดต่อมาเพ่ือขอสัมภาษณ์โดยตรง 

ทําให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของร้านมีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ  จึงให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี  เพ่ือช่วยเหลือด้านการศึกษา  ดังน้ัน  การแนะนําตัวของผู้สัมภาษณ์ (ผู้วิจัยและ

ผู้ช่วยวิจัย)  ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์จึงเป็นกุญแจสําคัญของการท่ีจะได้รับความร่วมมือหรือไม่อีกด้วย  ผู้

สัมภาษณ์ได้แนะนําตัวโดยบอกช่ือ และสถานะของความเป็นนักศึกษาท่ีกําลังทํางานวิจัยในหัวข้อ

ดังกล่าว  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และอ้างถึง กรมควบคุมมลพิษท่ีเป็นผู้ให้

รายช่ือผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนถูกต้อง เพ่ือการขอสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี  การบอกกล่าวอย่างชัดเจน

ช่วยลดความไม่ไว้วางใจและทําให้สะดวกแก่การสนทนาต่อจากน้ัน 



 
158 

 

2. ลักษณะของเน้ือหาท่ีต้องการเก็บข้อมูล  แม้เป็นเร่ืองท่ีเปิดเผยได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ

ภาพพจน์ท่ีไม่ดีของผู้ตอบ  แต่ลักษณะข้อมูลเชิงธุรกิจมักเป็นความลับท่ีผู้ประกอบการเลี่ยงท่ีจะให้

ข้อมูล ดังจะเห็นจากแบบสอบถามทางไปรษณีย์ท่ีตอบกลับมา  โดยเว้นท่ีจะตอบเกี่ยวกับยอดรับซ้ือ

และผลกําไร  เป็นต้น  การให้ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จึงเป็นเทคนิคท่ี

เหมาะสม เพราะผู้สัมภาษณ์สามารถลดการเผชิญหน้า  ขณะเดียวกันยังสามารถพูดจาหว่านล้อมให้

ผู้ตอบ  ตอบคําถามท่ีมีความละเอียดอ่อนได้ตามท่ีต้ังใจไว้ 

3. ความส้ัน ความยาวของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาลักษณะของประชากรท่ี

ศึกษาว่าจะมีเวลาให้มากน้อยเพียงใด  หลักโดยท่ัวไปคือ ควรจะให้แบบสอบถามน้ันส้ันท่ีสุดเท่าท่ี

จะทําได้  แต่จะต้องได้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะศึกษา  หรือเพียงพอท่ีจะใช้ใน

การทดสอบข้อสมมติฐานท่ีต้ังไว้  โดยคํานึงถึงตัวแปรอื่น ๆ ท่ีต้องนํามาควบคุมและทดสอบด้วย (สุ

ชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540: 156)  แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยจัดข้ึนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาที  ใน

การตอบแบบสอบถาม ดังน้ัน  หากให้ผู้ตอบเขียนตอบเองท้ังหมดจะใช้เวลานานมาก  ซ่ึงคงเป็นไป

ไม่ได้ท่ีจะได้รับแบบสอบถามกลับมา  การตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จึงช่วย

ประหยัดเวลาในการกรอกแบบสอบถาม  อีกท้ัง ผู้วิจัยสามารถหยุดสัมภาษณ์แล้วโทรกลับไปใหม่

เพ่ือทําการสัมภาษณ์ต่อได้อีก  ในกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามติดธุระจําเป็นขณะท่ีการสัมภาษณ์ยัง

ไม่เสร็จ  ซ่ึงเหตุการณ์เช่นนี้พบว่าเกิดข้ึนจริงในระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล  จากการให้

ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พบว่า เวลาโดยเฉล่ียในการตอบแบบสอบถามคือ

ประมาณคนละ 40 นาที  มีผู้ตอบแบบสอบถามนานท่ีสุดคือ 1 ช่ัวโมง 45 นาที  เป็นส่ิงท่ีผู้วิจัย และ

ผู้ช่วยวิจัย มีความรู้สึกประทับใจในความเมตตา และความเป็นกันเองของผู้ประกอบการท่ีได้ให้

ความร่วมมือตอบทุกคําถาม  พร้อมคําอธิบายโดยละเอียด  ผู้วิจัยสังเกตพบว่า ผู้ประกอบการท่ีอดีต

เคยยากจนมาก่อน  แต่ปัจจุบันประสบความสําเร็จในธุรกิจน้ีจะเป็นผู้ท่ีให้เวลาในการตอบ

แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นานเป็นพิเศษ  อาจเป็นเพราะในความรู้สึกของผู้

ประกอบเหล่านี้ จะมีความภาคภูมิใจในอาชีพท่ีตนทําอยู่และพร้อมท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์

ความรู้เพ่ือเป็นวิทยาทาน 

4. ลักษณะของคําถามแต่ละข้อและการลําดับข้อคําถาม ความสําเร็จของการสัมภาษณ์

ข้ึนอยู่กับคําถามแต่ละข้อว่าเป็นคําถามท่ีดี เช่น เป็นข้อความท่ีผู้ตอบสามารถเข้าใจง่าย น่าสนใจและ

สามารถตอบได้  แต่ขณะเดียวกันต้องไม่เป็นข้อความท่ีชักนําผู้ตอบให้ตอบไปในทางใดทางหน่ึง  

จะเห็นได้ว่าคําถามในแบบสอบถามของการวิจัยในคร้ังน้ีความหลากหลาย  ท้ังท่ีเป็นคําถามให้ตอบ

ตามข้อเท็จจริง ให้แสดงความคิดเห็น  และเป็นท้ังคําถามปิดและคําถามเปิด  ท่ีสําคัญคือลําดับข้อ

คําถามพยายามหลีกเลี่ยงมิให้คําตอบในข้อหน่ึง ๆ นําไปสู่หรือไปกําหนดคําตอบในอีกข้อหน่ึงอย่าง

ไม่มีทางเลือกท่ีจะตอบเป็นอย่างอื่นได้ (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540: 157)  ลักษณะของคําถาม
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และการลําดับข้อคําถามจึงเหมาะสําหรับการใช้สัมภาษณ์  โดยผู้สัมภาษณ์จะต้องเข้าใจเร่ืองราว

ท้ังหมดเหมือนฉายหนังม้วนเดียวจบ  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขณะสัมภาษณ์จึงต้องระวังอย่างย่ิงด้วยว่า

ต้องเป็นการฉายหนังม้วนเดียวกัน 

5. ข้อจํากัดในเร่ืองเวลาและงบประมาณ เน่ืองจากการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถาม

ทางไปรษณีย์ไม่สามารถทําได้  ผู้วิจัยจึงมุ่งความสนใจไปท่ีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดย

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ซ่ึงในเบ้ืองต้นผู้วิจัยพิจารณาว่าจะลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือสัมภาษณ์แบบ

เผชิญหน้าได้หรือไม่  แต่จากปัญหาเร่ืองเวลา และงบประมาณ ทําให้ผู้วิจัยตัดสินใจทดลองใช้วิธี

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ท้ังน้ีเพราะ ในรายช่ือผู้ประกอบการของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรี

ไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าท่ีได้จากสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  กรมควบคุม

มลพิษ  มีหมายเลขโทรศัพท์ของร้านและโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ประกอบการท่ีสามารถติดต่อได้

สะดวก  เน่ืองจากการสอบถามมีความยาวค่อนข้างมาก  อีกท้ังข้อจํากัดเร่ืองช่วงเวลาในการ

โทรศัพท์สัมภาษณ์ซ่ึงพบว่า ผู้ประกอบการจะติดภารกิจมากในช่วงเช้า เพราะต้องจัดสรรงานก่อน

ทําให้ระยะเวลาท่ีสะดวกคือ  ช่วงหลังสิบเอ็ดนาฬิกาไปแล้ว  การโทรศัพท์เพ่ือทําการสัมภาษณ์จึง

ทําได้ไม่เกิน 4 รายต่อวันต่อผู้สัมภาษณ์  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลท้ังส้ิน 73 

วัน คือ เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552  เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท้ังหมด 

300 ชุด  โดยมีบางช่วงท่ีพักการสัมภาษณ์เน่ืองจากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีทางร้านไม่เปิดทํา

การ  ผู้วิจัยพบว่า  การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพียง 3–4 รายต่อวัน  กลับเป็นข้อดี    เพราะไม่ทําให้ผู้

สัมภาษณ์เหน่ือยล้าเกินไปจนมีผลต่อคุณภาพการสัมภาษณ์ 

 เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนในการวัดท่ีเกิดจากผู้สัมภาษณ์  ผู้วิจัยจึงทําการซักซ้อมกับ

ผู้ช่วยวิจัย (คุณโฉมเฉลา  มามาก)  ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลท่ีจะทําการจัดเก็บ

เพ่ือท่ีจะสามารถส่ือกับเจ้าของข้อมูลได้  และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ลักษณะและ

รายละเอียดของตัวแปรท่ีต้องการ  เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์นั้น ๆ (สุชาดา  กีระนันทน์, 2538: 

388)  ตลอดจน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมกันภายหลังการเก็บข้อมูลในแต่ละวัน

เพ่ือป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล  และการถ่ายทอดปัญหาท่ีพบจากการโทรศัพท์สัมภาษณ์

เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาเขียนวิจัยต่อไป 
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 

4.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 เมื่อได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว  งานขั้นต่อไปคือการนําข้อมูลเหล่านั้นมา

จัดอยู่ในระเบียบ  สามารถท่ีจะนําไปวิเคราะห์หาคําตอบตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
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วิจัย  การจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยโดยผู้วิจัยทําการประมวลผลข้อมูล  ประกอบไป

ด้วย การบรรณาธิการ (Editing)  การให้รหัสข้อมูล (Coding)  การสร้างไฟล์ข้อมูล (Filing)  และ

การว่ิง (Run)  เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูล  ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญท่ี

มีผลต่อคุณภาพของข้อมูล (พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ, 2548: 355)  ผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญกับข้ันตอน

น้ีมาก  โดยการตรวจสอบข้อมูล  ทบทวนรหัส  และให้ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้โปรแกรม SPSS For 

Windows  ช่วยดูแลในขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล  และเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ี

สามารถตอบวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2551: 17) 

 การใช้สถิติเพ่ือการวิจัยในคร้ังน้ีจะใช้สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics)  เพ่ือ

บรรยายคุณสมบัติของประชากรหรือตัวอย่าง  ซ่ึงจะใช้กับตัวแปรตัวเดียว หรือตัวแปรสองตัวเป็น

อย่างมากทําให้เห็นสภาพของกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองท่ีศึกษาว่าเป็นอย่างไร ตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ในข้อท่ี 1 และ ข้อท่ี 2    สถิติท่ีใช้ได้แก่ การกระจายจํานวนในแต่ละกลุ่มความถี่ (Frequency) การ

กระจายอัตราส่วนร้อยละ (Percent)  และค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard 

Deviation) ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้การแปลความของค่าเฉล่ียเป็นแบบแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการ

แบ่งอันตรภาคช้ัน (Class interval) โดยใช้หลักว่า เอาค่าสูงสุดลบด้วยค่าตํ่าสุด แล้วหารด้วย

จํานวนช่วงหรือระดับท่ีต้องการแปลผล (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8)  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นกรณี 4 

ระดับ จะเป็นดังน้ี 

พิสัย = 4 - 1 = 3 หารด้วย 4 = 0.75 ดังน้ี  

ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง       1.00 - 1.75  แสดงว่า  น้อยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง       1.76 - 2.50  แสดงว่า  น้อย 

ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง       2.51 - 3.25  แสดงว่า  มาก 

ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง       3.26 - 4.00  แสดงว่า  มากท่ีสุด 

 ส่วนสถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistics)  ซ่ึงคือ วิธีการทางสถิติท่ีผู้วิจัยนํามาใช้เพ่ือ

พิสูจน์ หรือทดสอบสมมติฐานเป็นเทคนิคท่ีมุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว

แปรตาม  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression 

Analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis)   

ซ่ึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยวิธีการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน จะให้ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐานของตัวแปรอิสระท่ีมี

ผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอย่างน้อยท่ีระดับ .05  เท่านั้น  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการ  

ส่ิงท่ีผู้วิจัยไม่ต้องการคือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรับมาตรฐานของตัวแปรท่ีไม่มีนัยสําคัญต่อตัวแปร

ตาม (สุชาต  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2548ก: 339)   
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4.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 Briggs (1986  อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2549: 257)  รายงานว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ทุกวันนี้ ได้มาจากการสัมภาษณ์ไม่แบบใดก็แบบหน่ึง  ใน

การวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้สอดแทรกการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth 

Interview)  เข้าไปในช่วงการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยคําถามเปิดท่ี

ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในช่วงท้ายภายหลังจากการตอบการสอบถามเชิงปริมาณแล้ว 

 การตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สําหรับคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็น

เชิงปริมาณ  ผู้สัมภาษณ์ (ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย) จะเน้นความเป็นกลาง (Neutrality)  คือ ภาวะท่ี

ปลอดจากอคติท้ังของผู้สัมภาษณ์  ผู้ให้สัมภาษณ์  และกรรมวิธีดําเนินการสัมภาษณ์เพ่ือให้สามารถ

เข้าถึง “ความจริงบริสุทธ์”  อย่างเป็นวัตถุวิสัยให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ (ชาย  โพธิสิตา, 2549:  

260)  ดังน้ัน ในการใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ซ่ึงผู้วิจัยกลั่นกรองและเตรียม

ไว้ล่วงหน้าอย่างมีโครงสร้าง  เพ่ือป้องกันอคติ  และเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีต้องการจากผู้ตอบให้ได้อย่าง

ดีท่ีสุด  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจึงสัมภาษณ์อย่างระมัดระวัง  เพราะขณะเดียวกันเมื่อจบคําถามแบบปิด

แล้ว  คําถามแบบเปิดเพ่ือสอบถามเหตุผลของคําตอบน้ัน ๆ และ คําถามแบบเปิดในช่วงท้ายของ

แบบสอบถามเพ่ือให้แสดงความคิดเห็นแบบอิสระ  ซ่ึงไม่ใช่มุ่งความเป็นวัตถุวิสัย  แต่มุ่งให้ได้

ความถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูลในโลกและในทัศนะของผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก  เป็นกระบวนการ

สร้างข้อมูลเพ่ือนํามาใช้สนับสนุน หรืออธิบายผลของคําตอบเชิงปริมาณให้มีความกระจ่างมากข้ึน 

เหตุผลของการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เชิงปริมาณในคร้ังน้ี  เพราะผู้วิจัยคิด

ว่าเป็นการเข้าถึงผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างแท้จริง  และเป็นผู้ท่ีมีความรู้เร่ือง

ท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษาเป็นอย่างดี เพราะอยู่ในวงการ  จึงมีความรู้และมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะให้

สัมภาษณ์ โดยเฉพาะผู้วิจัยมีโอกาสเลือกผู้ให้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์ท้ัง 300 ราย  เพราะเมื่อถามคําถามเชิงปริมาณเสร็จส้ิน  ผู้วิจัยจะสามารถรู้ได้ว่าใครคือผู้ท่ี

เราสามารถสัมภาษณ์เชิงลึกต่อจากน้ันได้อีก  โดยผู้ประกอบการเหล่านั้นเป็นผู้ท่ีผู้วิจัยสามารถ

เรียนรู้ได้มากกว่าคนอื่น ๆ   จากการสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พบว่า มีผู้ประกอบการ

ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการทําธุรกิจน้ี และให้ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก  รวม

ท้ังส้ิน 41 ราย  ซ่ึงผู้วิจัยแสดงผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในบทถัดจากน้ี 
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บทที่ 5 
 

ผลการวิจัย  
 

 เน้ือหาในบทนี้เป็นการนําเสนอผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  และระเบียบวิธี

วิจัยดังกล่าวแล้วในบทท่ี 3 และ บทท่ี 4 โดยมีรายละเอียดของการนําเสนอ  ดังต่อไปน้ี  

 5.1 พรรณนาลักษณะพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสัมภาษณ์  ได้แก่ เพศ อายุ และ

การศึกษา  

 5.2  พรรณนาลักษณะการดําเนินกิจการของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้าน

รับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ซ่ึงผลการวิจัยในส่วนนี้เพ่ือตอบคําถามการวิจัยข้อ

ท่ี 1  ว่าธุรกิจดังกล่าวน้ีมีลักษณะการดําเนินธุรกิจอย่างไร 

 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัยว่า ปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ  ได้แก่ 

ระยะเวลาในการดําเนินงานของร้าน ทําเลท่ีต้ังของาน ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยกและ

จัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ ปัจจัยด้านคุณสมบัติ

ของทรัพยากร ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  และความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการตัดสินใจและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย

หรือไม่ อย่างไร เพ่ือตอบคําถามการวิจัยข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 

 5.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   เพ่ือนําข้อค้นพบมาใช้

สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 

5.1  ลักษณะพ้ืนฐานของประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

 วัตถุประสงค์ในส่วนนี้คือ  การเสนอสถิติเบ้ืองต้นเพ่ือการพรรณนาหรือสรุปให้เห็นสภาพ

ของประชากรจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมมา   ลักษณะของประชากรท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างคือผู้ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของ

ร้านเท่านั้น  ซ่ึงถือเป็นตัวแทนขององค์การ  ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1  ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  (จํานวน 300 ราย) 
 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 

ชาย 202  67.3 

หญิง 98  32.7 

ระดับการศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

ไม่ได้เรียน 7  2.3 

ป.4 52  17.3 

ป.6 49  16.3 

ม.3 48  16.0 

ม.6 44  14.7 

ปวช. 16  5.3 

ปวส. 19  6.3 

ปริญญาตรี 51  17.0 

ปริญญาโท 13  4.3 

ไม่ตอบ 1  0.3 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 30 ปี 23 7.7 

30-39 ปี 99  33.0 

40-49 ปี 120  40.0 

50-59 ปี 41  13.7 

60 ปีข้ึนไป 17  5.7 

Mean = 41.72, S.D. = 9.11, Min = 23, Max = 72 
  

ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.1  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าส่วนใหญ่จะเป็นชายและมีอายุเฉล่ีย 41.72 ปี  

โดยมีวุฒิการศึกษาอยู่ระหว่างประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่   

 จากการได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ประกอบการ ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีถึง

เหตุผลของการเข้ามาทําธุรกิจน้ีพบว่า  อาชีพรับซ้ือของเก่าเป็นอาชีพอิสระท่ีไม่ต้องอาศัยวุฒิทาง

การศึกษา  บางผู้ประกอบการเข้ามาทําอาชีพน้ีเพราะไม่มีทางเลือก  ต่อมาอาชีพน้ีได้รับการยอมรับ

มากข้ึนเพราะเป็นอาชีพท่ีทํารายได้ดี  ถ้าผู้ทําอาชีพน้ีมีความขยัน อดทน ไม่รังเกียจงานท่ีสังคมมอง

ว่าคลุกคลีอยู่กับขยะหรือของท่ีผู้อื่นท้ิงแล้ว  จึงทําให้มีคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุน้อยและอยากมีกิจการเป็น
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ของตนเองเร่ิมเข้ามาในวงการมากข้ึน  สําหรับผู้ประกอบการท่ีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรีข้ึน

ไปส่วนใหญ่เป็นทายาทรุ่นท่ีสองหรือรุ่นท่ีสามของธุรกิจครอบครัวท่ีอาจมีรุ่นคุณปู่ รุ่นคุณพ่อเป็นผู้

ดําเนินกิจการน้ีมาต้ังแต่เร่ิมต้น  และสืบทอดกลายเป็นธุรกิจครอบครัวต่อมา  นอกจากน้ียังมีคนรุ่น

ใหม่ท่ีมีการศึกษาและเล็งเห็นถึงโอกาสในการทําธุรกิจรีไซเคิลว่าเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ี

ดีธุรกิจหน่ึง  ซ่ึงเป็นกระแสท่ีหลายคนให้ความสนใจ  จึงเข้ามาทําอาชีพน้ีโดยการนําความรู้

ความสามารถทางการบริหารท่ีตนได้ศึกษามาใช้ในการดําเนินกิจการมากย่ิงข้ึน 
 

5.2  ลักษณะการด าเนินกิจการของประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 

 การพรรณนาในส่วนนี้ เป็นการอธิบายลักษณะการดําเนินกิจการของประชากรท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างคือธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย  ซ่ึงจากผลการวิจัยในส่วนนี้เพ่ือนํามาตอบคําถามการวิจัยข้อท่ี 1 ท่ีว่าธุรกิจดังกล่าวน้ีมี

ลักษณะการดําเนินธุรกิจอย่างไร (ซ่ึงต่อไปจะใช้คําว่า “ร้าน”  แทนคําว่า “ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือ

ขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า”) 
 

ตารางที่ 5.2  ระยะเวลา (จํานวนปี) ในการเปิดดําเนินกิจการ (จํานวน 300 ราย) 
 

ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ จ านวน  ร้อยละ 

2-  5 ปี 91 30.3 

5 - 10 ปี 146  48.7 

10 ปีข้ึนไป 63  21.0 

Mean=8.38, S.D.=7.04, Min=2, Max=50 
  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.2  พบว่าร้านส่วนใหญ่เปิดดําเนินกิจการมาแล้วประมาณ 5– 

10 ปี  และค่าเฉล่ียของระยะเวลาในการเปิดดําเนินกิจการของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดคือ 8.38 ปี  โดยมี

ผู้ประกอบการท่ีดําเนินงานมานานท่ีสุดคือ 50 ปี 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พบว่า ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในวงการมานานมากกว่า 10 ปี  มี

แนวโน้มท่ีจะดําเนินธุรกิจน้ีต่อไปเพราะมีประสบการณ์  และมองว่าธุรกิจน้ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ี

ดี  เพียงแต่ต้องพยายามประคับประคองให้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงน้ีไปให้ได้  ผู้ประกอบการท่ี

ดําเนินงานอยู่ในระหว่าง 5–10 ปีข้ึนอยู่กับการปรับตัวตามสถานการณ์จึงมีท้ังผู้ท่ีท้อถอย และผู้ท่ี

ยังคงแข็งแกร่ง  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการท่ีเปิดกิจการอยู่ในช่วง 2–5 ปี จะได้รับผลกระทบจาก

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผันผวนในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 ค่อนข้างมาก เพราะเป็นช่วงเร่ิมต้นของ

ธุรกิจจึงทําให้มีผู้ประกอบการหลายรายเลิกกิจการหรือปิดกิจการช่ัวคราว  ซ่ึงจากรายช่ือ
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ผู้ประกอบการท่ีได้รับจากกรมควบคุมมลพิษท่ีผู้วิจัยได้โทรไปเพ่ือขอสัมภาษณ์จํานวน 31 รายท่ีแจ้ง

ว่าตนเองได้ปิดกิจการไปแล้ว  เพราะไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้   โดยให้เหตุผลว่า ราคาสินค้า

ตกตํ่าทําให้ขาดทุนเป็นจํานวนมาก  ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดําเนินธุรกิจ  และมีคู่แข่งราย

ใหม่ และบางรายมีขนาดใหญ่กว่ามาดําเนินงานใกล้ ๆ กันทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้ 
 

ตารางท่ี 5.3  ลักษณะของการดําเนินธุรกิจ  (จํานวน 300 ราย) 
 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

เปิดหน้าร้านรับซ้ืออย่างเดียว 110  36.7 

ว่ิงรับซ้ือตามท่ีต่างๆ อย่างเดียว 23  7.7 

ประมูลสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียว 44  14.7 

เปิดหน้าร้านรับซ้ือและว่ิงรับซ้ือตามท่ีต่างๆ 46  15.3 

เปิดหน้าร้านรับซ้ือและประมูลสินค้าด้วย 66  22.0 

เปิดหน้าร้านรับซ้ือ, ว่ิงรับซ้ือ และประมูลสินค้าด้วย 11  3.7 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.3 สรุปได้ว่าธุรกิจน้ีส่วนใหญ่ผู้ประกอบการยังดําเนินธุรกิจ

แบบต้ังรับ คือเปิดหน้าร้านรับซ้ือจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเดียว โดยมีผู้ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจ

แบบเปิดหน้าร้านรับซ้ือและเข้าไปประมูลสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเป็นลําดับรองลงมา   

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการให้ความเห็นท่ีตรงกันว่าลักษณะของการ

ดําเนินธุรกิจข้ึนอยู่กับศักยภาพของตนเอง  บางร้านทํากิจการแค่สามี–ภรรยา และคนงาน 1-2 คน  

การท่ีจะทําท้ังแบบเปิดหน้าร้าน และว่ิงรับซ้ือจึงมีข้อจํากัดไม่สามารถทําได้  บางร้านอยู่ในทําเลท่ีดี

สามารถเปิดหน้าร้านรับซ้ือเพียงอย่างเดียวก็สามารถได้ปริมาณสินค้ามากเพียงพอกับการดําเนิน

ธุรกิจ จึงไม่คิดท่ีจะต้องจัดคนไปว่ิงรับซ้ือตามชุมชนอีก  แต่หันมาบริหารการจัดการภายในร้านให้มี

การจัดการคัดแยก จัดเก็บ และส่งขายให้ทันกับสถานการณ์ และสภาพคล่องทางการเงินของร้านใน

แต่ละวันจะได้ผลประกอบการท่ีดีกว่า  ในขณะท่ีบางร้าน การรอให้คนมาขายอย่างเดียวอาจมีสินค้า

ไม่พอจึงต้องว่ิงรถรับซ้ือจากท่ีต่าง ๆ จึงจะทําให้ได้ปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ   ส่วน

การประมูลสินค้าจากโรงงาน  นอกจากจะต้องมีใบอนุญาตประเภทของโรงงานลําดับท่ี 105 แล้ว  

(มีบางรายใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายอื่นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องนัก)  ความน่าเช่ือถือของ

ร้านและการอาศัยการมีคนท่ีรู้จักอยู่ในโรงงานท่ีเข้าไปประมูลมีส่วนสําคัญในการทําธุรกิจใน

ลักษณะน้ี  ซ่ึงผู้ประกอบการท่ีอยู่ในวงการน้ีมานานได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า  การจะชนะการประมูล

ต้องใช้สารพัดวิธีไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านราคาประมูลท่ีเปิดซองแบบธรรมดาเท่านั้น   แม้ว่าปัจจุบัน

บางโรงงานต้องการทําการประมูลอย่างโปร่งใสแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการฮ้ัวประมูลได้  
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โรงงานท่ีเป็นการลงทุนจากต่างชาติมีแนวโน้มท่ีจะทําสัญญากับบริษัท หรือร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

มีมาตรฐานในการดําเนินงานท้ังด้านการบริการ ความปลอดภัยในการจัดการ และการคํานึงถึง

ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการจัดการขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ืออย่างครบวงจร  โดยมีการตกลงด้านราคาท่ี

ปรับตามราคาตลาดเพ่ือให้ข้อตกลงมีความยุติธรรมด้วยกันท้ังสองฝ่าย 
 

ตารางที่ 5.4  ประเภทของใบอนุญาตท่ีมี  (จํานวน 300 ราย) 
 

ประเภทของใบอนุญาต จ านวน  ร้อยละ 

พ.ร.บ. ขายทอดตลาด 300  100 

พ.ร.บ. สาธารณสุข 200  66.7 

ประเภทของโรงงานลําดับท่ี 105 61  20.3 

ประเภทของโรงงานลําดับท่ี 106 9  3.0 

ใช้ใบอนุญาตของโรงงานลําดับท่ี 105 ของผู้อื่น 10  3.3 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.4  แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีจะประกอบธุรกิจน้ีจําเป็นท่ีจะต้องมี

การขออนุญาต พ.ร.บ. ขายทอดตลาด  ส่วนจะมีใบขออนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขด้วยหรือไม่

ข้ึนอยู่กับทําเลท่ีต้ังของการดําเนินธุรกิจ  โดยมีผู้ประกอบการบางส่วน (1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่าง) ท่ี

มีใบอนุญาตประเภทของโรงงานลําดับท่ี 105  ท้ังน้ี  เพ่ือให้สามารถเข้าไปประมูลสินค้าตามโรงงาน

อุตสาหกรรมได้ 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ประกอบการท่ีร้านไม่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 

คือ ผู้ประกอบการท่ีว่ิงรับซ้ือตามแหล่งต่าง ๆ และไม่ได้มีหน้าร้านท่ีอยู่ในเขตของเทศบาล  และมี

ผู้ประกอบการบางส่วนท่ีเข้าไปประมูลสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ใบอนุญาตประเภท

ของโรงงานลําดับท่ี 105 ของผู้ประกอบการรายอื่นด้วย  ส่วนใบอนุญาตประเภทของโรงงานลําดับท่ี 

106  ยังมีผู้ประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลไม่มากนักท่ีจะมีใบอนุญาตน้ี  เน่ืองจากต้องมีความรู้

ความชํานาญเฉพาะด้านต่าง ๆ สูง เพราะเป็นขยะอันตรายท่ีต้องมีวิธีดําเนินการท่ีค่อนข้างซับซ้อน 

และเฉพาะเจาะจงค่อนข้างมาก  ผู้ประกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีใบอนุญาต 

แม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายคือค่าธรรมเนียมรายปี  แต่ในความเป็นจริง  ผู้ประกอบการอ้างว่ายังคงมีร้านรับ

ซ้ือของเก่าหรือรถกระบะเร่รับซ้ือของเก่าท่ีไม่มีใบอนุญาต และกลุ่มร้านท่ีผิดกฎหมายเหล่านี้มัก

นิยมรับซ้ือของท่ีขโมยมาท่ีเรียกว่า “ของโจร”  เพราะสามารถกดราคารับซ้ือ  และนําไปขายได้ราคา

ดี  ทําให้ภาพพจน์ของธุรกิจน้ีเสียหาย 

 
 

พ.ร.บ. โรงงาน 
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ตารางที่ 5.5  การเป็นแฟรนไชส์และเหตุผลท่ีไม่เป็นแฟรนไชส์  (จํานวน 300 ราย) 
 

การเป็นแฟรนไชส์ จ านวน  จ านวน (ร้อยละ) 

เป็น 7  2.3 

ไม่เป็น 293  97.7 

เหตุผลท่ีไม่เป็นแฟรนไชส์ จ านวน ร้อยละ 

เป็นร้านขนาดเล็ก 92  30.7 

ต้องการความอิสระ สะดวก และคล่องตัว 99  33.0 

มีความรู้และความชํานาญอยู่แล้ว 130  43.3 

ไม่ต้องการเสียค่าแฟรนไชส์ 43  14.3 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.5 สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นความจําเป็นท่ี

ต้องเป็นแฟรนไชส์  โดยให้เหตุผลว่าตนเองมีความรู้ ความชํานาญอยู่แล้ว ไม่ต้องพ่ึงพิงเจ้าของ 

แฟรนไชส์ในด้านความรู้เร่ืองขยะรีไซเคิล หรือเร่ืองการตลาด  และเห็นว่าตนเองประกอบธุรกิจ

ขนาดเล็กน่าจะมีความเป็นอิสระ สะดวก และคล่องตัวกว่า  รวมท้ังไม่จําเป็นต้องเสียค่าแฟรนไชส์

แต่อย่างใด 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สําหรับผู้ตอบว่าเป็นแฟรนไชส์ท้ัง 7 ราย คือ แฟรนไชส์ของ

วงษ์พาณิชย์  เพราะได้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจน้ีกับวงษ์พาณิชย์  และมีความเช่ือมั่นว่าแบรนด์ 

“วงษ์พาณิชย์”  จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ธุรกิจได้  สามารถอาศัยข้อมูลทางการตลาด  ได้รับ

การประกันราคารับซ้ือ และให้ความช่วยเหลือในด้านการบริหาร และสําหรับร้านท่ีเปิดดําเนินงาน

มาก่อนและมาใช้ช่ือของแฟรนไชส์ วงษ์พาณิชย์ ก็เพ่ือท่ีจะสร้างพันธมิตรทางการค้า  เพ่ือเพ่ิมความ

แข็งแกร่งในธุรกิจของตน  นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้รับทราบจาก ดร. สมไทย  วงษ์เจริญ ว่า แฟรนไชส์

วงษ์พาณิชย์ไม่เก็บค่าแรกเข้าและค่ารอยัลต้ี (ค่าธรรมเนียมประจําเดือน) และลูกข่ายแฟรนไชส์มี

เสรีภาพในการค้าขาย 
 

ตารางที่ 5.6  พ้ืนท่ี (ตารางท่ีเมตร) ท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล (จํานวน 300 ราย) 
 

สภาพการถือครอง จ านวน  ร้อยละ พ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
Mean S.D. Min Max 

ที่ดินของตนเอง 131  43.6 8,017.71 18,239.76 50 179,200 

ที่ดินเช่า 169  56.4 2,191.48 4,057.56 20 40,000 
  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.6 สรุปได้ว่า  พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและรับ

ซ้ือขยะรีไซเคิลมีท้ังท่ีเป็นท่ีดินของตนเองและท่ีดินเช่าเกือบพอ ๆ กัน คือร้อยละ  43.6 และ 56.4 
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ตามลําดับ  โดยขนาดพ้ืนท่ีท่ีเช่าจะมีเน้ือท่ีเฉล่ียน้อยกว่าผู้ประกอบการท่ีมีท่ีดินในการดําเนินการ

เป็นของตนเอง  ท้ังน้ี ผู้ท่ีมีพ้ืนท่ีในการดําเนินการจํานวนน้อยท่ีสุดคือประมาณ 20 ตารางท่ีเมตร ซ่ึง

เป็นผู้ประกอบการท่ีเช่าอาคารพาณิชย์ 1 ห้อง  เพ่ือใช้เปิดเป็นหน้าร้านรับซ้ือ  และคัดแยกให้เสร็จ

ภายในวันเดียวและรีบดําเนินการขายไปในทันที เพ่ือให้การบริหารพ้ืนท่ีสามารถทําได้โดยไม่มี

ปัญหา  ส่วนผู้ประกอบการท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง  และมีจํานวนพ้ืนท่ีมากจะเป็นผู้ประกอบการ

รายใหญ่ท่ีดําเนินธุรกิจลักษณะเป็นผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลจากร้านรับซ้ือของเก่ารายย่อย ๆ แล้วมา

เก็บรวมรวม คัดแยก และจัดส่งให้กับโรงงานแปรรูป เช่น โรงหลอมเหล็ก, โรงต้มกระดาษ หรือ

โรงงานทําพลาสติกต่อไป 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ผู้ประกอบการท่ีมีท่ีดินเช่าเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการจะ

รู้สึกว่าการดําเนินธุรกิจของตนเองมีความไม่มั่นคง  ถ้าตราบใดท่ีตนเองยังไม่สามารถหาซ้ือท่ีดินท่ี

ใช้ในการดําเนินการเป็นของตนเองได้  เน่ืองจากมีความวิตกกังวลในเร่ืองราคาค่าเช่าท่ีเจ้าของท่ีดิน

อาจข้ึนราคาค่าเช่าเมื่อเห็นว่าธุรกิจรวมรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลดี  หรือการท่ีเจ้าของท่ีดินอาจขอ

ยกเลิกการให้เช่าพ้ืนท่ีเน่ืองจากจะมาดําเนินธุรกิจน้ีเอง   
 

ตารางที่ 5.7  ปัญหาพ้ืนท่ีในการคัดแยก และเก็บสต๊อคสินค้า และสาเหตุท่ีไม่มีปัญหาในการใช้พ้ืนท่ี 

 ท่ีมีน้อย (จํานวน 300 ราย) 
 

ปัญหาพื้นที่ในการคัดแยกและเก็บสต๊อคสินค้า จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีปัญหา 207  69.0 

มีปัญหาน้อย 66  22.0 

มีปัญหามาก 25  8.3 

มีปัญหามากท่ีสุด 2  0.7 

สาเหตุท่ีไม่มีปัญหาในการใช้พื้นที่ท่ีมีน้อย จ านวน ร้อยละ 

จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเพ่ือการจัดเก็บ 24  8.0 

ขายสินค้าเร็ว เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีรองรับสินค้าใหม่ 130  43.3 

มีพ้ืนท่ีมากเพียงพอ 99  33.0 

รับซ้ือสินค้าในปริมาณท่ีพ้ืนท่ีรองรับได้ 8  2.7 

สินค้ามีไม่มาก 5  1.7 

ยังคงมีปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ี 34  11.3 

  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.7  สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการคิดว่าตนเองไม่มีปัญหา

เกี่ยวกับขนาดพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการดําเนินการ  เพราะผู้ประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 33 มีพ้ืนท่ีมาก
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เพียงพอในการดําเนินการ  ส่วนผู้ท่ีมีเน้ือท่ีในการดําเนินการไม่มากก็สามารถแก้ไขปัญหากรณีมี

พ้ืนท่ีไม่เพียงพอได้  โดยส่วนใหญ่จะรีบดําเนินการขายสินค้าให้รวดเร็วเพ่ือให้มีพ้ืนท่ีรองรับสินค้า

ท่ีจะรับซ้ือมาใหม่  รวมท้ังพิจารณาการจัดเรียงสินค้ามาช่วยเพ่ือให้ประหยัดเน้ือท่ีในการจัดเก็บด้วย 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการท่ีคิดว่ามีปัญหาในการมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อ

การดําเนินการ  จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไรน้ัน  ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  ถ้ารู้ว่าเน้ือท่ีไม่

เพียงพอก็จะหยุดรับซ้ือเพ่ือมาจัดการระบายสินค้าท่ีเป็นสต๊อคให้ได้ก่อน  แล้วจึงรับซ้ือสินค้าเข้ามา

ใหม่  ซ่ึงหลายคนยอมรับว่าทําให้เสียโอกาสในส่วนนี้เหมือนกัน  แต่ยังไม่สามารถหาเงินทุนมาเพ่ือ

ซ้ือท่ีดินมาใช้ในการดําเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจได้  ซ่ึงปัญหาเร่ืองเงินทุนไม่เพียงพอจะได้อธิบาย

ในหัวข้อต่อไป 
 

ตารางที่ 5.8  ทําเลท่ีต้ังของร้าน  (จํานวน 300 ราย) 
 

ท าเลท่ีต้ังของร้านอยู่ใกล้กับสถานที่ต่าง ๆ  จ านวน ร้อยละ 

ติดถนนสะดวกต่อการรับซ้ือ 244  81.3 

ชุมชนท่ีอยู่อาศัย 155  51.7 

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 42  14.0 

โรงพยาบาล 20 6.7 

ห้างสรรพสินค้า 3  1.0 

ใกล้แหล่งรับซ้ือ 84  28.0 

แหล่งท่องเท่ียว 24  8.0 

นิคมอุตสาหกรรม 117  39.0 

สถานท่ีอื่นๆ ท่ีเป็นแหล่งขยะรีไซเคิล 75  25.0 

  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.8 สรุปได้ว่า  ร้านส่วนใหญ่จะมีทําเลอยู่ติดถนน  ท้ังน้ี เพ่ือ

ความสะดวกในการรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลให้กับท้ังผู้ท่ีจะมาขายและผู้ท่ีจะมารับซ้ือขยะรีไซเคิล

ผู้ประกอบการเห็นด้วยว่า  ทําเลของร้านสะดวกต่อการให้ผู้ขายจากแหล่งต่าง ๆ สะดวกมาขาย  และ

การท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชนก็เพ่ือสะดวกต่อชาวบ้านท่ีจะนําขยะรีไซเคิลจากแหล่งชุมชนมาขายให้ร้าน  

ซ่ึงจะทําให้ร้านได้ขยะรีไซเคิลในปริมาณท่ีเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจของร้านด้วย  ในขณะท่ีการ

ขนส่งสินค้าต่อไปยังผู้รับซ้ือหรือโรงงานก็สะดวกมาก  และเน่ืองด้วยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ทําให้

ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 39 จะมีทําเลอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสะดวกต่อการเข้าไปดําเนินการ

จัดเก็บขยะท่ีได้จากการประมูล 
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ตารางที่ 5.9  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทําเลของร้าน  (จํานวน 300 ราย) 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับท าเลของร้านของตนว่ามีความ

สะดวกต่อผู้ท่ีจะน าขยะมาขายให้กับร้าน 
จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วยอย่างย่ิง 111  37.0 

เห็นด้วย 171  57.0 

ไม่เห็นด้วย 16 5.3 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 2  0.7 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับท าเลของร้านของตนว่ามีความ

สะดวกเพราะอยู่ใกล้แหล่งท่ีมีขยะรีไซเคิลหลายแหล่ง 
จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วยอย่างย่ิง 72  24.0 

เห็นด้วย 177 59.0 

ไม่เห็นด้วย 50  16.7 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 1 0.3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านสามารถส่งขยะรีไซเคิลไป

ขายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลได้อย่างไม่มีปัญหา

เพราะอยู่ใกล้และสะดวก 

จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วยอย่างย่ิง 74  24.7 

เห็นด้วย 203 67.7 

ไม่เห็นด้วย 21  7.0 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 2 0.7 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจท่ีมี

คู่แข่งจ านวนมากในพื้นที่ 
จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วยอย่างย่ิง 125  41.7 

เห็นด้วย 136 45.3 

ไม่เห็นด้วย 30  10.0 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 9  3.0 

Mean = 3.23, S.D. = 0.69   
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.8  พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับทําเลของ

ร้านของตนว่ามีความสะดวกต่อผู้ท่ีนําขยะมาขายให้กับร้าน อยู่ใกล้แหล่งท่ีมีขยะรีไซเคิลหลาย

แหล่ง และไม่มีปัญหาเร่ืองระยะทางในการส่งสินค้าออกไปยังผู้ซ้ือ  สําหรับสภาพการแข่งขัน
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ผู้ประกอบการเกินกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างย่ิงว่ามีร้านเปิดในบริเวณเดียวกันและ

แข่งขันกันมาก   

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สามารถสรุปได้ว่า ร้านส่วนใหญ่อยู่ในทําเลท่ีต้ังท่ีดี 

ผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความคิดเห็นว่า  ทําเลอาจเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อผลการดําเนิน

ธุรกิจแต่ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเพียงปัจจัยเดียว  ส่วนใหญ่ผลการดําเนินธุรกิจจะข้ึนอยู่กับราคาและการ

บริการท่ีมีผลมากกว่าเพราะลูกค้าท่ีจะนําขยะมาขายจะพิจารณาเร่ืองราคาและการบริการของร้าน

เป็นหลัก  นอกจากน้ีเป็นการยากท่ีจะเลี่ยงการแข่งขันในบริเวณเดียวกัน เพราะเมื่อมีร้านหน่ึงเปิดก็

จะมีร้านอื่นเปิดตามมา  แต่ข้อดีของการมีคู่แข่งขันคือเป็นตัวช่วยผลักดันให้ร้านต้องพัฒนามาก

ย่ิงข้ึน และทําให้ย่านน้ันมีร้านรับซ้ือของเก่าหลายร้าน  เป็นการดึงดูดลูกค้าได้มากข้ึนเช่นกัน 
 

ตารางที่ 5.10  จํานวนประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ  (จํานวน 300 ราย) 
 

จ านวนประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซื้อ จ านวน ร้อยละ 

รับซ้ือประเภทเดียว 30  10.0 

รับซ้ือ 2 ประเภท 10 3.3 

รับซ้ือ 3 ประเภท 9  3.0 

รับซ้ือ 4 ประเภท 20 6.7 

รับซ้ือ 5 ประเภท 7  2.3 

รับซ้ือ 6 ประเภท 62  20.6 

รับซ้ือ 7 ประเภท 149  49.7 

รับซ้ือ 8 ประเภท 13 4.4 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.10  พบว่า ร้านส่วนใหญ่จะรับซ้ือขยะรีไซเคิล 6 ถึง 7 

ประเภทมากท่ีสุด สรุปได้ว่าการประกอบธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิล ถ้ามองในแง่ของการรับซ้ือจะ

สามารถแยกผู้ประกอบการได้เป็น 2 ประเภท คือ  ผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือเฉพาะขยะบางอย่างเท่านั้น 

เช่น พลาสติก หรือเหล็ก คือรับซ้ือขยะรีไซเคิลประเภทเดียว หรือ รับซ้ือขยะรีไซเคิล 2 ถึง 3 

ประเภท และผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือขยะท่ีหลากหลายคือต้ังแต่ 4 ประเภทข้ึนไป  โดยผู้ประกอบการ

ในประเภทท่ีมีการรับซ้ือขยะท่ีหลากหลาย  ยังแยกย่อยอีกเป็น  ผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือขยะท่ี

หลากหลายทุกประเภท  และรับซ้ือทุกประเภทแต่ยกเว้นขยะบางชนิดท่ีไม่รับซ้ือ  ซ่ึงจากผลการ

วิเคราะห์จะพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการรับซ้ือขยะท่ีหลากหลาย มีเพียงส่วนน้อยท่ีจะซ้ือ

เฉพาะขยะบางชนิดเท่านั้น 
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ตารางที่ 5.11  ประเภทขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือเพียงประเภทเดียว  และเหตุผลท่ีรับซ้ือเพียงประเภท 

 เดียว (จํานวน 30 ราย) 
 

ประเภทขยะรีไซเคิลท่ีรับซื้อ จ านวน ร้อยละ 

พลาสติก 11  36.7 

เหล็ก 5  16.7 

ทองแดง - - 

อลูมิเนียม - - 

กระดาษ/กล่อง - - 

ขวดแก้ว/แก้ว 1  3.3 

กล่องนม/นํ้าผลไม้ UHT - - 

ขยะอื่นๆ เช่น ไม้พาเลท เคร่ืองจักรเก่า 13  43.3 

เหตุผลที่ซื้อรับซื้อเพียงขยะประเภทเดียว จ านวน ร้อยละ 

มีความรู้และความชํานาญในสินค้าประเภทน้ีเป็นอย่างดี 30 100.0 

มีตลาดรับซ้ือสินค้าท่ีได้ราคาดี 15  50.0 

สะดวกต่อการดําเนินกิจการ 24 80.0 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.11  จํานวนผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลประเภทเดียว 

(จํานวน 30 รายจากกลุ่มตัวอย่าง 300 ราย)  ส่วนใหญ่จะเป็นขยะพวกไม้พาเลท เคร่ืองจักรเก่า ขยะ

พลาสติก และ ขยะจําพวกเศษเหล็ก สําหรับเหตุผลท่ีเลือกรับซ้ือขยะรีไซเคิลประเภทเดียว ส่วนใหญ่

เป็นเพราะผู้ประกอบการมีความรู้ความชํานาญในสินค้าประเภทท่ีรับซ้ือเป็นอย่างดี  ต้องการความ

สะดวกในการดําเนินกิจการ  และมีตลาดรับซ้ือขยะรีไซเคิลประเภทน้ันในราคาดี  

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พบว่า ขยะประเภทพลาสติก  ผู้รับซ้ือสามารถนํามาผ่าน

ขบวนการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกแล้วจึงส่งขาย   ซ่ึงจะได้ราคาดีกว่า  และเน่ืองจากจะต้องมีความรู้

และความชํานาญเร่ืองพลาสติกเป็นอย่างดีเท่านั้นจึงจะทําได้   ทําให้ธุรกิจการรับซ้ือขยะเฉพาะขยะ

พลาสติก จึงมีผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในขยะพลาสติกเท่าน้ันท่ีจะเข้ามาดําเนินกิจการได้ 

โดยไม่จําเป็น ต้องรับซ้ือขยะท่ีหลากหลาย  ซ่ึงจะทําให้ต้องมีการบริหารจัดการหลากหลายตามไป

ด้วย  เช่นเดียวกับผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือขยะไม้พาเลท หรือขยะอื่น ๆ ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเท่านั้น 

เพราะมีความรู้ความชํานาญในการแปรรูปไม้ และ/หรือมีตลาดเฉพาะเจาะจงจึงสามารถดําเนินการ

ธุรกิจลักษณะน้ีได้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นว่า  ร้านท่ีรับซ้ือขยะเพียง
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บางประเภทเท่านั้น   จะเป็นท่ีรู้กันในระหว่างผู้ท่ีจะนําขยะมาขายว่า ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลร้านนี้

รับซ้ือแต่เฉพาะพลาสติก หรือรับซ้ือแต่เฉพาะเหล็ก หรือแก้ว หรือไม้พาเลท    
 

ตารางที่ 5.12  เหตุผลท่ีร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท  (จํานวน 270 ราย) 

 

เหตุผลที่ซื้อขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท จ านวน ร้อยละ 

สะดวกกับลูกค้าท่ีนําสินค้ามาขาย 212  78.5 

มีตลาดขายสินค้าได้ทุกประเภท 202  74.8 

กระจายความเส่ียงของสินค้าในแต่ละประเภท 147  54.4 

เพ่ือให้ได้ปริมาณสินค้ามากพอ 121  44.8 
  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.12  พบว่า มีหลายเหตุผลท่ีผู้ประกอบการเลือกท่ีจะรับซ้ือ

ขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท  โดยเหตุผลท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุดคือ สะดวกกับลูกค้าท่ีนําสินค้ามา

ขาย รองลงมาคือ ร้านมีตลาดขายสินค้าท่ีรับซ้ือทุกประเภท นอกจากน้ี ยังเป็นเหตุผลของการ

กระจายความเส่ียง  และ เพ่ือให้ได้ปริมาณขยะรีไซเคิลมากพอ 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สรุปยืนยันได้ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90 ใน

ตารางท่ี 5.10) ให้เหตุผลว่า การรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท  เพราะต้องการอํานวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าท่ีจะนําขยะมาขาย  เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่จะมีขยะหลากหลายประเภท  ซ่ึงถ้า

สามารถนํามาขายได้ภายในร้านเดียว  ก็ไม่ต้องแยกขยะไปขายหลาย ๆ แห่ง จึงเป็นการสะดวกใน

การนํามาขายในร้านแห่งเดียวท่ีรับซ้ือทุกอย่าง นอกจากน้ี ยังเป็นการดีสําหรับร้านท่ีรับซ้ือสินค้า

หลากหลายประเภทเพราะในการมีสินค้าท่ีหลากหลายประเภท  จะเป็นการการกระจายความเส่ียง

ของตลาดสินค้าในแต่ละประเภทด้วย   เพราะบางคร้ังสินค้าบางประเภทราคาตกตํ่าเน่ืองจากตลาดมี

ความต้องการน้อย ร้านยังพอทํากําไรจากสินค้าประเภทอื่นได้  และสินค้าทุกประเภทท่ีร้านรับซ้ือ

ส่วนใหญ่มีตลาดรองรับสามารถขายได้ตลอด รวมท้ัง การรับซ้ือท่ีหลากหลายประเภท  จะทําให้ร้าน

ได้ปริมาณสินค้ามากเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ 
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ตารางที่ 5.13  ยอดรับซ้ือขยะรีไซเคิลต่อวัน  (จํานวน 300 ราย) 

 

ยอดรับซื้อขยะต่อวัน (บาท) จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 5,000 บาท 66  22.0 

5,001-10,000 บาท 46  15. 3 

10,001-20,000 บาท 39  13.0 

20,001-50,000 บาท 74 24. 7 

50,001-100,000 บาท 39  13.0 

มากกว่า 100,000 บาท 33  11.0 

ไม่ตอบ 3  1.0 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.13  พบว่า ยอดรับซ้ือขยะต่อวันของร้านส่วนใหญ่เกือบร้อย

ละ 25 มียอดขายอยู่ระหว่าง 20,001-50,000 บาท   และมีบางส่วนท่ีจะมียอดรับซ้ือไม่เกินวันละ 

5,000 บาท 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สรุปได้ว่า  จํานวนเงินท่ีรับซ้ือในแต่ละวันท่ีแบ่งเป็นช่วง ๆ 

ของจํานวนเงินต่อวัน มีความสอดคล้องกับขนาดของผู้ประกอบการ  กล่าวคือ ผู้ประกอบการท่ีมี

ขนาดเล็กจะมีการรับซ้ืออยู่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน  ผู้ประกอบการขนาดกลางจะมีการรับซ้ือต่อวัน

ประมาณไม่เกิน 50,000 บาท  ในขณะท่ีผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ท่ีดําเนินการแบบรับประมูล

สินค้าตามโรงงานจะมียอดรับซ้ือต้ังแต่ 50,000 ถึงเกินว่า 1 แสนบาทต่อวัน  และบางส่วนไม่

สามารถให้ตัวเลขท่ีแน่นอนได้ เน่ืองจากบางวันไม่มีการรับซ้ือในขณะท่ีบางวันมีการรับซ้ือจํานวน

มาก  และบางรายมีการตกลงกันเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ถึงรายปี  ทําให้ไม่สามารถให้ตัวเลขท่ีจะ

คํานวณมาเป็นต่อวันได้อย่างเหมาะสม 
 

ตารางที่ 5.14  แหล่งและวิธีการท่ีร้านจะได้รับขยะรีไซเคิล (จํานวน 300 ราย) 
 

แหล่ง/วิธีการท่ีจะได้รับขยะรีไซเคิล จ านวน ร้อยละ 

ซาเล้ง 133 44.3 

ชุมชนนํามาขายโดยตรง 201 67.0 

เด็กท้ายรถขนขยะของเทศบาล 25 8.3 

การเข้าไปมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น 16 5.3 

โรงงานหรือบริษัทเอกชนให้เข้าไปรับซ้ือ 128  42.7 
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ตารางที่ 5.14  (ต่อ)   

แหล่ง/วิธีการท่ีจะได้รับขยะรีไซเคิล จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียน โรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า 33  11.0 

ร้านรับซ้ือของเก่ารายย่อยมาขายต่อให้ 111  37.0 

ว่ิงรับซ้ือตามบ้านพักอาศัย 150 50.0 

ว่ิงรับซ้ือจากร้านขายของเก่าท่ีเล็กกว่า 23  7.7 

รถเร่ (กระบะ) นํามาขายให้ท่ีร้าน 48 16.0 

ซ้ือต่อจากผู้ชนะการประมูลสินค้าในโรงงาน 19  6.3 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.14  สรุปได้ว่าแหล่งหรือวิธีการท่ีร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลจะ

ได้รับขยะมาเพ่ือดําเนินการน้ัน  ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากแหล่งชุมชนมากท่ีสุด  โดยมีท้ังท่ีคนใน

ชุมชนเอามาขายให้เอง ซาเล้งว่ิงเข้าไปรับซ้ือแล้วมาขายต่อให้ร้าน หรือแม้แต่ร้านบางร้านใช้วิธีว่ิง

รับซ้ือขยะตามบ้านพักอาศัยในแหล่งชุมชนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทําเลของร้าน   ส่วนร้านที่มี

ขนาดใหญ่จะรับซ้ือขยะจากร้านรับซ้ือขยะรายย่อย  หรือเข้าไปรับซ้ือ (ประมูล) จากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทําให้ทราบเหตุผลท่ีมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีมีการเข้าไปมี

ส่วนสนับสนุนกิจกรรมท้องถ่ิน หรือตามโรงเรียน โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า เช่น ธนาคาร

ขยะ  ผ้าป่าขยะ หรือกิจกรรมรณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาร่วมมือในการคัดแยกขยะ  เพ่ือให้ได้ขยะ

ท่ีสามารถนํามารีไซเคิลได้มากย่ิงข้ึน ไม่ปนเป้ือนกับขยะเปียก หรือขยะท่ีไม่สามารถนํามารีไซเคิล

ได้  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า  มีการรณรงค์เฉพาะเวลาทางราชการเข้ามาให้การ

สนับสนุนเท่านั้น  ไม่มีการทําต่อเน่ือง  ทําให้ขาดแรงกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่าง

เต็มท่ี  สาเหตุของความล้มเหลวในการรณรงค์เพราะขาดการวางแผนระยะยาว  และขาด

กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน  และไม่มีการประเมินผล  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ

เกรงใจ  ซ่ึงมีผลให้การทํากิจกรรมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย  จึงทําให้การทํากิจกรรมดังกล่าวไม่ประสบ

ความสําเร็จในบางพ้ืนท่ี 

ตารางที่ 5.15  แหล่งและวิธีการท่ีร้านนําขยะรีไซเคิลไปขาย (จํานวน 300 ราย) 
 

วิธีหรือแหล่งท่ีร้านน าขยะไปขาย จ านวน ร้อยละ 

ขายให้กับผู้รับซ้ือรายใหญ่ในประเทศ 238  79.3 

ขายโดยตรงให้กับโรงงานท่ีใช้ขยะรีไซเคิล 148 49.3 

ส่งขายต่างประเทศ 22  7.3 

อื่น ๆ 49  16.3 
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 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.15 สรุปได้ว่า ร้านส่วนใหญ่จะนําขยะรีไซเคิลท่ีตนเอง

รวบรวมและรับซ้ือไปขายให้กับร้านท่ีใหญ่กว่า รองลงมาคือขายตรงให้กับโรงงานท่ีใช้ขยะรีไซเคิล  

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พบว่า ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลรายท่ีใหญ่จะเป็นผู้รวบรวมให้

ได้ปริมาณขยะรีไซเคิลมากเพียงพอกับความต้องการของโรงงาน แล้วจึงนําไปขายต่อให้กับโรงงาน

โดยตรง หรือรวบรวมให้ได้มากพอเพ่ือการส่งออก  ร้านท่ีสามารถขายโดยตรงให้กับโรงงาน เช่น 

โรงหลอมเหล็ก โรงต้มเย่ือกระดาษ ได้น้ันจะต้องเป็นร้านท่ีตกลงกันแบบมีโควตา   เพ่ือทําหน้าท่ี

รวบรวมขยะรีไซเคิลให้ได้ปริมาณมากก่อนนําส่งโรงงาน  ซ่ึงจะเรียกร้านเหล่านี้ว่า ย่ีป้ัว หรือ 

เอเย่นต์  (วงษ์พาณิชย์เรียกกลุ่มน้ีว่า หัวหน้าพันธมิตร) ผู้เป็นเอเย่นต์จะได้รับราคารับซ้ือจากโรงงาน

สูงกว่าราคารับซ้ือท่ัวไป  ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดส่วนต่างของผลกําไร   ทําให้ร้านเอเย่นต์สามารถรับซ้ือ

จากร้านรับซ้ือของเก่ารายย่อย และรวบรวมมาส่งให้โรงงานในปริมาณตามโควตาท่ีตกลงกันไว้ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับร้านท่ีตอบว่าอื่น ๆ น้ันจะเป็นลักษณะท่ีผู้ประกอบการจะนําขยะรีไซเคิล

ท่ีรวบรวม และรับซ้ือมาทําการปรับเปลี่ยน หรือขายให้กับผู้ใช้งานโดยตรง เช่น ไม้พาเลทจะขาย

โดยตรงให้กับผู้ท่ีซ้ือไปใช้งาน  และไม้พาเลทท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์จะนํามาแกะออกเป็นช้ินไม้ทํา

เป็นเฟอร์นิเจอร์ขาย    และถ้าเป็นจําพวกอะไหล่ช้ินส่วนรถจะนํามาขายให้ผู้ใช้โดยตรง หรือร้านรับ

ซ่อมรถยนต์ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าถ้าสามารถซ่อมแซมเป็นของมือสองเพ่ือขายได้ หรือ แกะ

ช้ินส่วนแล้วแยกขาย หรือ มีผู้มารับซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิคใช้แล้วเหล่านี้เพ่ือนําไปแกะ

แยกช้ินส่วนเอง  เพราะเป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการน้ีโดยตรง  และมีเทคโนโลยีในการแยก

ช้ินส่วน เป็นต้น  ส่วนตลาดการส่งออกน้ัน  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ความ

คิดเห็นว่า  ไม่ค่อยมีความรู้ ความชํานาญในการหาตลาดต่างประเทศ  และไม่มีความรู้ด้านการ

ส่งออก  ซ่ึงต้องมีพิธีการในการส่งออก  ทําให้ไม่ค่อยมีการส่งออกเท่าท่ีควร 
 

ตารางที่ 5.16  แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการดําเนินงาน  แหล่งเงินทุนระยะยาว  และแหล่งเงินทุนท่ีร้าน 

  สามารถหยิบยืมมาใช้ในยามฉุกเฉิน  (จํานวน 300 ราย) 
 

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 283 94.3 

ญาติพ่ีน้อง 40 13.3 

ผู้ร่วมลงทุน 10  3.3 

กู้ธนาคารในประเทศ 132  44.0 

กู้ธนาคารต่างประเทศ - - 

กู้จากเพ่ือนสนิท 4  1.3 

กู้นอกระบบ 19  6.3 
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ตารางที่ 5.16  (ต่อ)   

แหล่งเงินทุนระยะยาว จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 103  34.3 

มี 1 แหล่ง 190  63.3 

มี 2 แหล่ง  2 0.7 

มี 3 แหล่ง หรือมากกว่า 5  1.7 

แหล่งเงินทุนยามฉุกเฉิน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 47  15.7 

มี 1 แหล่ง 230  76.7 

มี 2 แหล่ง  22 7.3 

มี 3 แหล่ง หรือมากกว่า 1  0.3 

แหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉินมาจาก จ านวน ร้อยละ 

พ่อแม่ หรือญาติพ่ีน้อง 120  40.0 

เถ้าแก่หรือผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลรายใหญ่ (เอเย่นต์) 87  29.0 

โรงงานท่ีเข้าไปเก็บสินค้า ให้นําสินค้ามาขายก่อนชําระเงิน 18  6.0 

เพ่ือนในธุรกิจเดียวกัน 21 7.0 

เงินกู้นอกระบบ 19 6.3 

เงินสํารองของตนเอง 17  5.7 

ธนาคาร 24  8.0 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.16 สรุปได้ว่า  เงินทุนท่ีผู้ประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล

นํามาใช้ในการดําเนินการ เกือบทุกรายจะใช้แหล่งเงินลงทุนของตนเองเป็นแหล่งเงินทุนหลักใน

การดําเนินธุรกิจ  และหากมีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระยะยาวเพ่ือมาใช้ในการดําเนินการ 

ส่วนใหญ่จะมีแหล่งเงินทุนอื่นบ้าง เช่น  บริษัทหรือร้านท่ีรวบรวมและรับซ้ือขยะจากผู้ประกอบการ

อีกทอดหน่ึง (เถ้าแก่หรือผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลรายใหญ่)   แหล่งเงินทุนฉุกเฉินท่ีผู้ประกอบการมี

ความจําเป็นท่ีต้องใช้ เพราะเงินสดไม่เพียงพอจะขอยืมจากบุคคลภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่  

ได้แก่  บิดา มารดา หรือญาติพ่ีน้อง  รวมท้ัง เถ้าแก่หรือผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลรายใหญ่ 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทําให้ได้ทราบว่า  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถขอกู้

เงินจากธนาคารเพ่ือนํามาใช้เป็นแหล่งเงินลงทุน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนระยะส้ัน หรือระยะยาว

ได้  เน่ืองจาก  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน (ท่ีดินเป็นท่ีดินเช่า) ไม่มีบัญชีเงิน

ฝากท่ีแสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนเงินเข้า-ออก  ท้ัง ๆ ท่ีในแต่ละวันจะมีเงินสดหมุนเวียนในร้าน
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มากก็ตาม  แต่จะไม่ปรากฏในบัญชีเงินฝากในธนาคาร  เน่ืองจากเมื่อขายสินค้าในร้านได้เงินสดมา  

ก็จะใช้เงินสดน้ันรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากผู้มาขายในแต่ละวันทันที  ทําให้ไม่มีการนําเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร  ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถขอเงินกู้จากธนาคารได้     และเป็นสาเหตุให้มีบางส่วน

จําเป็นต้องไปใช้แหล่งเงินกู้นอกระบบมาใช้ในการดําเนินธุรกิจในช่วงท่ีขาดแคลนเงินทุนระยะส้ัน 
 

ตารางที่ 5.17  ความเพียงพอของเงินสดหมุนเวียนและวิธีการบริหารให้เพียงพอ  

 

ความเพียงพอของเงินสดหมุนเวียน จ านวน (300 ราย) ร้อยละ 

เพียงพอตลอด 131  43.7 

เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 133  44.3 

ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 31  10.3 

ไม่เพียงพอ 5  1.7 

วิธีการบริหารเงินให้เพียงพอ จ านวน (264 ราย) ร้อยละ 

1.  ดูจากกําลังเงินของตนเองในการตัดสินใจท่ีจะ   

     ซ้ือหรือขาย 
67  25.4 

2.  ซ้ือมาขายไปให้ได้อย่างรวดเร็ว 180 68.2 

3.  ใช้วิธีการกินหัวคิว 8  3.0 

4.  ใช้เครดิต คือการซ้ือก่อนแล้วจ่ายทีหลัง 9  3.4 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.17  พบว่า  ร้านเกือบร้อยละ 90 ไม่ประสบปัญหาเงินสด

หมุนเวียนไม่เพียงพอ  ท้ังน้ี เพราะร้านจะใช้วิธีการซ้ือมาขายไป เพ่ือให้เงินสดหมุนกลับมาทันเพ่ือ

รักษาสภาพคล่อง  นอกจากน้ี ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณากําลังเงินของตนเองในการตัดสินใจจะ

ซ้ือหรือขาย  ในบางกรณีผู้ประกอบการพบว่ามีขยะรีไซเคิลท่ีน่ารับซ้ือแต่ไม่มีเงินสดเพียงพอก็จะใช้

วิธีการกินหัวคิว  คือ  แจ้งลูกค้าท่ีสนใจจะซ้ือขยะรีไซเคิล  โดยขอให้ลูกค้าจ่ายเงินโดยตรงต่อ

เจ้าของขยะรีไซเคิล  โดยร้านจะได้รับเงินค่านายหน้าเป็นค่าตอบแทนโดยไม่ต้องอาศัยเงินลงทุน

ของตัวเอง  ในบางกรณีถ้ามีความไว้เน้ือเช่ือใจกัน (ร้านมีเครดิตดี)  ก็สามารถใช้วิธีนําขยะรีไซเคิลท่ี

จะรับซ้ือออกไปขายก่อนแล้วจึงนําเงินมาชําระให้ในภายหลัง 
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ตารางที่ 5.18  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนและเงินสดหมุนเวียนช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ  

   (จํานวน 300 ราย) 
 

เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วยอย่างย่ิง 42  14.0 

เห็นด้วย 173  57.7 

ไม่เห็นด้วย 78  26.0 

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 7 2.3 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.18 พบว่า เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนท่ีร้านมีอยู่  

ผู้ประกอบการเกินกว่าร้อยละ 70 มีความเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างย่ิง  ในคุณค่าของทรัพยากรเงินท่ี

ช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้   

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พบว่า  เงินเป็นปัจจัยสําคัญถือเป็นทรัพยากรท่ีจับต้องได้ท่ี

ช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  การมีเงินจํานวนมากอาจทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจ

เก็บสต๊อคสินค้าไว้นานเพราะไม่ต้องรีบขายสินค้าเพ่ือหมุนเงินมาใช้ให้เกิดสภาพคล่อง  เมื่อประสบ

ปัญหาขยะรีไซเคิลมีราคาตกตํ่า  ร้านท่ีมีเงินทุนจํานวนมากจึงอาจเสียหายมากกว่าร้านท่ีมีเงินทุน

น้อยกว่าด้วยเหตุดังกล่าวได้  ดังน้ัน  คุณค่าของเงินจึงไม่ใช่อยู่ท่ีจํานวน  แต่เป็นคุณค่าท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้ประกอบการในยามวิกฤต 
 

ตารางที่ 5.19  วิธีท่ีร้านใช้เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (จํานวน 300 ราย) 
 

วิธีใช้เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ านวน ร้อยละ 

1.  ลงทุนในเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร 47 15.7 

2.  ซ้ือมา-ขายไปให้รวดเร็ว 292 97.3 

3.  กว้านซ้ือ แล้วเก็บรอเก็งกําไร 41 13.7 

4.  ตรวจสอบเงินสดหมุนเวียนเพ่ือรักษาสภาพคล่อง 204 68. 0 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.19 พบว่า  ร้านจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเงินให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยการนํามาซ้ือขยะรีไซเคิลและขายออกเพ่ือให้ได้จํานวนรอบหลาย ๆ รอบ (ซ้ือ

มา-ขายไปให้รวดเร็ว)  ขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสอบเงินสดหมุนเวียนตลอดเวลาเพ่ือรักษา

สภาพคล่องของร้าน 
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 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการหลายคนให้ความคิดเห็นว่า  การบริหารเงิน

และใช้เงินให้เป็นคือหัวใจสําคัญของการทํากําไรอย่างต่อเน่ือง  การทํากําไรไม่มากในแต่ละคร้ัง  แต่

มีการซ้ือเข้าและขายออกอย่างต่อเน่ืองหลาย ๆ คร้ัง จะสามารถทําให้ได้ผลกําไรโดยรวมมากกว่า

การเก็งกําไรจากราคาซ้ือขายในสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีความเส่ียงสูงเกินไป ผู้ประกอบการบางส่วน

ให้ความคิดเห็นว่าเงินกําไรท่ีได้มาควรลงทุนในด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักรด้วยเพ่ือช่วยทุ่นแรงงาน 

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพงาน แต่ขณะน้ียังต้องรอก่อนไม่กล้าลงทุนเพราะสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัว 
 

ตารางที่ 5.20  จํานวนคนงานในร้านและจํานวนคนงานท่ีลาออก (จํานวน 300 ราย) 
 

จ านวนคนงาน (คน) จ านวน  ร้อยละ 

1-5 คน 159  53.0 

6-10 คน 71  23.7 

11-20 คน 39  13.0 

21-30 คน 8  2.7 

31-50 คน 13  4.3 

51-100 คน 8 2.7 

101-200 คน - - 

มากกว่า 200 คน ข้ึนไป 2 0.7 

Mean  =  10.67, S.D.  =  20.22   

คนงานท่ีลาออก จ านวน  ร้อยละ 

ไม่มีการลาออก 242  80.7 

ลาออกไม่เกินร้อยละ 25  41  13.7 

ลาออกไม่เกินร้อยละ 50 10  3.3 

ลาออกมากกว่าร้อยละ 50 7  2.3 

Mean  =  0.64, S.D.  =  2.28   
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี  5.20  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า จํานวนคนงานในร้านรับ

ซ้ือขยะรีไซเคิล 1 ร้านจะมีคนงานอยู่ประมาณ 1-5 คนเป็นส่วนใหญ่  โดยจํานวนคนงานเฉลี่ยจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีสัมภาษณ์คือ 11 คน  จํานวนคนงานท่ีลาออกในแต่ละปีไม่ค่อยมีการลาออก ค่าเฉลี่ยจึงอยู่ท่ีไม่

ถึง 1 คน 
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 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ได้สอบถามถึงสาเหตุท่ีไม่ค่อยมีคนงานลาออก  เน่ืองจาก

คนงานส่วนใหญ่จะเป็นญาติพ่ีน้องกันจึงอยู่ช่วยกันทํางานเป็นอย่างดี ลักษณะของการดูแลปกครอง

คนงานในร้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นกันเอง   จึงทําให้คนงานอยู่นานและไม่ค่อยลาออก  อีกท้ัง

ลักษณะของงานเป็นงานท่ีไม่ต้องการคนงานท่ีมีการศึกษาระดับสูง  ทําให้ผู้ท่ีมาทํางานแล้วมักจะไม่ไป

สมัครทํางานท่ีอื่น หรือทํางานอย่างอื่น  มีบางร้านใช้แรงงานผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ และบางร้าน

อาศัยคนในชุมชน เช่น นักเรียน แม่บ้าน คนชรา มาช่วยงานเป็นคร้ังคราว  เพ่ือสร้างรายได้ให้คนใน

ชุมชน  ขณะท่ี ร้านเองก็ได้ประโยชน์ในเร่ืองการจัดสรรกําลังคนและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คน

ในชุมชนอีกด้วย 
 

ตารางที่ 5.21  จํานวนคนงานท่ีมีความสามารถโดดเด่น ความเพียงพอเร่ืองจํานวนคนงานของร้าน   

 และความพึงพอใจในการทํางานของคนงาน  (จํานวน 300 ราย) 
 

จ านวนคนงานที่มีความสามารถโดดเด่น จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 245 81.7 

มี 1 คน 36 12.0 

มี 2 คน 10  3.3 

มี 3 คน หรือมากกว่า 9  3.0 

ความเพียงพอเร่ืองจ านวนคนงานของร้าน จ านวน ร้อยละ 

เพียงพอตลอด 148  49.3 

เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 135 45.0 

ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 15  5.0 

ไม่เพียงพอ 2  0.6 

ความพึงพอใจในการท างานของคนงาน จ านวน ร้อยละ 

พอใจมากท่ีสุด 54  18.0 

พอใจมาก 213  71.0 

พอใจน้อย 29 9.7 

พอใจน้อยท่ีสุด 4  1.3 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.21 พบว่า  ร้านส่วนใหญ่ไม่มีคนงานท่ีมีความสามารถโดด

เด่นเป็นพิเศษและไม่มีปัญหาเร่ืองความเพียงพอของคนงาน เพราะมีคนงานเพียงพอตลอดหรือ

เพียงพอเป็นส่วนใหญ่   และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทํางานของคนงานมาก 
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 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พบว่า  คนงานท่ีมีความสามารถโดดเด่น  มักเป็นคนงาน

ระดับหัวหน้างานท่ีทํางานอยู่กับร้านมานาน  และมีความชํานาญในด้านการดูคุณภาพขยะรีไซเคิลท่ี

ทางร้านรับซ้ือ  หรือสามารถตีราคาท่ีแม่นยําเวลาประมูลขยะรีไซเคิลจากโรงงาน  มีความสามารถ

ในการแยกแยะชนิดของพลาสติกท่ีมีความหลากหลายท่ีไม่สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าได้  ต้อง

อาศัยความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว เช่น การดมกลิ่น การพิสูจน์ลักษณะเฉพาะ  อย่างไรก็ตาม  

ความสามารถพิเศษเหล่านี้  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะสามารถทําเองได้ด้วย  ผู้ประกอบการท่ีตอบ

ว่ามีความพึงพอใจในการทํางานของคนงาน  ให้เหตุผลประกอบว่าเพราะคนงานเหล่านี้มักเป็น

ผู้ด้อยโอกาส  เมื่อมีงานทํา ก็จะไม่เกี่ยงเร่ืองงานหนักหรืองานสกปรก  ผู้ประกอบการท่ีตอบว่าท่ีมี

ความพึงพอใจน้อยและน้อยท่ีสุดในการทํางานของคนงาน  ให้เหตุผลว่า  เน่ืองจากคนงานเหล่านี้จะ

มีนิสัยด่ืมสุราเป็นประจํา  ทํางานเท่าท่ีหาเงินพอเลี้ยงตัวไปวัน ๆ เท่านั้น  ขาดความขยัน และมักขาด

งานบ่อย ๆ ปัญหาเร่ืองความซ่ือสัตย์ของคนงาน การลักขโมย หรือการโกงในรูปแบบอื่น ๆ ของ

คนงาน  ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้ามาดูแลกิจการด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันการ

ร่ัวไหล  สําหรับเร่ืองความเพียงพอของจํานวนคนงานในร้านผู้ประกอบการให้เหตุผลว่า  แรงงาน

ระดับล่าง  สามารถหาง่ายและมีท้ังคนงานประจําของร้านท่ีมักจะมาทํางานกันท้ังครอบครัว  และอยู่

ทํางานกับร้านเป็นเวลานานถ้าได้รายได้ดี  นอกจากน้ี  การจ้างงานช่ัวคราวหรือรายวันโดยใช้คนใน

ชุมชนจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ 
 

ตารางที่ 5.22  วิธีการจูงใจคนงานให้ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ  (จํานวน 300 ราย) 
 

วิธีการจูงใจคนงานให้ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ จ านวน  ร้อยละ 

1. เพ่ิมค่าแรงพิเศษ 137 45.7 

2. ให้สวัสดิการเพ่ิม 155  51.7 

3. ฝึกอบรมคนงานเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 53 19.0 

4. มีการลงโทษเมื่อทํางานผิดพลาด 13  4.3 

5. ให้ความเป็นกันเอง 212  70.3 

6. ดูแลเหมือนญาติพ่ีน้อง 84 28.0 

7. เป็นญาติพ่ีน้องกัน 73  24.3 

8. ช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน 19 6.3 

9. ให้อิสระในการทํางาน 12  4.0 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.22 พบว่า  วิธีการจูงใจคนงานให้ทํางานอย่างเต็มกําลัง

ความสามารถท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้กันคือ  การให้ความเป็นกันเองกับคนงาน รองลงมา คือ
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การให้สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ิมจากท่ีกฎหมายกําหนด รวมไปถึงการเพ่ิมเงินพิเศษเพ่ือจูงใจให้คนงาน

ทํางานได้อย่างเต็มกําลังความ สามารถ 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สรุปว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การให้

ความเป็นกันเอง ดูแลกันอย่างพ่ีน้อง ให้ความช่วยเหลือเมื่อคนงานท่ีมีความเดือดร้อน  จะทําให้ได้

ใจจากคนงานทําให้ทุกคนพยายามทํางานด้วยความจงรักภักดี  ทํางานเต็มท่ีและไม่ค่อยมีการลาออก  

รวมท้ัง  ส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกันจึงไม่ค่อยมีปัญหาในการท่ีจะดูแลเร่ืองงานเพราะช่วยเหลือกัน

เป็นอย่างดี 
 

ตารางที่ 5.23  การใช้งานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและรถประเภทต่าง ๆ  (จํานวน 300 ราย) 
 

การใช้งานเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร จ านวน ร้อยละ 

ใช้งานเต็มท่ี เกินกว่า 80 % 15 5.0 

ใช้งานค่อนข้างเต็มท่ี ประมาณ 61-80 % 88  29.3 

ใช้งานไม่ค่อยเต็มท่ี ประมาณ 40-60 % 104 34.7 

ใช้งานไม่เต็มท่ี ตํ่ากว่า 40 % 93  31.0 

การใช้งานรถประเภทต่าง ๆ จ านวน ร้อยละ 

ใช้งานเต็มท่ี เกินกว่า 80 % 20  6.7 

ใช้งานค่อนข้างเต็มท่ี ประมาณ 61-80 % 73 24.3 

ใช้งานไม่ค่อยเต็มท่ี ประมาณ 41-60 % 87 29.0 

ใช้งานไม่เต็มท่ี ตํ่ากว่า 40 % 120  40.0 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.23  พบว่าร้านมากกว่าร้อยละ 60  ไม่สามารถใช้เคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มกําลังความสามารถท่ีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร หรือรถ

ประเภทต่าง ๆ ท่ีตนเองมีอยู่  

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจ

ท่ีผ่านมามีผลอย่างมากต่อปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในสังคม  เมื่อผู้บริโภคลดการบริโภค และบางส่วน

เลิกรวบรวมขยะรีไซเคิลมาขายให้ร้าน  เน่ืองจากราคาขายถูกลงอย่างมากจนไม่จูงใจให้เก็บมาขาย  

โรงงานลดการผลิต  ทําให้ขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีปริมาณลดลงกว่าคร่ึง   ดังน้ัน    เมื่อปริมาณขยะ    

รีไซเคิลมีน้อย  การใช้งานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ ก็ลดลงไปด้วย  
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ตารางที่ 5.24  จํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  ปัญหาการทํางานและ 

   ความเพียงพอของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ (จํานวน 300 ราย) 
 

จ านวนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 289 96.3 

มี 1 ชนิด 5  1.7 

มี 2 ชนิด 3 1.0 

มี 3 ชนิด หรือมากกว่า 3  1.0 

ปัญหาการท างานของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 31  10.3 

มาก 61  20.3 

น้อย 153 51.0 

น้อยท่ีสุด 55 18.3 

ความเพียงพอของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  และรถ จ านวน ร้อยละ 

เพียงพอตลอด 158 52.7 

เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 124 41.3 

ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 14 4.7 

ไม่เพียงพอ 4 1.3 

  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.24 พบว่า เกือบทุกร้านไม่มีความจําเป็นท่ีต้องใช้เคร่ืองจักรท่ี

มีเทคโนโลยีระดับสูง  เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรต่าง ๆ จึงไม่มีความแตกต่างกัน  หรือโดดเด่นเป็น

พิเศษท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเร่ืองการทํางานของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร

และรถ และมีความเพียงพอเป็นส่วนใหญ่หรือเพียงพอตลอด  

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถ

ประเภทต่าง ๆ เป็นแบบท่ีใช้กันท่ัว ๆ ไป  จะมีเพียงผู้ประกอบการบางรายเท่านั้นท่ีมีความรู้ด้านช่าง

ท่ีมีการดัดแปลงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรบางชนิดให้สามารถทํางานได้สะดวกและเหมาะสมกับลักษณะ

ของขยะรีไซเคิลท่ีตนเองรับซ้ือ  ท้ังน้ี  เพ่ือความรวดเร็วในการทํางานและช่วยประหยัดต้นทุนจึง

ต้องดูแลไม่ให้มีการเสียระหว่างการทํางาน   และ ต้องคอยซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
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ตารางท่ี 5.25  การช่วยลดต้นทุนการผลิตของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ และวิธีการ 

  บํารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ (จํานวน 300 ราย) 
 

การช่วยลดต้นทุนการผลิตของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถ จ านวน  ร้อยละ 

มากท่ีสุด 28  9.3 

มาก 158  52.7 

น้อย 108 36.0 

น้อยท่ีสุด 6 2.0 

วิธีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถ จ านวน  ร้อยละ 

บํารุงรักษาทุกคร้ัง ก่อน - หลังใช้งาน 61 20.3 

ซ่อมทันทีท่ีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือรถเสีย 287 95.7 

ใช้ช่างท่ีชํานาญงานเป็นผู้ดูแล 22 7.3 

ไม่ใช้เคร่ืองจักรผิดประเภท 32 10.7 

มีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถสํารอง 10 3.3 

อื่น ๆ เช่น เอารถเข้าอู่ประจํา 272 90.7 

จ านวนวิธีท่ีร้านใช้ในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม จ านวน ร้อยละ 

ใช้ 1 วิธี 36 12.0 

ใช้ 2 วิธี 74 24.7 

ใช้ 3 วิธี 120  40.0 

ใช้ 4 วิธี หรือมากกว่า 70 23.3 

  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.25  พบว่า  ร้านส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60  มีเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร และรถท่ีสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต วิธีการบํารุงรักษาซ่อมแซม ส่วนใหญ่ร้านจะ

ซ่อมทันที หรือถ้าเป็นรถก็จะนําเข้าอู่ซ่อม และร้านจะเลือกใช้วิธีบํารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร และรถ  3–4 วิธีข้ึนไป   

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพยายามหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

เพ่ือช่วยลดจํานวนแรงงาน ลดความยากลําบากของการทํางานให้กับคนงาน และช่วยให้สามารถ

บรรทุกสินค้าให้ลูกค้าได้มากข้ึน  ยกตัวอย่างเช่น เคร่ืองตัดเหล็ก หรือชุดตัดเหล็ก  เพ่ือทําให้เศษ

เหล็กท่ีมีขนาดใหญ่ตัดให้มีขนาดเล็ก สามารถใส่รถบรรทุกหรือรถกระบะได้จํานวนช้ินมากกว่าเศษ

เหล็กเป็นช้ินใหญ่  ๆท้ังยังทําให้คนงานทํางานง่ายข้ึน เคร่ืองบีบอัดกระดาษ หรือเคร่ืองบีบอัด

กระป๋องอลูมิเนียมให้เป็นก้อน เพ่ือทําให้ปริมาตรของกระดาษ หรือ อลูมิเนียมบีบอัดให้เล็กลง ซ่ึง
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จะสะดวกในการจัดเรียงข้ึนรถขนส่งและยังสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้มากด้วย  รถ

โฟลคลิฟท์ท่ีใช้ช่วยยกของท่ีมีน้ําหนักมากทําให้ใช้คนงานน้อยลง  เป็นต้น  นอกจากน้ียังพบว่า ร้าน

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีบํารุงรักษา ซ่อมแซม เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถ 3-4 วิธีข้ึนไป  โดยการ

ซ่อมแซมทันทีท่ีมีความเสียหาย รถท่ีใช้งานจะมีการนําเข้าอู่เพ่ือตรวจสอบสภาพหรือซ่อมบํารุง  

ผู้ประกอบการจะให้ความใส่ใจกับเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถ  เพราะถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความ

จําเป็นต่อการทํางานมาก แต่หากเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือรถประเภทต่าง ๆ มีมากเกินความจําเป็น

ของร้านจะทําให้มีต้นทุนแฝงค่อนข้างมากเช่นกัน 
 

ตารางที่ 5.26  การวางแผนการทํางานของร้าน  (จํานวน 300 ราย) 
 

วิธีการวางแผนในการท างาน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีการวางแผน 119 39.7 

มีการวางแผนแต่ไม่เคยทําเป็นเอกสาร 157  52.3 

มีการวางแผนแต่ทําเป็นเอกสารเฉพาะแผนระยะส้ัน 14  4.7 

มีการวางแผนเป็นเอกสารท้ังแผนระยะส้ันและระยะยาว 10  3.3 
   

วิธีการบริหารร้านเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

เหมาะสมมากท่ีสุด 43  14.3 

เหมาะสมมาก 212 70.7 

เหมาะสมน้อย 42  14.0 

เหมาะสมน้อยท่ีสุด 3  1.0 

การบริหารร้านท่ีผ่านมาส่งผลดีต่อการด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 27  9.0 

มาก 226  75.3 

น้อย 46  15.3 

น้อยท่ีสุด 1  0.3 

  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.26  พบว่า  ร้อยละ 52.3  ของร้านท่ีมีการวางแผนแต่ไม่มีการ

จัดทําเป็นเอกสารผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการบริหารงานของตนมีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งผลดีต่อการบริหารงานของร้าน 

   จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการเหล่านี้  ให้ความคิดเห็นว่าการวางแผนใน

ธุรกิจน้ีเป็นลักษณะวันต่อวัน  ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้า  และไม่มีการบริหารท่ีเป็นลักษณะแบบ

องค์การท่ีมีระบบ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงร้านเล็ก ๆ ท่ีผู้ประกอบการมีการศึกษาไม่สูงนัก  จะใช้วิธีการ
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บริหารตามสถานการณ์เป็นหลัก  ส่วนร้านใหญ่ท่ีมีระบบการบริหารแบบเป็นระบบและมีลาย

ลักษณ์อักษรท้ังแผนระยะส้ัน และระยะยาว  ร้านลักษณะดังกล่าวมีจํานวนไม่มากจากการสํารวจใน

คร้ังน้ี   
 

ตารางที่ 5.27  เทคนิคท่ีร้านใช้เพ่ือให้สามารถรับซ้ือหรือขายขยะได้มากข้ึน  (จํานวน 300 ราย) 
 

เทคนิคท่ีร้านใช้เพื่อให้สามารถรับซื้อหรือขายขยะได้มากข้ึน   จ านวน  ร้อยละ 

1. สํารวจราคาซ้ือ - ขาย ขยะรีไซเคิลทุกวัน 285  95.0 

2. ให้ราคาดีเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้นําขยะมาขาย 121 40.3 

3. ประเมินคุณภาพขยะ และกําหนดราคารับซ้ืออย่างมีหลักเกณฑ์ 206 68.7 

4. คิดค้นหาขยะใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด 22 7.3 

5. ถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากจัดส่งขยะไปให้ทุกคร้ัง 75 25.0 

6. พยายามเข้าถึงแหล่งขยะ เพ่ือให้ได้ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 120  40.0 

7. หาแหล่งรับซ้ือขยะรีไซเคิลเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 49  16.3 

8. วางแผนโฆษณาเพ่ือดึงดูดลูกค้า 12  4.0 

9. สร้างแบรนด์ของร้านให้เป็นท่ีรู้จัก 29  9.7 

10. เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางสังคม 46 15.3 

11. เพ่ิมมูลค่าขยะโดยการคัดแยกหรือแปรรูปบางส่วนก่อนขาย 255 85.0 

12. สอนให้คนงานมีความชํานาญ 138  46.0 

13. บริหารการซ้ือ-ขาย ให้มีสภาพคล่องทางการเงินเสมอ 237  79.0 

14. การบริการท่ีรวดเร็ว ประทับใจท้ังผู้ซ้ือและผู้ขาย 157 52.3 

15. การซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ ไม่โกงตาช่ัง 54  18.0 

16. การพูดจากับผู้ท่ีมาติดต่อด้วยอัธยาศัยท่ีดี เป็นกันเอง 63 21.0 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.27  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี

เทคนิคในการท่ีจะรับซ้ือหรือขายขยะให้ได้ปริมาณมากข้ึนและคุณภาพท่ีดีข้ึน  โดยจะทําการสํารวจ

ราคาซ้ือ-ขาย ขยะรีไซเคิลทุกวัน เพ่ือให้สามารถกําหนดราคารับซ้ือและราคาขายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีการซ้ือและขายกันเป็นเงิน

สด  ดังน้ัน  เทคนิคในการบริหารการซ้ือ-ขาย ให้มีสภาพคล่องทางการเงินเสมอจะช่วยให้ร้าน

สามารถสร้างความน่าเช่ือถือกับท้ังผู้ซ้ือและผู้ขายได้เป็นอย่างดี  ส่วนการเพ่ิมมูลค่าขยะโดยการคัด

แยกหรือแปรรูปบางส่วนก่อนขายเป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีผู้ประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลใช้เพ่ือให้

สามารถขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น อีกท้ัง เทคนิคการประเมินคุณภาพขยะ และกําหนดราคารับซ้ืออย่าง
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มีหลักเกณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว ประทับใจท้ังผู้ซ้ือและผู้ขายจะช่วยให้ผู้ประกอบการประสบ

ผลดีมากย่ิงข้ึนด้วย 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่า  เทคนิคในการ

บริหารร้านให้ได้ปริมาณรับซ้ือและขายในจํานวนท่ีต้องการ  ผู้ประกอบการต้องมีความรอบรู้และ

ใช้หลาย ๆ เทคนิคร่วมกัน  และต้องทันกับสถานการณ์ในแต่ละวันด้วย เพ่ือจะได้ตัดสินใจได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม  รวมท้ัง การฝึกคนงานให้มีความชํานาญในงานเพ่ือช่วยกันคัดแยกขยะก่อน

ส่งไปขายจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของขยะรีไซเคิลของร้านได้มากกว่าการไม่มีการคัดแยก  แต่ส่ิงท่ี

ผู้ประกอบการเกือบท้ังหมดให้ความเห็นตรงกันอย่างมากคือ  ร้านต้องสร้างเครดิตของร้านให้ดีเป็น

ท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมและเป็นการเพ่ิมจํานวนลูกค้าใหม่ด้วย 
 

ตารางที่ 5.28  สภาพการแข่งขันท่ีร้านประสบอยู่ในปัจจุบัน  (จํานวน 300 ราย) 
 

การแข่งขันท่ีประสบอยู่ในปัจจุบัน Mean S.D. ความหมาย 

1. การแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมในบริเวณใกล้เคียงกัน 2.91 0.891 มาก 

2. การแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ท่ีเปิดเพ่ิมข้ึน 2.65 0.718 มาก 

3. ลูกค้าท่ีรับซ้ือขยะจากร้านเข้าไปรับซ้ือจากแหล่งผู้ขายขยะ 2.75 0.843 มาก 

4. ลูกค้าท่ีเคยขายขยะให้ร้าน นําขยะไปขายท่ีอื่น 2.73 0.824 มาก 

5. วัตถุดิบใหม่ท่ีใช้มีราคาถูกลงทําให้การใช้ขยะรีไซเคิลลดลง 2.82 0.914 มาก 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.28  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าการแข่งขันในธุรกิจน้ีมี

ค่อนข้างมากพอสมควร  โดยมีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยู่เร่ือย ๆ  ส่วนผู้ท่ีนําขยะมาขายให้

ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล  และผู้ท่ีมารับซ้ือขยะจากร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล  จะมีการลองไปขายหรือ

ลองไปซ้ือจากร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลร้านอื่น ๆ ด้วย  เพ่ือดูว่าร้านใดให้ราคาดีกว่าหรือบริการดีกว่า  

และถ้าเป็นช่วงเวลาท่ีวัตถุดิบใหม่ท่ีใช้ในการผลิตมีราคาถูกลง  ผู้ผลิตจะหันไปใช้วัตถุดิบใหม่แทน

ขยะรีไซเคิล  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาขยะรีไซเคิล  อันเป็นไปตามกลไกตลาดนั่นเอง 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการกล่าวถึงปัญหาท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายขยะไม่มี

ความจงรักภักดีท่ีจะขายแต่เฉพาะร้านรับซ้ือขยะร้านใดร้านหน่ึงเป็นประจํา  เป็นปัญหาท่ีทําให้เกิด

การแข่งขัน ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  ส่วนใหญ่ร้านจะปล่อยตามใจท้ังผู้ซ้ือ

และผู้ขาย ท่ีจะเปลี่ยนใจไปลองซ้ือหรือขายให้ร้านอื่น  แต่สุดท้ายแล้ว ท้ังผู้ซ้ือและผู้ขายส่วนใหญ่ก็

จะกลับมาขายให้กับร้านเดิมท่ีอยู่ใกล้ ๆ เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง  รวมท้ังราคารับซ้ือหรือขายขยะ

รีไซเคิลจะมีราคากลางประกาศในเว็บไซต์ หรือ ทางโรงงานผู้ผลิต เช่น โรงหลอม โรงผลิต

พลาสติก  จะโทรติดต่อแจ้งราคาให้รับรู้กันอยู่แล้ว  ราคาจึงไม่ค่อยแตกต่างกัน  ส่วนท่ีจะมีความ
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แตกต่างกันทางด้านจูงใจลูกค้าคือ  ความซ่ือสัตย์ การบริการท่ีเป็นกันเอง รวดเร็ว  จะทําให้ลูกค้าพึง

พอใจและไม่เปลี่ยนใจไปซ้ือหรือขายท่ีอื่น 
 

ตารางที่ 5.29  แนวทางการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้ผลกําไรสูงสุด  (จํานวน 300 ราย) 
 

แนวทางการตัดสินใจ จํานวน  ร้อยละ 

1. ความกล้าได้กล้าเสีย 9  3.0 

2. ต้องระมัดระวังในการซ้ือขายอย่างมาก 165  55.0 

3. ท้ังสองแนวทาง 123  41.0 

4. อื่น ๆ 3 1.0 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.29  สรุปผลได้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีความ

ระมัดระวังในการซ้ือขายอย่างมาก  และมีบางส่วนท่ีพิจารณาตามสถานการณ์ว่าควรใช้ท้ังความ

ระมัดระวังแต่ก็ต้องกล้าได้กล้าเสียบ้างในบางคร้ัง 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า  หลังจากเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจทําให้เกือบทุกร้านเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารการซ้ือขายไปอย่างมาก  คือจากเดิมท่ี

มีการเก็บสินค้าไว้เก็งกําไร  เพ่ือให้ได้ผลกําไรสูงสุด      แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็เปลี่ยนการใช้

กลยุทธ์เป็นแบบระมัดระวังในการซ้ือขายอย่างมาก  และมีการบริหารแบบซ้ือมาแล้วรีบคัดแยกเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่า จากน้ันจะรีบส่งขายทันทีเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนเร็วกว่าเดิมมากข้ึน  ซ่ึงจะทําให้เส่ียงต่อ

การผันผวนของราคาได้ดีกว่า  ส่วนร้านที่มีขนาดใหญ่และมีเงินทุนพอสมควรจะใช้วิธีการบริหาร

แบบท้ังสองทางเป็นส่วนใหญ่  เพราะถ้ามองเห็นลู่ทางในการรวบรวมขยะบางประเภทท่ีมีแนวโน้ม

ราคาดีก็จะเก็บเก็งกําไร  แต่บางประเภทก็จะรีบขายไปเพ่ือให้ได้กําไรหมุนเข้ามาเร็ว ๆ เช่นกัน  ซ่ึง

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นในส่วนตัวว่า  การใช้กลยุทธ์ในการบริหารเพ่ือให้ได้กําไรมากหรือไม่น้ัน  ไม่มี

สูตรตายตัวแน่นอน  ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละวันซ่ึงคาดการได้ค่อนข้างยากเพราะมีปัจจัยท้ัง

ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน และเห็นว่าการจะทําธุรกิจน้ี

ให้ประสบผลสําเร็จตัวผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ความชํานาญ และมีเครือข่ายเพ่ือรับข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  และต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล รวมท้ังเป็นคนท่ีมีความสามารถใน

การกล้าตัดสินใจด้วย  ซ่ึงข้อมูลในส่วนนี้จะสอดคล้องกับข้อมูลในข้อระดับการเข้ามาดูแลกิจการ

และระดับการตัดสินใจของผู้ประกอบการอย่างเห็นได้ชัด 
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ตารางที่ 5.30  การเข้ามาดูแลกิจการและความสามารถในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ  

   (จํานวน 300 ราย) 
 

ระดับการเข้ามาดูแลกิจการในกิจกรรมต่าง ๆ Mean S.D. ความหมาย 

1. การจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดําเนินงาน 3.75 0.63 มากที่สุด 

2. การบริหารเงินสดหมุนเวียนให้เพียงพอ 3.78 0.60 มากที่สุด 

3. การรับคนงานเข้าทํางาน 3.70 0.66 มากที่สุด 

4. การจัดสรรงานและดูแลคนงานในร้าน 3.71 0.64 มากที่สุด 

5. การจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรและรถมาใช้ในร้าน 3.66 0.72 มากที่สุด 

6. การจัดการเรื่องการใช้งานและการซ่อมบํารุงเครื่องมือ/ 

           เครื่องจักรและรถ 
3.64 0.68 มากที่สุด 

7. การวางแผนงานของร้านทั้งระยะส้ันและระยะยาว 3.71 0.65 มากที่สุด 

8. การบริหารงานซ้ือ-ขายในแต่ละวัน 3.74 0.62 มากที่สุด 

ระดับความสามารถในการตัดสินใจของผู้ประกอบการต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ 
Mean S.D. ความหมาย 

1. การจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดําเนินงาน 3.36 0.73 มากท่ีสุด 

2. การบริหารเงินสดหมุนเวียนให้เพียงพอ 3.45 0.67 มากท่ีสุด 

3. การรับคนงานเข้าทํางาน 3.36 0.71 มากท่ีสุด 

4. การจัดสรรงานและดูแลคนงานในร้าน 3.45 0.58 มากท่ีสุด 

5. การจัดหาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและรถมาใช้ในร้าน 3.20 0.84 มาก 

6. การจัดการเร่ืองการใช้งานและการซ่อมบํารุงเคร่ืองมือ/ 

          เคร่ืองจักรและรถ 
3.32 0.75 มากท่ีสุด 

7. การวางแผนงานของร้านท้ังระยะส้ันและระยะยาว 3.28 0.71 มากท่ีสุด 

8. การบริหารงานซ้ือ-ขายในแต่ละวัน 3.43 0.61 มากท่ีสุด 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.30  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการได้เข้ามาดูแล

กิจการเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในร้านในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  และมีความสามารถในการ

ตัดสินใจมากท่ีสุดในกิจกรรมต่าง  ๆของร้านทุกกิจกรรม  ยกเว้นการตัดสินใจเร่ืองการจัดหา

เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและรถมาใช้ในร้านที่ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในระดับมากเท่านั้น 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าธุรกิจน้ีจําเป็นอย่างย่ิง

ท่ีผู้เป็นเจ้าของกิจการจะต้องเข้ามาดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เอง  เน่ืองจากมีโอกาสร่ัวไหลได้ง่าย  หาก

ให้ผู้อื่นบริหารแทนในกิจกรรมเหล่านี้  อาจก่อให้เกิดความสูญเสียได้  โดยเฉพาะการตัดสินใจว่าจะ
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ซ้ือหรือจะขายในช่วงเวลาใดมีความสําคัญมาก  หากตัดสินใจช้าหรือเร็วเกินไปอาจทําให้ขาดทุนได้ 

การตัดสินใจของผู้ประกอบการในการระดมทุน  บริหารเงิน เป็นทักษะท่ีสําคัญมากอีกประการหน่ึง  

เพราะ ธุรกิจน้ีต้องใช้เงินสดในการรับซ้ือ และ ต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้ดีอยู่เสมอเพ่ือ

รักษาเครดิตของร้าน  นอกจากน้ี การคัดเลือกคนงานเข้าทํางานและการวางแผนกําลังคน  การดูแล

เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถ เป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก ทําให้ระดับ

ความสามารถในการตัดสินใจของผู้ประกอบการในทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 5.31  การให้ความสําคัญในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ และความสามารถในการสร้างสรรค์ 

   ส่ิงใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการ  (จํานวน 300 ราย) 
 

ระดับการให้ความส าคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ Mean S.D. ความหมาย 

1. การหาขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ 1.78 0.86 น้อย 

2. การหาวิธีการรับซ้ือใหม่ ๆ และวิธีการคัดแยกใหม่ ๆ 1.87 0.83 น้อย 

3. การหาตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ 1.95 0.85 น้อย 

ระดับความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ Mean S.D. ความหมาย 

1. การหาขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ 1.79 0.80 น้อย 

2. การหาวิธีการรับซ้ือใหม่ ๆ และวิธีการคัดแยกใหม่ ๆ 1.87 0.82 น้อย 

3. การหาตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ 1.93 0.82 น้อย 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.31  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆน้อย  และความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ของ

ผู้ประกอบการก็มีน้อยด้วยเช่นกัน 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ประกอบการให้ความเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการหาขยะรีไซเคิลท่ียังไม่เคยมี หรือวิธีการรับซ้ือขยะรีไซเคิลแบบใหม่ ๆรวมท้ังการหา

ตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ เพ่ือให้มีการขยายตลาดนั้น  เหตุใดจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึง

ไม่ให้ความสําคัญ  หรือให้ความสําคัญน้อย  ผลปรากฏว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่า

ขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ ถ้ายังไม่มีตลาดรองรับ ร้านก็จะไม่กล้าเส่ียงท่ีจะรับซ้ือ  ต้องรอจนกว่าจะมีตลาด

รองรับก่อนจึงจะรวบรวมและรับซ้ือมาขาย    ส่วนวิธีการรับซ้ือใหม่ ๆได้มีการพยามยามทําอยู่โดย

การเข้าร่วมกับภาครัฐในการทําธนาคารขยะ หรือหาช่องทางในการรวบรวมขยะแบบใหม่ๆ และ

ปรับปรุงวิธีการในการคัดแยกท่ีดีข้ึน แต่ก็ยังไม่สามารถทําได้อย่างต่อเน่ือง  ผลลัพธ์จึงไม่ดีเท่าทีควร 

สําหรับการหาตลาดใหม่ ๆ ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจุบันสามารถขายให้กับผู้รับซ้ือท่ีอยู่ใกล้กับร้านจะ

สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า  จึงไม่คิดท่ีจะดําเนินการในเร่ืองเหล่านี้   ซ่ึงผู้ประกอบการ
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รายเล็กจะไม่ให้ความสําคัญในเร่ืองเหล่านี้เลย เพราะไม่มีกําลังคนและไม่มีความสามารถในการ

ดําเนินการโดยเฉพาะการทําตลาดส่งออก  อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจ

ในเร่ืองการหาขยะใหม่ ๆ และตลาดใหม่ ๆ น้อยด้วยเพราะติดขัดในเร่ืองศักยภาพของร้านและ

ข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาดท่ีเก่ียวข้องขยะรีไซเคิลประเภทใหม่  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ยังคงพยายามท่ีจะหาวิธีการในการเข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลเพ่ือรับซ้ือให้ได้มากข้ึน  ตลอดจนหา

หนทางในการพัฒนากระบวนการคัดแยกขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงข้ึนก่อนส่งออกจําหน่าย 
 

ตารางที่ 5.32  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อความสําเร็จของร้าน  (จํานวน 300 ราย) 
 

ความส าเร็จของร้าน Mean S.D. ความหมาย 

1. ด้านคุณภาพของสินค้า 2.48 0.51 ไม่เห็นด้วย 

2. ด้านความรวดเร็วในการบริการ 3.44 0.83 เห็นด้วยอย่างย่ิง 

3. ด้านความยืดหยุ่น และการปรับตัวของร้าน 2.96 0.65 เห็นด้วย 

4. ผลิตภาพของร้าน 2.87 0.57 เห็นด้วย 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.32  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็น

ด้วยอย่างย่ิงว่าร้านประสบความสําเร็จมากท่ีสุดในด้านการให้ความรวดเร็วในการให้บริการ และ

เห็นด้วยว่า ร้านประสบความสําเร็จด้านผลิตภาพ และความยืดหยุ่นและการปรับตัวของร้าน จะมี

ด้านคุณภาพของสินค้าเท่านั้นท่ีผู้ประกอบการยังไม่เห็นด้วยว่าร้านประสบความสําเร็จ 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบการกล่าวว่า ร้านมุ่งหวังด้านการบริการมากท่ีสุด 

เพราะการแข่งขันนอกจากราคาต้องดีแล้ว การบริการเป็นตัวช่วยให้ร้านประสบความสําเร็จ ซ่ึงท้ัง

สองอย่างเกี่ยวโยงกับผลิตภาพในการทํางานของร้าน ส่วนความยืดหยุ่นปรับตัวเป็นส่ิงท่ีจําเป็นมาก

ในธุรกิจน้ีเพราะต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว แม่นยํา ส่วนคุณภาพของสินค้าข้ึนอยู่กับ

ความชํานาญของคนงานในการคัดแยก และความมุ่งม่ันของผู้ประกอบการว่าต้องการคัดแยกให้

สินค้ามีคุณภาพในระดับใดท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า เพราะลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจ

จ่ายราคาตามคุณภาพสินค้าท่ีได้รับ   
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ตารางที่ 5.33  ร้อยละของกําไรต่อยอดขายท่ีได้จากการดําเนินงานของร้าน  (จํานวน 300 ราย) 
 

ก าไรท่ีได้จากการด าเนินการของร้าน จ านวน  ร้อยละ 

ตํ่ากว่าร้อยละ 5 49  16.3 

ร้อยละ 5-10 52  17.3 

ร้อยละ 11-20 67  22.3 

ร้อยละ 21-30 84  28.0 

ร้อยละ 31-40 15  5.0 

ร้อยละ 41-50 17  5.7 

ร้อยละ 51-60 4  1.3 

ร้อยละ 61-70 5 1.7 

ร้อยละ 70 ข้ึนไป 6  2.0 

ไม่ตอบ 1 0.3 

Mean  =  23.31, S.D.  =  20.35   
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.33  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่ากําไรท่ีได้จากการดําเนินงาน

ของร้านส่วนใหญ่จะได้กําไรประมาณร้อยละ 20-30  โดยมีค่าเฉล่ียของกําไรท่ี 23.31 

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ผู้ประกอบการบางรายให้ความเห็นว่า  โดยเฉล่ียของกําไร

ในการดําเนินงานของร้านลักษณะน้ีจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  และจะย่ิงได้กําไรมากข้ึนถึงร้อยละ 50 

ถึงร้อยละ 100 หรือเกินกว่า 100 ได้  ถ้าเป็นผู้ประกอบการมีการประมูลสินค้าเป็นเคร่ืองจักรเก่า  

และนํามาปรับปรุงแก้ไขและขายให้กับผู้ใช้งาน  ผู้ประกอบการท่ีมีสายสัมพันธ์อันดีกับโรงงาน

หลอมหรือโรงงานแปรรูปต่าง ๆ จะได้ราคารับซ้ือท่ีดีกว่าผู้ประกอบการรายย่อย  เพ่ือสามารถรับซ้ือ

สินค้าในปริมาณมาก แม้ผลกําไรจะน้อยแต่ปริมาณสินค้ามากทําให้มีรายรับเป็นท่ีมากกว่า เน่ืองจาก

ปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมาทําให้กําไรท่ีคิดเป็นร้อยละของยอดขายสูงกว่าปกติเพราะราคา

ซ้ือขายตํ่าลงมาก  ขณะท่ีกําไรต่อกิโลกรัมยังคงเท่าเดิม จึงถือเป็นข้อดีในแง่ท่ีว่าต้นทุนในการรับซ้ือ

น้อยลงแต่กําไรต่อหน่วยสูงข้ึน แต่ปัญหาคือราคารับซ้ือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองทําให้มีบาง

ช่วงท่ีรับซ้ือมาแล้วขายในราคาท่ีตํ่ากว่าต้นทุน ทําให้ผลกําไรโดยรวมของธุรกิจน้ีในช่วงท่ีผ่านมามี

บางร้านท่ีประสบกับสภาวะการขาดทุน เน่ืองจากส่งจําหน่ายออกล่าช้าไม่ทันราคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ผู้ประกอบการหลายรายกล่าวว่า ผลกําไรของธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจท่ีเฟ่ืองฟูจะได้มากกว่านี้มาก

เพราะปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคท่ีมากข้ึน และราคาขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือก็จะ

สูงข้ึนด้วย  ซ่ึงราคาขยะรีไซเคิลท่ีสูงยังเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะมาขายเพ่ิมข้ึนด้วย 
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ตารางที่ 5.34  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยท่ีทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ  

 (จํานวน 300 ราย) 
 

สิ่งท่ีท าให้ธุรกิจส าเร็จ จ านวน  ร้อยละ 

1. มีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ 192  64.0 

2. เจ้าของกิจการต้องมาดําเนินการบริหารงานด้วยตนเอง 149  49.7 

3. ต้องมีเครือข่าย และรู้จักคนวงใน 73  24.3 

4. เจ้าของกิจการต้องขยัน อดทน และซ่ือสัตย์ อัธยาศัยดี 102 34.0 

5. เจ้าของกิจการต้องมีความรู้ ความชํานาญเก่ียวกับธุรกิจน้ี 80  36.7 

6. การบริการลูกค้าท่ีดี 83 27.7 

7. ทําเลร้านดี 60  20.0 

8. เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรพร้อม 13  4.3 

9. พนักงานต้ังใจทํางานและรับผิดชอบ 15  5.0 

10. มีเครดิตท่ีดี 17  5.7 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.34   สรุปได้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการ

จะทําธุรกิจน้ีให้ประสบความสําเร็จ  ส่ิงท่ีสําคัญ คือเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอ และเจ้าของกิจการ

ต้องมาดําเนินการบริหารงานด้วยตนเอง  

 จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  การจะให้ธุรกิจน้ี

ประสบความสําเร็จผู้ประกอบการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจน้ีเป็นอย่างดี  มี

ความขยัน อดทน และซ่ือสัตย์ อัธยาศัยดี  จึงจะมีผลต่อความสําเร็จของร้านอย่างแท้จริง  ส่วนปัจจัย

อื่น ๆ ท่ีช่วยเสริมให้ประสบความสําเร็จได้เพ่ิมข้ึนอีกคือ  การให้บริการท่ีดีกับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิด

ความประทับใจและเช่ือใจ  การมีเครือข่ายท่ีดีจะช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว  และปรับตัวได้

ทันกับเหตุการณ์  สามารถรวมตัวกันเพ่ือต่อรองกับผู้รับซ้ือ การรู้จักคนวงใน เช่น เวลาเข้าไป

ประมูลขยะรีไซเคิลตามโรงงาน ถ้ารู้จักเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการประมูลเป็นพิเศษก็จะมีโอกาส

มากกว่า การมีทําเลร้านท่ีสะดวกแก่ท้ังผู้ท่ีจะนําขยะมาขาย จะช่วยให้ร้านรวบรวมและรับซ้ือขยะได้

ปริมาณมาก และถ้าร้านอยู่ใกล้แหล่งรับซ้ือจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งลงได้มาก การมีคนงานท่ี

ต้ังใจทํางานและมีความรับผิดชอบดี  ประกอบกับเคร่ืองทุ่นแรงมีความพร้อมจะทําให้ผลิตภาพงาน

ดีข้ึนในจํานวนผู้ประกอบการท้ัง 300 ราย มี 41 รายท่ีผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การ และความสามารถของผู้ประกอบการซ่ึงจะ

กล่าวในผลการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
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ตารางที่ 5.35  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ (จํานวน 300 ราย) 
 

ความต้องการท่ีให้ภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือ จ านวน  ร้อยละ 

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 117  39.0 

2. ช่วยเหลือด้านภาษี 77  25.7 

3. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการแยกขยะ 4  1.3 

4. อํานวยความสะดวกในการท้ิงขยะแก่ชุมชน 4 1.3 

5. กฎหมายรับซ้ือของผิดกฎหมาย 76  25.3 

6. พัฒนาเศรษฐกิจ 79  26.3 

7. ส่งเสริมเชิงนโยบาย 23  7.7 

8. ปรับปรุงการบริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 16 5.3 

9. สอดส่องดูแลร้านท่ีทําผิดกฎหมายจริงๆ  12 4.0 

10. จัดการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเอาประโยชน์และคอรัปช่ัน 35  11.7 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี  5.35 สรุปความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความ

ต้องการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจการธุรกิจการรับซ้ือขยะรีไซเคิล พบว่า  

ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าต้องการให้ภาครัฐช่วยจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าโดยไม่ต้องมี

หลักทรัพย์คํ้าประกัน  การช่วยเหลือด้านภาษีเพ่ือลดค่าใช้จ่าย   

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการแสดงความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้าน

เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า และช่วยเหลือด้านภาษี  รวมท้ัง ต้องการให้ภาครัฐช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีเพ่ือเพ่ิม

การบริโภคภาคประชาชนให้มากข้ึน  ปริมาณขยะก็จะมีมากข้ึน ท าให้มีการซ้ือและขายขยะรีไซเคิล

ได้มากย่ิงข้ึน  ส าหรับด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ผู้ประกอบการบางส่วนอยากให้ภาครัฐมี

การปรับแก้ไขกฎหมายเร่ืองการรับซ้ือของผิดกฎหมาย (การรับซ้ือของโจร)  เพราะท าให้เกิดความ

ล าบากในการด าเนินธุรกิจ  คือไม่กล้ารับซ้ือ  หรือถ้าซ้ือมาโดยไม่รู้ว่าเป็นของโจรก็จะท าให้เกิด

ปัญหาตามมามากมาย  ซ่ึงการรับซ้ือโดยปฏิบัติตามข้ันตอนตามท่ีกฎหมายก าหนด จะท าให้เกิด

ความล่าช้าในการรับซ้ือและเสียลูกค้าได้  จึงควรมีการปรับแก้ให้เกิดความคล่องตัวในการซ้ือขาย    

อย่างไรก็ตาม  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่า ควรมีกฎหมายห้ามรับซ้ือของผิดกฎหมาย 

เพราะมีส่วนช่วยปกป้องร้านจากการท าผิดกฎหมาย  เพราะหากท าตามกฎหมาย ผู้น าขยะรีไซเคิลมา

ขายก็จะเข้าใจและให้ความร่วมมือ  มีแต่เพียงมิจฉาชีพท่ีจะไม่พอใจ และจะมุ่งไปขายให้กับร้านท่ีมี

เจตนาจะท าธุรกิจแบบผิดกฎหมาย  นอกจากน้ี ยังมีการร้องเรียนเร่ืองการท่ีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมา

ขอรับผลประโยชน์ (ส่วย) ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจ ากับธุรกิจน้ี ท าให้ผู้ประกอบการเกิดความเบ่ือหน่าย  



 
196 

 

ต้นทุนของธุรกิจน้ีส่วนหน่ึงจึงมาจากการท่ีร้านต้องจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าท่ีบางราย เกิดเป็นต้นทุน

แฝงของร้านอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้ประกอบการ  ซ่ึงมี

ความส าคัญอย่างมากจะขอกล่าวในรายละเอียดไว้ในส่วนของผลการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
 

 
5.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

 ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําสถิติช้ันสูงมาใช้เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย

เพราะหากการวิเคราะห์ข้อมูลยืนยันความถูกต้องของสมมติฐาน ก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องกับสมมติฐานน้ันตามท่ีผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมมาในบทท่ี 3  และเป็นการ

สนับสนุนข้อแนะนําของผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจน้ี  ในการ

วิจัยคร้ังน้ีมีตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามหลายตัว  ผู้วิจัยเลือกท่ีจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระหลายตัว  จําแนกตามลักษณะตัวแปรกับตัวแปรตามทีละตัว  ความหมายของตัวแปรท่ี

ใช้ในการทดสอบสมมติฐานท้ัง 20 สมมติฐานมีดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ 

YEAR   = ระยะเวลาในการดําเนินการธุรกิจ  

SIZE   = ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล 

LOCAT  = ทําเลท่ีต้ัง  

VARY   = ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ 

VALUE   = ความมีคุณค่าของทรัพยากร 

DURAB   = ความคงทนของทรัพยากร 

UNCOP   = ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร 

APPRO   = ความเหมาะสมของทรัพยากร 

CAPAB   = ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ 

ARBIT   = ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ 

INNOV   = ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ตัวแปรตาม 

PROFI    = ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย 

PRODU   = ผลิตภาพ 

QUALI   = คุณภาพของสินค้า 

SPEED   = ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและการบริการ 

FLEXI    = ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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5.3.1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสถิติพรรณนาของตัวแปร 

 เน่ืองจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือตอบคําถามในการวิจัยในคร้ังน้ีใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  และถดถอยแบบง่าย ซ่ึงมีความต้องการ

ทางด้านข้อมูลคือ ตัวแปรตามต้องเป็นตัวแปรท่ีมีการวัดระดับช่วงหรืออัตราส่วน  และตัวแปรอิสระ

ต้องเป็นตัวแปรท่ีมีการวัดระดับช่วงหรืออัตราส่วนหรือเป็นตัวแปรท่ีมีค่าเป็น 1, 0 (สุชาต  ประสิทธ์ิ

รัฐสินธ์ุ, 2548ข: 133 )  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี  ท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีการเก็บข้อมูลท่ีมี

ระดับการวัดเป็นแบบช่วง  และแบบอัตราส่วนเท่านั้น เพ่ือให้การวิเคราะห์ตรงตามคุณสมบัติสําคัญ

ของเทคนิควิธีน้ีคือ  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม    และตัวแปรอิสระ  ต้องเป็นความสัมพันธ์

เชิงเส้น (Linearity)  และตัวแปรอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง (Multicollinearity 

Problem)  โดยดูจากค่าของ R ในเมตริกความสัมพันธ์ไม่ควรเกิน 0.75 (สุชาต  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 

2548ข: 98)  จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของร้าน  ไม่มีค่าของ R ในเมตริกความสัมพันธ์เกิน 

0.75  ดังแสดงในตารางท่ี  5.36 
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ตารางที่ 5.36  สถิติพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของร้าน 
 
 Year Size Locate vary Value Durab Uncopy Appro Capab Arbit Innov Quali Speed Flexi Produ Profit 
Size .061                
Locate .046 .034               
vary -.039 .067 -.023              
Value .071 .214* .082 -.054             
Durab .003 .196* -.028 .112 .130*            
Uncopy .144* .162* .142* .030 .403** .327**           
Appro .0137* .192* .041 -.044 .520** .074 .162**          
Capab .090 .251* .162* .073 .433** .068 .457** .327**         
Arbit .135* .058 .123* -.088 .277** -.217** .060 .455** .425**        
Innov .051 .175* .014 .164** .079 .319** .281** -.178** .204** -.242**       
Quali .083 .090 .089 -.070 .176** -.138* .051 .162** .073 .405** -.081      
Speed -.048 .159* -.006 .067 .215** -.068 .170* .211** .284** .355** -.067 .249**     
Flexi .030 .069 .088 -.042 .463** .110 .188** .326** .210** .275** .078 .239** .151**    
Produ .084 .084 .076 .041 .466** .006 .190** .404** .351** .380** -.069 .227** .385** .446**   
Profit .055 .066 .102 -.189* .319** -.070 .166** .241** .161** .200** -.055 .210** .139* .208** .288**  
Mean 8.380 4786.733 2.847 5.743 2.867 2.464 1.364 3.284 2.688 3.357 1.865 3.482 3.442 2.958 2.867 23.311 
S.D. 7.038 13097.389 0.736 2.147 0.375 0.361 0.298 0.404 0.630 0.538 0.742 0.507 0.827 0.646 0.568 20.347 

 

หมายเหตุ   *      หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

   **      หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
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 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.36  พบว่า ระยะเวลาการดําเนินงานของร้านเฉล่ียอยู่ท่ี 8.38 

ปี  โดยทําเลท่ีต้ังของร้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการรวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บสต๊อคสินค้าของร้านเฉล่ียอยู่ท่ี 4,786.73  ตารางเมตร  โดยแต่ละร้านจะมีการรับซ้ือขยะเฉล่ีย 

5.74 ประเภท  ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และมีความเหมาะสมอยู่ใน

เกณฑ์มากและมากท่ีสุด ขณะท่ีทรัพยากรท่ีมีความคงทนอยู่ในเกณฑ์น้อย และทรัพยากรท่ีไม่

สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก  สําหรับความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอยู่ในเกณฑ์มาก  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมอยู่ในเกณฑ์น้อย  และความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจอยู่ในเกณฑ์มาก

ท่ีสุด  สําหรับตัวแปรตามท่ีวัดผลจาก 4 ตัวแปรคือ คุณภาพของสินค้า และความรวดเร็วในการส่ง

มอบและการบริการ พบว่ามีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมากท่ีสุด  ส่วนความยืดหยุ่น ปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และผลิตภาพมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  สําหรับร้อยละของผลกําไร

ต่อยอดขายได้ค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 23.31 
 
 

5.3.2   การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยในคร้ังน้ีมีท้ังหมด 20 สมมติฐาน  ตามท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 3  ซ่ึงผู้วิจัย

จะทําการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระแต่ละตัว  

โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่น  เพ่ือดูว่า  ตัวแปรอิสระแต่ละตัว  มีความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรตามแบบใดหรือทิศทางใด (เชิงลบหรือเชิงบวก)  และมีอัตราความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม

มากน้อยเพียงใด  โดยดูจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเชิงส่วน  ซ่ึงเป็นตัวเลขโดยไม่คํานึงถึง

เคร่ืองหมาย (สุชาต  ประสิทธิรัฐสินธ์ุ, 2548ข: 96)  สถิติสําหรับการวิเคราะห์ท่ีใช้คือ  สถิติท่ีใช้

สําหรับการวิเคราะห์สองตัวแปร (Bivariate Statistics)  และหลายตัวแปร (Multivariate 

Statistics)  ประกอบด้วย การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ (Ordinary Regression Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

แบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis)  เพ่ือทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Significance)  

ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  

ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  ความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  และการสร้างสรรค์นวัตกรรม กับผลการดําเนินงานขององค์การท่ี

วัดจากร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย  ผลิตภาพขององค์การ คุณภาพของสินค้าขององค์การ ความ

รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปขององค์การ  โดยกําหนดให้ระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ท่ี .05  วัตถุประสงค์หลักท่ี
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สําคัญคือ การได้มาซ่ึงสมการท่ีประกอบด้วยตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติเท่านั้น   ซ่ึงอาจถือ

ได้ว่า เป็นสมการท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้จากข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 

 สมมติฐานท่ี 1:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

PROFI = b0 + b1 YEAR + b2 SIZE + b3 LOCAT + b4 VARY……………. 1 
 

ตารางที่ 5.37  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ี 

 ใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลาย 

 ของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 
   

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความหลากหลายของขยะรีไซเคิล .189 3.324 .001 

ค่าคงท่ี  10.105 .000 

R2 = .036, F = 11.052, Sig. of F = .001 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.37  พบว่า ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  กล่าวคือ การท่ีองค์การรับซ้ือขยะท่ีมี

หลากหลายประเภทจะทําให้องค์การสามารถสร้างผลกําไรได้มากย่ิงข้ึน  โดยความหลากหลายของขยะ  

รีไซเคิลท่ีรับซ้ือ สามารถอธิบายการผันแปรของร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายได้ร้อยละ 3.60 สําหรับ

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล และทําเล

ท่ีต้ังของร้าน มีความสัมพันธ์กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 2:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

PRODU = b0 + b1 YEAR + b2 SIZE + b3 LOCAT + b4 VARY……………. 2 
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ตารางที่ 5.38  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ี 

 ใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้านและความหลากหลาย 

 ของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ กับผลิตภาพขององค์การ 
   

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ระยะเวลา .078 1.351 N.S  

ขนาดของพ้ืนท่ี .074 1.285 N.S 

ทําเลท่ีต้ัง .071 1.223 N.S 

ความหลากหลาย .041 .707 N.S 

ค่าคงท่ี  15.860 N.S 

R2 = .020, F = 1.498, Sig. of F = .203 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.38  พบว่า ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือ มีความสัมพันธ์กับผลิตภาพขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 3:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

QUALI = b0 + b1 YEAR + b2 SIZE + b3 LOCAT + b4 VARY……………. 3 
 

ตารางที่ 5.39  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ี 

 ใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้านและความหลากหลาย 

 ของขยะรีไซเคิล ท่ีรับซ้ือ กับคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ระยะเวลา .071 1.235 N.S 

ขนาดของพ้ืนท่ี .088 1.523 N.S 

ทําเลท่ีต้ัง .081 1.400 N.S 

ความหลากหลาย -.071 -1.238 N.S 

ค่าคงท่ี  23.103 N.S 

R2 = .026, F = 1.969, Sig. of F = .099 
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 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.39  พบว่า ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้าขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 4:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

SPEED = b0 + b1 YEAR + b2 SIZE + b3 LOCAT + b4 VARY……………. 4 
 

ตารางที่ 5.40  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ี 

 ใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้านและความหลากหลาย 

 ของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ กับความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 
   

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ขนาดของพ้ืนท่ี .159 2.783 .006 

ค่าคงท่ี  67.433 .000 

R2 = .025,  F = 7.743, Sig. of F = .006 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.40  พบว่า  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม  คัดแยก และจัดเก็บขยะ

รีไซเคิล มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ กล่าวคือ 

การท่ีองค์การมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลมาก  จะสามารถทําให้ความ

รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การดีข้ึน  โดยขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล สามารถอธิบายการผันแปรของความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของ

องค์การได้ร้อยละ 2.50  สําหรับระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลาย

ของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีความสัมพันธ์กับความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การอย่าง

ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 5:  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และ

จัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
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FLEXI = b0 + b1 YEAR + b2 SIZE + b3 LOCAT + b4 VARY……………. 5 
 

ตารางที่ 5.41  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ี 

 ใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลาย 

 ของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ กับความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ขององค์การ 
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ระยะเวลา .005 .348 N.S 

ขนาดของพ้ืนท่ี .000 1.166 N.S 

ทําเลท่ีต้ัง .051 1.443 N.S 

ความหลากหลาย .017 -.0759 N.S 

ค่าคงท่ี  15.017 N.S 

R2 = .014, F = 1.082, Sig. of F = .366 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.41  พบว่า ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ังของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือ มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 6:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

PROFI = b0 + b1 VALUE + b2 DURAB + b3 UNCOP + b4 APPRO……………. 6 
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ตารางที่ 5.42  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของ 

 ทรัพยากร  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสม 

 ของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความมีคุณค่าของทรัพยากร .334 6.054 .000 

ความคงทนของทรัพยากร -.113 -2.043 .042 

ค่าคงท่ี  9.875 .000 

R2 = .114, F = 19.134 , Sig. of F = .000 

  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.42  พบว่า ความมีคุณค่าของทรัพยากรในองค์การมีอิทธิพล

ในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  กล่าวคือ  ถ้าองค์การมีคุณค่าของ

ทรัพยากรมากเท่าใด เช่น การมีเงินทุนและเงินสดหมุนเวียนท่ีช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  

การมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต การมีบุคลากรท่ี

ทํางานได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจและมีการบริหารงานท่ีดี  โอกาสท่ีองค์การจะมีผลกําไรก็มากข้ึน

เท่านั้น  โดยคุณสมบัติด้านความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  สามารถอธิบายการ

ผันแปรของร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายได้  ร้อยละ 11.4   สําหรับคุณสมบัติของความไม่สามารถ

ถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสมของทรัพยากร  พบว่า  มีความสัมพันธ์

กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และความคงทนของ

ทรัพยากรมีผลในทิศทางลบต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 
 

 สมมติฐานท่ี 7:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร   และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่     มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

PRODU = b0 + b1 VALUE + b2 DURAB + b3 UNCOP + b4 APPRO………….…. 7 
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ตารางที่ 5.43  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของ 

 ทรัพยากร  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสม 

 ของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  กับผลิตภาพขององค์การ    
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความมีคุณค่าของทรัพยากร .351 5.978 .000 

ความเหมาะสมของทรัพยากร .222 3.782 .000 

ค่าคงท่ี  1.221 N.S. 

R2 = .253, F = 50.415 , Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.43  พบว่า  ความมีคุณค่าของทรัพยากรและความเหมาะสม

ของทรัพยากร  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ  กล่าวคือ  การท่ีองค์การมี

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความเหมาะสม เช่น การมีเงินทุนและเงินสดหมุนเวียนท่ีเพียงพอและช่วย

ให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  การมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ ในจํานวนท่ี

เพียงพอและสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้  การมีบุคลากรท่ีทํางานได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจและมี

จํานวนคนงานท่ีเพียงพอต่อปริมาณงานท่ีทํา  ตลอดจนการมีการบริหารท่ีดีและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันจะช่วยให้องค์การมีผลิตภาพท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงคุณสมบัติท้ังสองของทรัพยากรใน

องค์การท่ีมีอยู่สามารถอธิบายการผันแปรของผลิตภาพขององค์การได้ร้อยละ 25.3  สําหรับ

คุณสมบัติของความคงทนของทรัพยากร  และความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของ

ทรัพยากร พบว่า มีความสัมพันธ์กับผลิตภาพขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 8:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร     และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

QUALI = b0 + b1 VALUE + b2 DURAB + b3 UNCOP + b4 APPRO……………. 8 
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ตารางที่ 5.44  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของ 

 ทรัพยากร  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสม 

 ของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  กับคุณภาพของสินค้าขององค์การ   
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความมีคุณค่าของทรัพยากร .197 3.466 .001 

ความคงทนของทรัพยากร -.164 -2.881 .004 

ค่าคงท่ี  11.835 .000 

R2 = .057, F = 9.008 , Sig. of F = .000 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.44 พบว่า ความมีคุณค่าของทรัพยากร  มีอิทธิพลใน           

ทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ  กล่าวคือ การท่ีองค์การมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เช่น 

การมีเงินทุนและเงินสดหมุนเวียนท่ีช่วยให้ร้านผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  การมีเคร่ืองมือ/

เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต  การมีบุคลากรท่ีทํางานได้อย่างเป็น

ท่ีน่าพอใจ และมีการบริหารงานท่ีดี  จะทําให้องค์การสามารถรักษาระดับคุณภาพของสินค้าให้เป็น

ท่ียอมรับ  และลูกค้ามีความพึงพอใจได้  โดยคุณสมบัติด้านความมีคุณค่าของทรัพยากรในองค์การ  

สามารถอธิบายถึงการผันแปรของคุณภาพของสินค้าขององค์การได้ร้อยละ 5.7  สําหรับคุณสมบัติ

ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสมของทรัพยากร พบว่า  

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้าขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และความคงทนของ

ทรัพยากรมีอิทธพลในทิศทางลบต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
 

 สมมติฐานท่ี 9:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร ความคงทนของทรัพยากร ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่      มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

SPEED = b0 + b1 VALUE + b2 DURAB + b3 UNCOP + b4 APPRO……………. 9 
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ตารางที่ 5.45  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของ 

   ทรัพยากร  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสม 

   ของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  กับความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ 

   ขององค์การ   
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความมีคุณค่าของทรัพยากร .145 2.194 .029 

ทรัพยากรมีความเหมาะสม .136 2.063 .040 

ค่าคงท่ี  3.804 .000 

R2 = .060, F = 9.444 , Sig. of F = .000 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.45 พบว่า ความมีคุณค่าของทรัพยากร และความเหมาะสม

ของทรัพยากรมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ  

กล่าวคือ  การท่ีองค์การมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความเหมาะสม เช่น การมีเงินทุนและเงินสด

หมุนเวียนท่ีเพียงพอ  และช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  การมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถ

ประเภทต่าง ๆ ในจํานวนท่ีเพียงพอและสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้  การมีบุคลากรท่ีทํางาน

ได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจ และมีจํานวนคนงานท่ีเพียงพอต่อปริมาณงานท่ีทํา  ตลอดจนการมีการ

บริหารท่ีดี  และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  จะช่วยให้องค์การพัฒนาความรวดเร็วในการ

ส่งมอบสินค้าและการบริการขององค์การได้ดีย่ิงข้ึน   โดยคุณสมบัติท้ังสองของทรัพยากรใน

องค์การท่ีมีอยู่  สามารถอธิบายการผันแปรของความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของ

องค์การได้ร้อยละ 6.0  สําหรับคุณสมบัติด้านความคงทนของทรัพยากรและความไม่สามารถถูก

ลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการ

บริการขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 10:  ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  ความไม่สามารถถูก

ลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่       มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

FLEXI = b0 + b1 VALUE + b2 DURAB + b3 UNCOP + b4 APPRO……………. 10 
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ตารางที่ 5.46  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของ 

  ทรัพยากร  ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร  และความเหมาะสม 

  ของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  กับความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี 

  เปลี่ยนไปขององค์การ     
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความมีคุณค่าของทรัพยากร .463 9.019 .000 

ค่าคงท่ี  2.628 .009 

R2 = .214, F = 81.344 , Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.46 พบว่าความมีคุณค่าของทรัพยากรในองค์การมีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ  

กล่าวคือ  การท่ีองค์การมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เช่น การมีเงินทุนและเงินสดหมุนเวียนท่ีช่วยให้ร้าน

ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  การมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ ในการช่วยลดต้นทุน

การผลิต การมีบุคลากรท่ีทํางานได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจ และมีการบริหารงานท่ีดีจะทําให้องค์การ

สามารถมีความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ดีย่ิงข้ึน โดยคุณสมบัติด้าน

คุณค่าของทรัพยากรสามารถอธิบายการผันแปรของความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การได้ร้อยละ 21.4  สําหรับคุณสมบัติของความคงทนของ

ทรัพยากร ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร และความเหมาะสมของ

ทรัพยากรขององค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 11:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ   
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

PROFI = b0 + b1 CAPAB     ……………………………………. 11 
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ตารางที่ 5.47  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์ 

  จากทรัพยากรในองค์การ  กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ   

 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ 
.330 6.036 .000 

ค่าคงท่ี  26.055 .000 

R2 = .109, F = 36.433 , Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.47 พบว่า ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  

กล่าวคือ การท่ีองค์การสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนและเงินสดหมุนเวียน  เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร 

และรถประเภทต่าง ๆ บุคลากร และเทคนิคการบริหารงานขององค์การให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี

จะย่ิงส่งผลให้องค์การมีผลกําไรมากย่ิงข้ึน  โดยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน

องค์การน้ีสามารถอธิบายการผันแปรของร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การได้ร้อยละ 10.9 
 

 สมมติฐานท่ี 12:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 
PRODU = b0 + b1 CAPAB ……..…………………………………. 12 
 

ตารางที่ 5.48  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์ 

   จากทรัพยากรในองค์การ  กับผลิตภาพขององค์การ    
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ 
.351 6.473 .000 

ค่าคงท่ี  14.919 .000 

R2 = .123, F = 41.905 , Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.48 พบว่า ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ  กล่าวคือ การท่ีองค์การ
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สามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนและเงินสดหมุนเวียน เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ  

บุคลากรและเทคนิคการบริหารงานขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จะย่ิงทําให้ผลิตภาพของ

องค์การสูงมากข้ึนเท่านั้น  โดยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การน้ี

สามารถอธิบายการผันแปรของผลิตภาพขององค์การได้ร้อยละ 12.3 
 

 สมมติฐานท่ี 13:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 
QUALI = b0 + b1 CAPAB ………….…………………………………. 13 

 

ตารางที่ 5.49  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์ 

  จากทรัพยากรในองค์การ กับคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ 
.073 1.263 N.S. 

ค่าคงท่ี  25.858 .000 

R2 = .005, F = 1.595 , Sig. of F = .208 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.49 พบว่า ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 14:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

SPEED = b0 + b1 CAPAB …….……………………………………. 14 
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ตารางที่ 5.50  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์ 

  จากทรัพยากรในองค์การกับความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ 
.284 5.116 .000 

ค่าคงท่ี  12.107 .000 

R2 = .081, F = 26.178 , Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.50  พบว่า  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ

ขององค์การ กล่าวคือ การท่ีองค์การสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนและเงินสดหมุนเวียน 

เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ  บุคลากรและเทคนิคการบริหารงานขององค์การให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  จะย่ิงส่งผลให้ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การเป็นท่ี

ยอมรับของลูกค้ามากข้ึน  โดยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ สามารถ

อธิบายการผันแปรของความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การได้ร้อยละ 8.1 
 

 สมมติฐานท่ี 15:  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 
FLEXI = b0 + b1 CAPAB            ……………………………………. 15 

 

ตารางที่ 5.51  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์ 

  จากทรัพยากรในองค์การกับความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปของ 

  องค์การ 
 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ 
.210 3.710 .000 

ค่าคงท่ี  14.852 .000 

R2 = .044, F = 13.762 , Sig. of F = .000 
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 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.51 พบว่า ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปขององค์การ กล่าวคือ การท่ีองค์การสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุน เงินสด

หมุนเวียน เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ  บุคลากร  และเทคนิคการบริหารงานของ

องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ย่ิงส่งผลให้องค์การมีความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ดีย่ิงข้ึน  โดยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน

องค์การ  สามารถอธิบายการผันแปรของความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ

องค์การได้ร้อยละ 4.4 
 

 สมมติฐานท่ี 16:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย

ขององค์การ 

 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

PROFI = b0 + b1 ARBIT + b2 INNOV ……………………………………. 16 
 

ตารางที่ 5.52  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้ประกอบการในการ 

  ตัดสินใจและความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับร้อยละ 

  ของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการตัดสินใจ 
.200 3.511 .001 

ค่าคงท่ี  -.276 N.S. 

R2 = .040, F = 12.327, Sig. of F = .001 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.52 พบว่า  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ 

มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ กล่าวคือ ผู้ประกอบการท่ีมี

ความสามารถในการตัดสินใจในเร่ืองของการบริหารเงินทุน เงินสดหมุนเวียน การจัดหา และดูแล

เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ การคัดเลือกรับคนงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ตลอดจนการตัดสินใจด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์  ย่อมจะทําให้ผลการดําเนินงานในด้านผลกําไรดี
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ข้ึน  โดยความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจสามารถอธิบายการผันแปรของร้อยละ

ของผลกําไรต่อยอดขายได้ร้อยละ 4.0  สําหรับความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมพบว่า มีความสัมพันธ์กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 17:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

PRODU = b0 + b1 ARBIT + b2 INNOV    ……………………………………. 17 

 

ตารางที่ 5.53  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้ประกอบการในการ 

  ตัดสินใจและความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ 

 ผลิตภาพขององค์การ 

 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
.523 10.597 .000 

ค่าคงท่ี  14.073 .000 

R2 = .274, F = 112.301, Sig. of F = .000 

  

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.53 พบว่า ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ  กล่าวคือ ผู้ประกอบการท่ีมี

ความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เช่น การหาขยะรีไซเคิลชนิดใหม่ ๆ การหาวิธีเก็บ

รวบรวม คัดแยก หรือเข้าไปรับซ้ือด้วยวิธีใหม่ ๆ  และการหาตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ จะย่ิงเพ่ิมผลิตภาพ

ขององค์การให้สูงข้ึน  โดยความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  สามารถ

อธิบายการผันแปรของผลิตภาพขององค์การได้ร้อยละ 27.4  สําหรับความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการตัดสินใจพบว่า มีความสัมพันธ์กับผลิตภาพขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 18:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ   และความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 
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ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

QUALI = b0 + b1 ARBIT + b2 INNOV ……………………………………. 18 

 

ตารางที่ 5.54  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้ประกอบการในการ 

  ตัดสินใจและความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับคุณภาพ 

  ของสินค้าขององค์การ 

 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการตัดสินใจ 
.405 7.645 .000 

ค่าคงท่ี  12.949 .000 

R2 = .165, F = 58.446, Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.54 พบว่า ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  

มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ กล่าวคือ ผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถ

ในการตัดสินใจในเร่ืองของการบริหารเงินทุน เงินสดหมุนเวียน การจัดหาและดูแลเคร่ืองมือ/ 

เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง  ๆ การคัดเลือกรับคนงาน  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ตลอดจนการตัดสินใจเร่ืองการบริหารเชิงกลยุทธ์  มีส่วนช่วยให้ผลการดําเนินงานขององค์การใน

ด้านคุณภาพของสินค้าดีขึ้น โดยความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจสามารถอธิบาย

การผันแปรของคุณภาพของสินค้าขององค์การได้ร้อยละ 16.5 สําหรับความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้าขององค์การ

อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 19:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและ

การบริการขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

SPEED = b0 + b1 ARBIT + b2 INNOV ……………………………………. 19 
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ตารางที่ 5.55  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้ประกอบการในการ 

   ตัดสินใจ  และความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับความ 

   รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถของผู้ประกอบการใน

การตัดสินใจ 
.355 6.545 .000 

ค่าคงท่ี  5.694 .000 

R2 = .126, F = 42.836, Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.55 พบว่า ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ  กล่าวคือ  

ผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจในเร่ืองของการบริหารเงินทุน เงินสดหมุนเวียน การ

จัดหาและดูแลเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ การคัดเลือกรับคนงาน  และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  ตลอดจนการตัดสินใจเร่ืองการบริหารเชิงกลยุทธ์  มีผลให้การดําเนินงานขององค์การ

ในด้านความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการดีข้ึน  โดยความสามารถของผู้ประกอบการในการ

ตัดสินใจ    สามารถอธิบายการผันแปรของความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การได้

ร้อยละ 12.6  สําหรับความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า มี

ความสัมพันธ์กับความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานท่ี 20:  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 
 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน  โดยแบบจําลองการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 
 

FLEXI = b0 + b1 ARBIT + b2 INNOV ……………………………………. 20 
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ตารางที่ 5.56  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของผู้ประกอบการในการ 

   ตัดสินใจ  และความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ 

   ความยืดหยุ่น ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 

ตัวแปร น้ าหนักค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) t Sig.t 

ความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการตัดสินใจ 
.312 5.496 .000 

ความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
.154 2.709 .007 

ค่าคงท่ี  5.496 .000 

R2 = .098, F = 16.113, Sig. of F = .000 

 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 5.56 พบว่า ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  และ

ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ กล่าวคือ ผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการ

ตัดสินใจในเร่ืองของการบริหารเงินทุน เงินสดหมุนเวียน การจัดหาและดูแลเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถ

ประเภทต่าง ๆ การคัดเลือกรับคนงาน  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ตลอดจนการตัดสินใจด้านการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เช่น การหาขยะรีไซเคิลชนิดใหม่ ๆ   

การหาวิธีการเก็บรวบรวม  คัดแยก หรือเข้าไปรับซ้ือด้วยวิธีใหม่ ๆ  และการหาตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ จะทํา

ให้องค์การมีความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ดีย่ิงข้ึน  ซ่ึงความสามารถของ

ผู้ประกอบการท้ังสองประการน้ี สามารถอธิบายการผันแปรของความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปขององค์การได้ร้อยละ 9.8 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานท้ัง 20 สมมติฐานพบว่ามีตัวแปรอิสระบางตัว ผลไม่สอดคล้อง

ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว้  ซ่ึงเหตุผลของข้อค้นพบท่ีแตกต่างน้ีสามารถอธิบายได้ด้วยผลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ  และจากแนวคิดท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องซ่ึงผู้วิจัยจะอธิบายผลในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ และในส่วนของการสรุปและอภิปรายผล

ต่อไป  

 จากการทดสอบสมมติฐานท้ัง 20 ข้อ  โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่ายและการวิเคราะห์

ถดถอยพหุแบบปกติและแบบข้ันตอน  พบว่าสมมติฐานย่อยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ  และไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5.57 
 
 



 
217 

 

ตารางท่ี 5.57  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ัง

ของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไร

ต่อยอดขายขององค์การ 

 

สมมติฐาน 1a: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 1a 

สมมติฐาน 1b: ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะ 

รีไซเคิล  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไร

ต่อยอดขายขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 1b   

สมมติฐาน 1c: ทําเลท่ีต้ังของร้าน มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละ

ของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 1c   

สมมติฐาน 1d: ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายของ

องค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 1d   

สมมติฐาน 2: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ัง

ของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 

สมมติฐาน 2a: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 2a 

สมมติฐาน 2b: ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะ     

รีไซเคิลมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพของ

องค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 2b   

สมมติฐาน 2c: ทําเลท่ีต้ังของร้าน มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละ

ของผลกําไรต่อผลิตภาพขององค์การ 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 2c   
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ตารางท่ี 5.57  (ต่อ)   

สมมติฐานการวิจัย ผลทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 2d: ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 2d   

สมมติฐาน 3: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ัง

ของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้า

ขององค์การ 

 

สมมติฐาน 3a: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 3a 

สมมติฐาน 3b: ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม    คัดแยก   และจัดเก็บขยะ

รีไซเคิล  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้า

ขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 3b   

สมมติฐาน 3c: ทําเลท่ีต้ังของร้าน  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

คุณภาพของงสินค้าขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 3c   

สมมติฐาน 3d : ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อต่อคุณภาพสินค้าขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 3d   

สมมติฐาน 4: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ัง

ของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการ

ส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 

สมมติฐาน 4a: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของ

องค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 4a 

สมมติฐาน 4b: ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม  คัดแยก     และจัดเก็บขยะ

รีไซเคิลมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วใน

การส่งมอบและการบริการขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 4b   
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สมมติฐาน 4c: ทําเลท่ีต้ังของร้าน มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความ

รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 4c   

สมมติฐาน 4d : ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการ

บริการขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 4d   

สมมติฐาน 5: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ทําเลท่ีต้ัง

ของร้าน และความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับ

ซ้ือ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัว

ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 

สมมติฐาน 5a: ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  มีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 5a 

สมมติฐาน 5b: ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม   คัดแยก    และจัดเก็บขยะ

รีไซเคิล  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 5b   

สมมติฐาน 5c: ทําเลท่ีต้ังของร้าน มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละ

ของผลกําไรต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 5c   

สมมติฐาน 5d : ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 5d   

สมมติฐาน 6: ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  

ความไม่สามารถถูกลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร  

และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครอง

อยู่  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อ

ยอดขายขององค์การ 
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สมมติฐาน 6a: ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อ

ยอดขายขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 6a 

สมมติฐาน 6b: ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย

ขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 6b   

สมมติฐาน 6c: ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรท่ี

องค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อย

ละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 6c   

สมมติฐาน 6d: ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย

ขององค์การ    

ปฏิเสธสมมติฐาน 6d   

สมมติฐาน 7: ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  

ความไม่สามารถถูกลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร   

และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่     

มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

 

สมมติฐาน 7a: ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 7a 

สมมติฐาน 7b: ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 7b   

สมมติฐาน 7c: ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรท่ี

องค์การครอบครองอยู่   มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิต

ภาพขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 7c   

สมมติฐาน 7d: ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทาง บวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 7d   

สมมติฐาน 8: ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  

ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร     

และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   

มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าของ

องค์การ 
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สมมติฐาน 8a: ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  

มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าของ

องค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 8a 

สมมติฐาน 8b: ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าของ

องค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 8b   

สมมติฐาน 8c: ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร

ท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

คุณภาพของสินค้าขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 8c   

สมมติฐาน 8d: ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  

มีอิทธิพลในทิศทาง บวกต่อคุณภาพของสินค้าของ

องค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 8d   

สมมติฐาน 9: ความมีคุณค่าของทรัพยากร ความคงทนของทรัพยากร 

ความไม่สามารถถูกลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร  

และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครอง

อยู่      มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการ

ส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 

สมมติฐาน 9a: ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  

มีอิทธิพลในทิศทาง บวกต่อความรวดเร็วในการส่ง

มอบและการบริการขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 9a 

สมมติฐาน 9b: ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบ

และการบริการขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 9b   

สมมติฐาน 9c: ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร

ท่ีองค์การครอบครองอยู่   มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 9c   

สมมติฐาน 9d: ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่   

มีอิทธิพลในทิศทาง บวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบ

และการบริการขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 9d   
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สมมติฐาน 10: ความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความคงทนของทรัพยากร  

ความไม่สามารถถูกลอกเลียน แบบได้ง่ายของทรัพยากร 

และความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครอง

อยู่       มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัว

ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

 

สมมติฐาน 10a: ความมีคุณค่าของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ 

มีอิทธิพลในทิศทาง บวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 10a 

สมมติฐาน 10b: ความคงทนของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  มี

อิทธิพลในทิศทาง บวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 10b   

สมมติฐาน 10c: ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากร

ท่ีองค์การครอบครองอยู่  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 10c   

สมมติฐาน 10d: ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  

มีอิทธิพลในทิศทาง บวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 10d   

สมมติฐาน 11: ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ 

ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ   

ยอมรับสมมติฐาน 11 

สมมติฐาน 12: ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ    

ผลิตภาพขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 12 

สมมติฐาน 13: ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

คุณภาพของสินค้าขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 13 
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สมมติฐาน 14: ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความ

รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 14 

สมมติฐาน 15: ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การ  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความ

ยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ

องค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 15 

สมมติฐาน 16: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและ

ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผล

กําไรต่อยอดขายขององค์การ 

 

สมมติฐาน 16a: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ   มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อ

ยอดขายขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 16a 

สมมติฐาน 16b: ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม    มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผล

กําไรต่อยอดขายขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 16b 

สมมติฐาน 17: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและ

ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพของ

องค์การ 

 

สมมติฐาน 17a: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ   มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 17a 

สมมติฐาน 17b: ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม    มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพของ

องค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 17b 
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สมมติฐาน 18: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและ

ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้า

ขององค์การ 

 

สมมติฐาน 18a: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของสินค้าขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 18a 

สมมติฐาน 18b: ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม    มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อคุณภาพของ

สินค้าขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 18b 

สมมติฐาน 19: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและ

ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วใน

การส่งมอบและการบริการขององค์การ 

 

สมมติฐาน 19a: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและ

การบริการขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 19a 

สมมติฐาน 19b: ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม    มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วใน

การส่งมอบและการบริการขององค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 19b 

สมมติฐาน 20: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและ

ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปขององค์การ 

 

สมมติฐาน 20a: ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 20a 

สมมติฐาน 20b: ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปขององค์การ 

ยอมรับสมมติฐาน 20b 
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5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 ในการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับกลุ่มตัวอย่าง  คือธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือ ร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  คําตอบ

จากคําถามเปิดท่ีให้ผู้ประกอบการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

ในมุมมองท่ีอิสระปราศจากกรอบคําตอบท่ีให้ผู้ประกอบการเลือกจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

พบว่า  ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ทําให้คําตอบเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จมี

หลายประการ เช่น  มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ  การมีเครือข่าย  การมีทําเลร้านท่ีดี  การมีเคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรพร้อม  คนงานมีความต้ังใจในการทํางานและรับผิดชอบงานดี  การบริการลูกค้าท่ีดี  

ร้านมีเครดิตดี  เจ้าของกิจการต้องมีความรู้ ความชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจน้ี  มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์  

อัธยาศัยดี  และต้องเข้าดําเนินการบริหารด้วยตนเอง 

 ในบรรดาผู้ประกอบการท้ัง 300 รายท่ีตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใน

การวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ตอบท่ีมีความชัดเจนในการตอบประเด็นเกี่ยวกับการประสบ

ความสําเร็จ  สามารถอธิบายถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการ

ทุกท่านมีความยินดี และเต็มใจในการให้ข้อมูลเชิงลึก  ผู้ประกอบการกลุ่มน้ีมีท้ังส้ิน 41 ราย  และผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือนํามาเช่ือมโยงกับตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามตามกรอบแนวคิดของการวิจัยคร้ังน้ี  สามารถนํามาอธิบายข้อค้นพบท่ีเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย  และไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในบางตัวแปรดังน้ี 
 

5.4.1  ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจต่อระดับผลการด าเนินงานขององค์การ 

 เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บ

ขยะรีไซเคิล  มีอิทธิพลต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ  และความ

หลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  มีอิทธิพลต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  

ขณะท่ีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ   และทําเลท่ีต้ังของร้าน  มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ ผลิตภาพขององค์การ คุณภาพของสินค้า

ขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ  และความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ  ท้ังน้ี ผลการวิเคราะห์ท่ีไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัยท่ีต้ังไว้ สามารถอธิบายได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการในธุรกิจน้ี  ดังน้ี 
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5.4.1.1 ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ    

 จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลของระยะเวลา

ในการดําเนินธุรกิจเป็นจํานวนปี  ซ่ึงเป็นข้อมูลอัตราส่วน  โดยเง่ือนไขของการวิจัยคร้ังน้ีจะ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจต้ังแต่สองปีข้ึนไป  จากกลุ่มตัวอย่างของ

ผู้ประกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ พบว่าโดยเฉล่ียร้านเปิดกิจการมากว่า 8 ปี  โดยร้านท่ีเปิดกิจการมา

นานท่ีสุดคือ 50 ปี (ตารางท่ี 5.2  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ผู้วิจัยนําเสนอเป็นข้อมูลอันดับเพ่ือ

สะดวกแก่การพรรณนาผลวิจัย)  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ประกอบการท่ีเปิดกิจการมานาน  

และยังมีผลการดําเนินงานดีอยู่คิดว่า การท่ีร้านเปิดกิจการมานานอาจทําให้มีข้อได้เปรียบในเร่ือง

ของความเป็นท่ีรู้จักของลูกค้า คือผู้ท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขายให้แก่ร้าน เช่น ชุมชน ซาเล้ง โรงงานท่ี

ร้านเข้าไปประมูลรับซ้ือ และลูกค้าผู้รับซ้ือขยะรีไซเคิล เช่น โรงงานแปรรูป เหล็ก พลาสติก 

กระดาษ และขวดแก้ว  เป็นต้น  ดังความคิดเห็นของผู้ประกอบการรายท่ี 1  ซ่ึงเป็นร้านท่ีเปิดกิจการ

มานานเกินกว่า 10 ปีแล้ว  กล่าวว่า  
 

. . . ร้านเราเปิดมานาน คนแถวน้ีรู้จักดีไม่ต้องโฆษณา  เค้าก็บอกต่อ ๆ กันว่าร้านน้ี

รับซ้ือให้ราคาดี ตาช่ังตรง ไม่โกงกิโล พวกซาเล้งก็จะมาขายร้านเราอยู่เป็นประจํา

จนคุ้นเคยกัน  สนิทสนมกัน  บางคร้ังก็ให้เงินไปลงทุนแล้วเอาขยะมาขายให้ร้าน 

ส่วนโรงงานท่ีร้านเราเข้าไปรับประมูลสินค้า  เขาก็เช่ือถือไว้วางใจเรา เพราะทํากัน

มานานไม่เคยมีปัญหา ทํางานเก็บกวาดให้เขาจนสะอาด และ ลูกน้องก็ไว้ใจได้ ไม่

ไปขโมยหรือทําข้าวของเขาเสียหาย ร้านเราเลยได้งานประมูลมาตลอด งานประมูล

จริง ๆ ต้องรู้จักคนวงในด้วย  ไม่อย่างน้ันก็อยากท่ีจะได้ชนะการประมูล พวกท่ีเพ่ิง

เปิดร้านใหม่มาทํางานประมูลไม่ง่ายนักหรอก . . .    
 

 อย่างไรก็ตามมีผู้ประกอบการอีกหลายรายท่ีคิดว่าการบริการท่ีดี และการให้ราคาท่ีสูงกว่า

ร้านในย่านเดียวกันน่าจะสร้างแรงจูงใจต่อลูกค้าได้มากกว่า เช่น ความคิดเห็นของผู้ประกอบการอีก

ราย  ซ่ึงเดิมเคยเป็นเกษตรกรแต่หันมาทําอาชีพรับซ้ือของเก่าได้หลายปีแล้วกล่าวว่า 
 

. . . ทําร้านค้าของเก่ามาจะสิบปีแล้ว เดิมทําสวนทําไร่แต่ไม่ค่อยดี เลยลองมาทํา

อาชีพน้ีดู เมื่อก่อนก็มีคนเอาขยะมาขายให้เยอะ โรงงานก็มาตามไปช่วยขนขยะท้ิง 

บางทีให้เปล่า ๆ เด๋ียวน้ีไม่ได้แล้วต้องซ้ือต้องประมูล ก็เลยไม่เอาไม่อยากไปแข่ง

กับคนอื่น ลูกค้าท่ีเอาของมาขายเด๋ียวน้ีฉลาด จะดูราคาว่าร้านไหนจ่ายดีก็จะขาย

ให้ร้านน้ัน ร้านเปิดใหม่จะให้ราคาดีเพ่ือดึงลูกค้า คิดว่าเปิดมานานหรือไม่นาน ไม่
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น่าจะมีผลนะ ตอนนี้คืออยู่ท่ีราคา และ ว่าเราจะบริหารร้านให้แข่งกับคนอื่นได้

ไหมมากกว่า . . .  
 

 นอกจากการบริการท่ีดีและราคาท่ีน่าสนใจแล้ว  การบริหารร้านให้สามารถแข่งขันได้จึง

ข้ึนอยู่กับความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการแต่ละร้านด้วย  ดังความคิดเห็นของ

ผู้ประกอบการท่ีเปิดร้านไม่นานนักประมาณ 7 ปีกว่ากล่าวว่า 

 

. . . ร้านเปิดมาประมาณ 7 ปีกว่า ๆ อาศัยว่าผมพยามยามว่ิงเข้าหาแหล่งขยะ ไป

ติดต่อหน่วยงานราชการบ้าง ชุมชน ออฟฟิต หรือร้านค้าบ้าง เพ่ือผูกเป็นลูกค้า

ประจํากัน ตอนแรก ๆ จะยากหน่อยเพราะเค้าไม่รู้จักเรา แต่ถ้าบริการดี ให้ความ

สะดวกลูกค้า ค้าขายซ่ือตรง ท่ีสําคัญต้องรู้จักพูดคุยอัธยาศัยดี ก็จะไปรอด ตอนนี้

ร้านหัวมุมถนน ท่ีเปิดมาก่อนหลายสิบปี ยังได้ขยะน้อยกว่าท่ีร้านอีก คือจะทําธุรกิจ

น้ีต้องขยัน อดทน ไม่งอมืองอเท้า เราต้องเข้าไปง้อเค้า ขอขยะจากเค้า ร้านส่วนใหญ่

ถ้าเปิดเลย 3 ปีได้ก็น่าจะโอเค ช่วงแรก ๆ จะยากหน่อย . . .    
 

 ซ่ึงความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น มีผู้ประกอบการอีกหลายรายท่ีให้ความคิดเห็นในลักษณะ

คล้ายคลึงกัน  คือ มองว่าการบริการและราคาท่ีจูงใจมีผลต่อความสําเร็จของร้านมากกว่าระยะเวลา

ในการดําเนินงานของร้านโดยเฉพาะร้านท่ีไม่มีการปรับปรุงการบริหาร ไม่พัฒนาและยังคงใช้

แนวคิดการค้าขายแบบเดิม ๆ  ซ่ึงร้านเหล่านี้ในระยะยาวอาจไม่สามารถแข่งขันได้  ซ่ึงผู้วิจัยพบว่า มี

ผู้ประกอบการท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้สูง และร้านเพ่ิมเปิดใหม่หลายรายเช่นกันท่ีนําระบบการ

บริหารท่ีมีมาตรฐาน เช่น การลดต้นทุนในการขนส่ง การคัดแยกท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกําหนด

ราคาชัดเจน และให้ราคาสูงกว่าเพราะมีการทํากลยุทธ์ทางการตลาดมาเป็นอย่างดีจะสามารถดึงดูด

ลูกค้า (ผู้ขายขยะรีไซเคิลให้ร้านและผู้รับซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้าน)  ได้ดีกว่าร้านเก่าท่ีไม่มีการพัฒนา

ดังคํากล่าวของผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดกิจการมาได้ไม่นาน  กล่าวว่า  “. . . เราเป็นคนรุ่น

ใหม่  อยากทําธุรกิจอะไรท่ีเราสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยเงินลงทุนท่ีเรามี  จึงเห็นว่าธุรกิจน้ี

น่าสนใจ  เลยเข้าไปอบรมเพ่ิมเติม  แล้วเอามารวมกับความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีเราเรียนมาก็น่าจะทําให้

กิจการไปรอดได้ . . .”   

ในการศึกษาปัจจัยเร่ืองระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ  ผู้วิจัยยังค้นพบว่ามีปัจจัยท่ีสําคัญอื่น

อีกท่ีมีผลต่อความอยู่รอดของร้านในระยะยาว  คือการมีเครือข่าย ญาติพ่ีน้อง ท่ีช่วยเหลือกันใน

วงการธุรกิจน้ี  และมีทายาทท่ีเข้ามาสืบทอดธุรกิจอย่างจริงจัง  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ร้านท่ีเป็นรุ่น

บุกเบิกเพราะเปิดร้านมานานกว่า 30 ปี  และผู้ประกอบการผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นรุ่นท่ีสอง (รุ่นลูก)  

กล่าวว่า 
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. . . เปิดร้านมานานแล้วเป็นธุรกิจแบบครอบครัวต้ังแต่รุ่นเต่ีย (คุณพ่อ) ตอนนี้พ่ี

น้องแยกย้ายไปเปิดร้านไม่ไกลกัน จะช่วยเหลือกันเหมือนเรามีเครือข่ายท่ีคอยช่วย 

กันทําให้เราได้เปรียบเพราะในแถบน้ีก็เป็นของตระกูลเราท้ังน้ัน เวลาส่งโรงงานก็

รวมกันส่งเลยได้ราคาดีเพราะมีปริมาณ ต้นทุนขนส่งก็จะประหยัดกว่า หลายร้านท่ี

เปิดมานานถ้ามีญาติพ่ีน้องท่ีแยกกันไปเปิดร้านในทําเลอื่น ๆ แล้วร่วมมือกันจะได้

ประโยชน์ ธุรกิจน้ีจะให้ดีต้องมีเครือข่าย ย่ิงเป็นญาติพ่ีน้องจะย่ิงดี . . .   
 

 จากความคิดเห็นข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า  การมีเครือข่ายท่ีอาจเป็นผู้ท่ีมี

ความสัมพันธ์ธุรกิจกันมานาน  หรือเป็นญาติพ่ีน้องท่ีแยกออกไปเปิดร้านของตนเอง  ย่อมได้เปรียบ

กว่าร้านท่ีเปิดกิจการมานานแต่ไม่สามารถสร้างเครือข่ายดังกล่าวได้  โอกาสจะประสบผลสําเร็จโดย

วัดจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นจึงอาจเป็นไปได้ยาก  นอกจากน้ีร้านที่เปิดมานานแต่ไม่มีลูกหลาน

รับช่วงต่อและผู้ประกอบการรุ่นเก่ามิได้ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็

จะไม่สามารถนําพาองค์การไปสู่ผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้นได้   

 คนรุ่นท่ีสองเหล่านี้  ถ้าสามารถเข้ามาช่วยรับช่วงกิจการอย่างจริงจังก็จะสามารถพัฒนาร้าน

ให้ก้าวหน้าต่อไปได้  โดยคนรุ่นท่ีสองเหล่านี้จะมีข้อได้เปรียบตรงท่ีคนรุ่นก่อน (รุ่นปู่ หรือรุ่นพ่อ)  

ได้วางรากฐานท่ีมั่นคงไว้บ้างแล้ว     ดังความคิดเห็นของผู้ประกอบการรุ่นท่ีสองอีกรายหน่ึงท่ีรับ

สืบทอดกิจการมาจากคุณพ่อกล่าวว่า 
 

. . . ผมมารับช่วงกิจการของคุณพ่อ  ทําให้ผมไม่ต้องเหน่ือยในการสร้างตลาดรับซ้ือ

และลูกค้าท่ีจะเอาของมาขายเรา  เพราะทุกคนก็รู้จักร้านเราเป็นอย่างดีแล้ว  แต่ก็

ยอมรับว่าเป็นงานท่ีต้องทุ่มเทเวลาให้กับร้านค่อนข้างมากเหมือนกัน  เพราะตลาด

เปลี่ยนแปลงเร็วมาก  ถ้าเราไม่อยู่ตัดสินใจอาจทําให้เกิดความเสียหายได้  ผมมา

เสริมด้านการนําเอาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่าง ๆ ท่ีจะช่วยปรับปรุงการทํางานของ

ร้านให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้ึนด้วยเช่นกัน  เพราะไปดูงานจากร้านใหญ่ ๆ 

เห็นเขาทําได้ดี ก็เอามาพัฒนาของเราบ้าง . . .   
 

 ขณะท่ีถ้าร้านใดเปิดกิจการมานานแต่ไร้ผู้สืบทอดทางธุรกิจก็อาจประสบปัญหาในด้านการ

พัฒนาธุรกิจดังผู้ประกอบการอีกรายหน่ึง  ซ่ึงเปิดกิจการมานานกว่า 10 ปี  แต่ลูกหลานไม่มีใครมา

รับช่วงกิจการต่อแสดงความคิดเห็นว่า 
 

. . . ร้านของลุงจะเปิดกิจการมานาน  แต่ระยะหลัง ๆ มาน่ีลุงแก่ตัวลงมาก  ว่ิงรับซ้ือ

ไม่ไหว ต้องค่อย ๆ รับซ้ือจากหน้าร้านมากกว่า  ลูกหลานก็ไม่ยอมมารับทํากิจการ
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ต่อเพราะเห็นว่าเป็นงานท่ีไม่น่าทํา ลําบาก งานสกปรกต้องอยู่กับขยะ ทําให้ร้าน

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอะไรเพ่ิมเติม  คนงานก็น้อยลง 

บางคนก็ออกไปทําเองบ้าง ไปทํากับร้านอื่นบ้าง ปริมาณรับซ้ือก็น้อยลงตามแรงท่ี

เราพอทําไหวเท่านั้น . . .   
 

 สรุปได้ว่า  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของ

ร้านก็ต่อเมื่อ  ร้านสามารถจูงใจลูกค้าด้วยราคาและการบริการท่ีดีกว่า การสร้างเครือข่ายท่ีแน่นแฟ้น

ไว้ก่อนคู่แข่งท่ีเปิดใหม่  และร้านมีการพัฒนาการบริหารอย่างต่อเน่ืองและสามารถปรับตัวต่อสภาพ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นพลวัตร  นอกจากน้ี การมีลูกหลานสืบทอดกิจการก็มีส่วนช่วยให้กิจการดําเนินต่อ

ได้นานขึ้นและก้าวหน้าข้ึน  หากผู้สืบทอดมีความเข้าใจและมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจัง 

 ดังน้ัน เหตุผลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ประกอบการจึงสามารถนําไปอธิบายผล

การวิเคราะห์ทางสถิติ (ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1a, 2a, 3a, 4a และ 5a)  ท่ีพบว่าระยะเวลาในการ

ดําเนินธุรกิจมีความสัมพันธ์กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ ผลิตภาพขององค์การ 

คุณภาพสินค้าขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ และความ

ยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.4.1.2  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล 

 จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้วิจัยได้ข้อมูลของขนาดของพ้ืนท่ี

ของร้านเป็นตัวเลข  เช่น ไร่ ตารางวา แล้วนํามาแปลงให้เป็นตัวเลขตารางเมตร  ซ่ึงเป็นข้อมูล

อัตราส่วนดังแสดงในตารางท่ี 5.6  พ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล นอกจากน้ี 

ผู้วิจัยยังได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาขนาดของพ้ืนท่ีท่ีผู้ประกอบการประสบดังแสดงใน

ตารางท่ี 5.7  พบว่าส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70  ตอบว่าไม่มีปัญหาและร้อยละ 22  ตอบว่ามีปัญหาน้อย  

พร้อมให้เหตุผลประกอบของสาเหตุท่ีร้านไม่มีปัญหาในเร่ืองพ้ืนท่ี  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ความคิดเห็นว่า ร้านสามารถบริหารจัดการให้พ้ืนท่ีให้

เพียงพอได้  ดังน้ัน ผลิตภาพของงานในร้านจึงอยู่ท่ีการจัดการมากกว่าการมีพ้ืนท่ีมากหรือน้อย  เช่น 

ผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการสต๊อค กล่าวว่า 
 

. . . การจะมองว่าพ้ืนท่ีของร้านเพียงพอต่อการทํางานหรือไม่น้ัน  ผมคิดว่าพ้ืนท่ีจะ

เพียงพอหรือไม่ข้ึนอยู่กับการบริหารสต๊อคสินค้า  เช่น  ถ้ารู้จักจัดวางของให้เป็น

ระเบียบ คัดแยกและส่งออกจําหน่ายอย่างรวดเร็วก็จะใช้พ้ืนท่ีน้อย  แต่คุ้มค่ากว่า

การวางของระเกะระกะ สําคัญคือต้องจัดระเบียบร้าน ถ้าไม่จัด มีพ้ืนท่ีมากแค่ไหนก็

ไม่พอหรอก แล้วร้านยัง รกสกปรกอีก  ประสิทธิภาพของงานในร้านจึงข้ึนอยู่ท่ีการ

จัดร้านมากกว่าขนาดของร้าน . . .   
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การมีขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมาก  อาจส่งผลให้ต้นทุนของร้านสูงข้ึน  

ซ่ึงมีผลต่อกําไรท่ีร้านควรจะได้รับ  ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า ควรมีขนาดท่ีพอดี (Right Size) 

เพ่ือให้ต้นทุนของร้านตํ่าท่ีสุด  โดยใช้การบริหารการใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีให้เต็มท่ี  ดังคํากล่าว

ของผู้ประกอบการรายหน่ึงท่ีให้ความคิดเห็นเร่ืองขนาดของพ้ืนท่ีต่อการทํากําไรไว้ดังน้ี 
 

. . . พ้ืนท่ีของร้านถือเป็นต้นทุน  ดังน้ัน เราต้องมีการบริหารพ้ืนท่ี เช่น พ้ืนท่ีต้อง

มากพอท่ีจะเก็บ คัดแยกสินค้าได้จํานวนพอเหมาะกับการขนส่งแต่ละคร้ัง  เพ่ือลด

ต้นทุนการขนส่ง  หากมีพ้ืนท่ีมากแต่ขยะรีไซเคิลท่ีรวบรวมมาได้มีไม่มาก  เรา

จะต้องคิดท่ีจะใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีท่ีเหลือน้ันให้เต็มท่ี  เช่น อาจให้เช่าวางของ 

หรือเพ่ิมลักษณะการคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของขยะก่อนส่งขาย  ดังน้ัน การเลือก

ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม กับประเภทธุรกิจท่ีทําอยู่จึงเป็นส่ิงสําคัญอย่างมาก . . .   
 

 ส่วนผู้ประกอบการอีกรายช้ีให้เห็นว่า การมีขนาดพ้ืนท่ีมากอาจเป็นสาเหตุให้ตัดสินใจใน

การซ้ือหรือขายช้าลงเพราะไม่ถูกกดดันจากความไม่เพียงพอของพ้ืนท่ี  ซ่ึงในสภาวะท่ีราคารับซ้ือ

ของตลาดมีความผันผวนอาจส่งผลให้ขาดทุนได้ 
 

. . . เรารับซ้ือและส่งขายโดยไม่คัดแยก  บางคร้ังก็เป็นสินค้าท่ีประมูลแล้วส่งต่อให้

โรงต้มกระดาษ หรือโรงหลอมเหล็กทันทีจึงไม่จําเป็นต้องมีพ้ืนท่ีมากเกินความ

จําเป็น  ย่ิงในสภาวะท่ีราคารับซ้ือของตลาดมีความผันผวน  ขนาดของพ้ืนท่ีมีผล

ทางอ้อมต่อผลกําไร/ขาดทุนด้วย เพราะถ้ามีท่ีเยอะ ก็จะไม่ถูกบีบให้รีบขายของออก 

ไป ๆ มา ๆ ก็อาจขาดทุนได้ คิดว่าขนาดพ้ืนท่ีต้องเหมะสม ไม่ใช่พ้ืนท่ีใหญ่แล้วจะดี

เสมอไป . . .   
 

 ข้อสังเกตประการหน่ึงจากการสัมภาษณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2552   ซ่ึงมีผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจในประเทศอเมริกา ทําให้ราคาเหล็กลดลงอย่างมากจากท่ีข้ันสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ 20 

บาท  ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 5 บาท  ปรากฏว่าร้านขนาดเล็กท่ีมีพ้ืนท่ีน้อยและทุนน้อย  ซ่ึงอาศัยการ

ซ้ือมาแล้วขายไปอย่างรวดเร็วจะประสบปัญหาการขาดทุนด้านราคาน้อยกว่าร้านท่ีมีพ้ืนท่ีมาก (และ

อาจมีทุนสูงกว่า)  และมีสต๊อคเหล็กเก็บไว้จํานวนมากทําให้ขาดทุนมหาศาล  จนบางรายต้องปิด

กิจการไปเลยก็มี 

 จากความคิดเห็นเร่ืองขนาดพ้ืนท่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ-ขาย ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลต่อความ

ยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ประกอบการควรพิจารณาขนาดของพ้ืนท่ีให้
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เหมาะสมกับศักยภาพของร้านและอุปนิสัยของตัวผู้ประกอบการเองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร เช่น 

ผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 

 

. . . ถ้าร้านต้องการเก็บตุนสินค้าเพ่ือรอราคา  ก็จําเป็นต้องมีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอต่อการ

จัดเก็บ  แต่ถ้าร้านเราไม่ต้องการความเส่ียง  ซ้ือมาแล้วรีบขายไปเลย  ก็ไม่ต้องใช้

พ้ืนท่ีมาก  เพราะพ้ืนท่ีมากก็เสียค่าเช่าท่ีมาก  เป็นต้นทุนเพ่ิมข้ึนอีก อีกอย่างอยู่ท่ี

นิสัยของเราจะเป็นคนอย่างไรด้วย เช่น เรามีนิสัยท่ีเป็นคนมีความเป็นระเบียบมาก

น้อยเพียงใด  เป็นคนไม่ชอบเส่ียงหรือ เป็นคนชอบเก็บเก็งกําไร  ขนาดของพ้ืนท่ีก็

จะข้ึนอยู่กับนิสัยเจ้าของร้านด้วย . . .  
 

 ดังน้ัน ขนาดพ้ืนท่ีมากจึงไม่มีผลต่อการยืดหยุ่นปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน  แต่กลับมี

ผลต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ  เพราะพ้ืนท่ีมากกว่าจะทําให้สะดวก

ท่ีลูกค้าจะนําเอารถบรรทุกขยะรีไซเคิลมาขายท่ีร้าน  พ้ืนท่ีในการรองรับลูกค้า หรือพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการ

คัดแยกขยะเพ่ือความรวดเร็ว  และสามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา  ดังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

รายหน่ึงกล่าวว่า 

 

. . . ร้านเปิดหน้าร้านรับซ้ือและว่ิงซ้ือตามท่ีต่าง ๆ เพ่ือมาคัดแยกก่อนส่งขายจึง

จําเป็นต้องมีพ้ืนท่ีมากพอในการคัดแยก  การจัดระเบียบและพ้ืนท่ีของร้านสําหรับ

ลูกค้าเข้าออกท่ีสะดวกเป็นส่ิงท่ีร้านให้ความสําคัญเช่นกัน  ถ้าพ้ืนท่ีหน้าร้านใหญ่

การรองรับลูกค้าท่ีมารอคิวขายขยะรีไซเคิลก็จะสะดวกรวดเร็วข้ึน บริการก็จะ

ประทับใจมากกว่าร้านท่ีคับแคบ . . . 
 

 เน่ืองจากคุณภาพของสินค้าขยะรีไซเคิลเกิดอยู่ในขั้นตอนการคัดแยก  ดังน้ัน การมีพ้ืนท่ี

มากพอต่อการคัดแยก  น่าจะทําให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น  ในประเด็นนี้  ผู้วิจัยได้รับความคิดเห็น

จากผู้ประกอบการหลายรายว่า  ย่ิงคัดแยกให้ดี  จะทําให้สินค้าท่ีจะส่งขายมีคุณภาพดี  และราคาก็ดี

ตามไปด้วย  แต่ในความเป็นจริง  คุณภาพของสินค้าอยู่ท่ีคนงานคัดแยกและความใส่ใจของเจ้าของ

ร้านมากกว่าพ้ืนท่ีท่ีใช้คัดแยกมากแล้วคุณภาพสินค้าต้องดีตามไปด้วย  ดังท่ีผู้ประกอบการกล่าวว่า 
 

. . . เวลาท่ีคัดแยกขยะก่อนส่งขายเราต้องใส่ใจ  คนงานต้องมีความชํานาญ  จริงอยู่

ว่า ถ้าพ้ืนท่ีในการคัดแยกมากก็จะทํางานสะดวก  แต่ไม่ใช่ว่าต้องมีท่ีเยอะแล้ว

คุณภาพของจะดี  อยู่ท่ีตัวเจ้าของมากกว่าว่าจะให้ของท่ีคัดแยกอยู่ในมาตรฐาน

ระดับไหน  เพราะมันมีผลต่อราคาท่ีลูกค้าจะจ่ายให้ร้าน . . . 
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 สรุปได้ว่าขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลไม่มีผลโดยตรงใน

ทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานของร้านในแง่ของผลกําไร  ผลิตภาพ คุณภาพ หรือความสามารถ

ในการยืดหยุ่นปรับตัว (ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1b, 2b 3b และ 5b) 

 ท้ังน้ี  ข้ึนอยู่กับการบริหารพ้ืนท่ีให้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด การจัดร้านให้เป็นระเบียบ 

สะดวก สะอาด  และปลอดภัย การเลือกขนาดของพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจท่ีทําอยู่  

นอกจากน้ีขนาดของพ้ืนท่ียังมีผลต่อการตัดสินใจในการท่ีจะเก็บสต๊อค หรือปล่อยขายสินค้าซ่ึงถ้า

ในสภาวะปกติ  ร้านท่ีมีพ้ืนท่ีเก็บมากกว่าอาจได้ประโยชน์ในการเก็บสต๊อค เพ่ือรอราคาดีแล้วปล่อย

ขาย  ในทางตรงกันข้ามถ้าตลาดมีความผันผวนในทิศทางลง  ร้านท่ีมีพ้ืนท่ีเก็บสต๊อคสินค้ามากจะ

ประสบกับภาวะขาดทุนมากกว่าร้านท่ีมีขนาดเล็กท่ีอาศัยเทคนิคการซ้ือมาขายไปเร็วก็เป็นได้  

อย่างไรก็ตามขนาดของพ้ืนท่ีมีผลต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้าน  เพราะ

พ้ืนท่ีท่ีมากกว่าจะสามารถให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา (ยอมรับสมมติฐาน 4b) 

5.4.1.3  ทําเลท่ีต้ังของร้าน 

 จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลเกี่ยวกับ

ทําเลท่ีต้ังของร้านมาพรรณนาเป็นร้อยละของสถานท่ีท่ีร้านต้ังอยู่ว่า ร้านส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ใกล้กับ

สถานท่ีใด  ดังตารางท่ี 5.8   โดยคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเร่ืองทําเลของร้านเพ่ือนํามาทํามาตรวัด

แบบให้คะแนน (Rating Scale)  ในการทดสอบทางสถิติดังตารางท่ี 5.9  คําถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นเร่ืองทําเลมี 4 ข้อคือ 

- ทําเลของร้านมีความสะดวกต่อผู้ท่ีจะขยะมาขายให้กับร้าน 

- ทําเลของร้านมีความสะดวกเพราะอยู่ใกล้แหล่งท่ีมีขยะรีไซเคิลหลากแหล่ง 

- ร้านส่งสินค้า (ขยะรีไซเคิล) ไปให้ผู้รับซ้ือได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้ 

- มีร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลอยู่ใกล้หลายร้านทําให้การแข่งขันสูง 
 

 จากค่าเฉล่ียแล้วพบว่าร้านส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในทําเลท่ีดี และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ประกอบการท้ัง 41 ราย เห็นว่าทําเลมีส่วนสําคัญท่ีส่งต่อผลการ

ดําเนินงาน เช่น ทําให้สะดวกท่ีคนจะเอาของมาขายให้ร้าน  ทําให้ร้านมีสินค้ามาก  ซ่ึงอาจส่งผล

ด้านกําไร  แต่ทําเลร้านไม่ใช่ปัจจัยท่ีจําเป็นท่ีสุดในการทําธุรกิจน้ี ยังมีปัจจัยอื่นท่ีมีผลต่อผลการ

ดําเนินงานท่ีมากกว่า  โดยผู้ประกอบการมีความเห็นเกี่ยวกับทําเลร้านท่ีแตกต่างกัน โดย

ผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า   
 

 . . . ก่อนอื่นเราต้องคํานึงถึงทําเลของร้านว่ามีความสะดวกต่อลูกค้าท่ีจะนําขยะมา

ขาย ถ้าอยู่ติดถนนสังเกตเห็นง่ายจะย่ิงดีกว่า รวมท้ังต้องสะดวกต่อผู้ท่ีจะมาซ้ือ
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สินค้าจากร้านด้วย ถ้าร้านต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าท่ีอยู่ไกลค่าขนส่งจะสูงไม่คุ้ม ร้าน

จึงต้องต้ังใกล้แหล่งรับซ้ือถ้าเป็นไปได้ . . .  
 

 ขณะท่ีผู้ประกอบการอีกรายกลับเห็นว่า ราคาน่าจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้ลูกค้านําขยะรีไซเคิล

มาขายให้ร้านได้มากกว่า  นอกจากน้ี การบริการและความน่าเช่ือถือของร้านมีส่วนอย่างมากด้วย

เช่นกัน  ผู้ประกอบการคนดังกล่าว กล่าวว่า 
 

. . . ปัจจุบันส่ิงดึงดูดลูกค้าไม่ใช่ทําเลของร้านว่าต้องอยู่ติดถนน  มันขึ้นอยู่กับราคา

ท่ีมีการแข่งขันสูง  ร้านท่ีอยู่ในซอกในซอยถ้าให้ราคาดี  ซาเล้งก็จะมาขายถึงร้าน 

และถ้าเรามีอัธยาศัยดีกับท้ังคนท่ีเอาขยะมาขายหรือคนท่ีมาซ้ือขยะ และทําให้เขา

ไว้วางใจว่าตาช่ังเราตรง เรามีความซ่ือสัตย์  เขาก็จะมาขายหรือซ้ือเรา แม้ว่าจะมีร้าน

ท่ีอยู่ติดถนนก่อนถึงร้านเราก็ตาม แต่ถ้าร้านท่ีเขาอยู่ทําเลดีกว่าและใช้เทคนิค

อัธยาศัยดีมีความซ่ือสัตย์เช่นกัน ร้านท่ีอยู่ไม่ติดถนนใหญ่ก็จะเสียเปรียบได้  . . . 
 

 ในแง่ของผลิตภาพขององค์การก็เช่นเดียวกันจากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการในประเด็นนี้

ว่า  ถ้าร้านต้ังอยู่ในทําเลท่ีดี คือ ใกล้แหล่งขยะรีไซเคิลและใกล้แหล่งรับซ้ือจะช่วยให้ร้านสามารถมี

ปริมาณงานเข้ามามากและทําให้การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ตลอดจนคนงานได้เต็มประสิทธิภาพ

มากข้ึน  ผู้ประกอบการบางรายเห็นด้วย แต่บางรายมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ร้านจะต้ังอยู่ในทําเลใดก็

ตาม ผลิตภาพขององค์การไม่ควรไปผูกติดว่าต้องทําเลดีเท่านั้นร้านจึงจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้  โดยผู้ประกอบการรายน้ี  กล่าวว่า 
 

. . . ผมทําแต่การประมูลสินค้าตามโรงงาน  ปัจจุบันการประมูลรับซ้ือจากโรงงาน

ระยะทางไม่ใช่ข้อจํากัดของผม  เพราะร้านผมต้ังอยู่ท่ีชลบุรีแต่ผมไปรับประมูลท่ัว

ประเทศ  โดยผมมีเทคนิคคือประมูลได้ท่ีไหนก็หาผู้รับซ้ือต่อจากผมท่ีน่ัน  เช่น  ผม

เคยไปประมูลไกลถึงสงขลาหรือเชียงใหม่  ผมก็วางแผนท่ีจะส่งจําหน่ายขยะรี

ไซเคิลท่ีประมูลได้ให้กับร้านหรือโรงงานท่ีอยู่ในสงขลาหรือเชียงใหม่ท่ีอยู่ใกล้กับ

แหล่งท่ีประมูลเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง  เราต้องทํางานได้ทุกท่ีอย่าไปจํากัด

ตัวเอง . . . 
 

 นอกจากน้ีทําเลท่ีมีร้านคู่แข่งเปิดกันหลายร้าน  จะย่ิงทําให้ร้านพัฒนาการบริการให้ดีข้ึน  

ดังน้ัน ทําเลร้านท่ีมีการแข่งขันสูงจึงอาจเป็นตัวช่วยผลักดันให้ร้านพัฒนาท้ังการบริการและคุณภาพ

ของสินค้า  ดังคํากล่าวของผู้ประกอบการ 2 ราย  ดังน้ี 
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ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ท่ีมองว่าการมีหลายร้านแข่งขันกันกลับช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาขายในย่านน้ัน  

และร้านต้องใช้กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดในการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการกล่าวว่า 
 

. . . มีคู่แข่งท่ีเปิดอยู่ใกล้หลายร้าน ก็เป็นอุปสรรคอยู่บ้างเพราะมีการดึงลูกค้า  โดย

ให้ราคาดีกว่า  แต่เราก็ต้องใช้คุณภาพของการบริการและความซ่ือตรงต่อลูกค้ามา

เป็นส่ิงมัดใจให้ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าประจําของร้านให้ได้ การช่ังนํ้าหนักอย่าง

ตรงไปตรงมา ถ้าใช้ตาช่ังแบบดิจิตอลจะน่าเช่ือถือมากกว่า   การอะลุ้มอล่วย

ในขณะตีราคาของโดยไม่กดราคาเขา  การพูดจาด้วยความเป็นกันเอง อัธยาศัยใจคอ

ของเจ้าของร้าน  จะช่วยให้ลูกค้าเลือกท่ีจะมาขายให้ร้านมากกว่าคู่แข่งท่ีอยู่ใกล้กัน 

จริงๆมีคู่แข่งก็ดีนะจะได้ช่วยผลักดันให้เราต้องพยายามมากข้ึน อีกอย่างพอมีร้าน

เปิดใกล้กันหลายร้านก็ช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาในย่านน้ี เหมือนมีหลายร้านให้เขา

เลือก ทีน้ีก็อยู่ท่ีเทคนิคของแต่ละร้านว่าใครจะดึงลูกค้าไปได้ . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  คิดว่า ร้านต้องพยายามสร้างเครดิตให้ลูกค้ามีความเช่ือถือและพอใจท่ีจะนํา

ของมาขายท่ีร้านมากกว่าการมีทําเลร้านท่ีดีเพียงอย่างเดียว 
 

. . . ส่ิงท่ีสําคัญร้านต้องมีเงินสดท่ีจะจ่ายให้ทันทีท่ีลูกค้ามาขายโดยเฉพาะพวกซา

เล้ง ถ้าเขาเอาของมาขายท่ีร้าน เราต้องไม่ปฏิเสธท่ีจะซ้ือและต้องจ่ายเงินสดเท่านั้น  

เพราะเขาจะบอกต่อว่าร้านเฮีย จ่ายสดและรับซ้ือตลอด  ก็เป็นการโฆษณาให้ร้าน 

ลูกค้าก็เพ่ิมข้ึนตามช่ือเสียงท่ีบอกต่อๆกันไป เพราะฉะนั้นถ้าร้านมีเงินสดไม่พอเลย

ไม่ยอมรับซ้ือ เขามาถึงร้านแล้ว ต้องกลับไปมือเปล่า อย่างน้ี จะทําให้ร้านเสียเครดิต

มาก ต้องระวัง เพราะต่อให้ทําเลร้านดี ก็ไม่มีคนอยากมาขายให้เรา . . . 
 

 การท่ีทําเลร้านดีจะส่งผลดีต่อความยืดหยุ่นปรับตัวของร้านได้หรือไม่น้ัน ผู้ประกอบการ

กลับเห็นตรงกันข้ามว่า  ทําเลท่ีไม่ดีเท่าท่ีควรจะย่ิงทําให้ร้านต้องพยายามปรับตัวมากข้ึน  

ผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า   
 

. . . ทําเลร้านพอใช้ได้ติดถนนในซอย แต่มีหลายร้านท่ีต้ังอยู่หัวถนนก่อนร้านเรา ก็

จะเสียเปรียบเขาแต่หนูก็แก้ปัญหาโดยแฟนหนูจะไปว่ิงรับซ้ือจากท่ีอื่นด้วย หรือ

เวลาเอาของไปส่ง ขากลับก็แวะรับซ้ือมาด้วย บางทีชุมชนท่ีเราแวะไปรับซ้ือเขา

ชอบนิสัยเรา เขาก็ตามมาขายให้ท่ีร้านเลย คือเราต้องทําทุกวิถีทาง จะมารออย่าง

เดียวก็ไม่รอด ร้านก่อนหน้าหนูทําเลดีกว่ายังปิดไปแล้วเลย . . . 
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 การพิจารณาทําเลร้านจึงข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจท่ีร้านดําเนินงาน เช่น ถ้าร้านประมูล

สินค้าจากโรงงานเพ่ือนํามาคัดแยกก็ควรมีทําเลร้านท่ีอยู่ห่างจากชุมชน เพ่ือมิให้เกิดเสียงดังรบกวน  

ดังความคิดเห็นของผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . ร้านผมไม่ติดถนน เพราะผมประมูลของจากโรงงานอย่างเดียว ของท่ีได้มา

บางคร้ังก็เอามาคัดแยกก่อน บางคร้ังประมูลได้ก็ส่งขายเลย ท่ีต้ังของโกดังก็ไม่ต้อง

อยู่ติดถนน จริง ๆ อยู่ห่างชุมชนจะดีกว่าจะได้ไม่ไปรบกวนชาวบ้าน เพราะเวลาเอา

เศษเหล็กมาลงหรือขนย้ายเคร่ืองจักรเก่าก็มีเสียงดังมาก โดยส่วนตัวคิดว่าทําเลท่ีต้ัง

ของร้านข้ึนอยู่ว่าเราทําอะไร ประมูลอย่างเดียวก็ไม่ต้องติดถนนหรือใกล้ชุมชน แต่

อาจต้องใกล้นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงก็ไม่จําเป็นเสมอไปเพราะบางทีผมก็เดินทางไป

ประมูลไกล ๆ เหมือนกัน  ประมูลได้ก็ขายให้ร้านท่ีอยู่ใกล้ ๆ กับท่ีท่ีผมประมูลได้ 

แต่ถ้าเปิดหน้าร้านรับซ้ือทําเลสะดวกกับคนท่ีเอาขยะมาขายก็อาจจําเป็น . . . 
 

 สรุปได้ว่า ทําเลของร้านไม่มีผลในทิศทางบวกต่อระดับผลการดําเนินงานของร้านท่ีวัดจาก

ผลกําไร  ผลิตภาพ  คุณภาพของสินค้า  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ  ตลอดจนความ

ยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ (ปฏิเสธสมมติฐาน 1c, 2c, 3c, 4c 

และ 5c) อย่างไรก็ตาม ทําเลของร้านมีความจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจน้ี  เพียงแต่ปัจจัยท่ีสําคัญกว่า

คือ ร้านให้ราคารับซ้ือ และการบริการท่ีดีท่ีเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้ามีความพึงพอใจท่ีจะค้าขายกับร้าน

ในระยะยาว ผู้ประกอบการมีความพยายาม ขยัน อดทนและ ขวนขวายท่ีจะเข้าหาแหล่งขยะรีไซเคิล 

และต้องมีความคิดในแง่บวกว่าคู่แข่งเป็นผู้ผลักดันให้ร้านประสบความสําเร็จได้ ร้านควรมีเทคนิค

ในการสร้างเครือข่าย หรือตลาดรับซ้ือท่ีดีจะช่วยเสริมให้ร้านประสบความสําเร็จได้มากกว่ามีทําเลท่ี

ดีเพียงอย่างเดียว  นอกจากน้ีทําเลท่ีต้ังของร้านยังข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจท่ีดําเนินการ เช่น หาก

เปิดหน้าร้านรับซ้ือก็มีความจําเป็นท่ีร้านควรต้ังอยู่ในทําเลท่ีสะดวกแก่ลูกค้าท่ีจะนําขยะมาขาย หรือ

ผู้มาติดต่อกับร้าน ขณะท่ีถ้ามุ่งประมูลสินค้าจากโรงงานเพียงอย่างเดียว ร้านอาจอยู่ห่างจากชุมชน

และไม่จําเป็นต้องอยู่ติดถนน เป็นต้น 

5.4.1.4 ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ 

 จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้วิจัยได้ข้อมูลของจํานวน

ประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ ซ่ึงนํามาแสดงผลเป็นร้อยละ เพ่ือพรรณนาสภาพของกลุ่ม

ตัวอย่างดังตารางท่ี 5.11 และ 5.12    ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ให้คะแนนความหลากหลายของขยะรี

ไซเคิลโดยรับซ้ือขยะเพียงประเภทเดียว = 1  คะแนน รับซ้ือ 2–3 ประเภท =  2 คะแนน  รับซ้ือ 4–5 

ประเภท = 3 คะแนน  และรับซ้ือ 6 ประเภทข้ึนไป = 4 คะแนน  เมื่อนําไปทดสอบทางสถิติ ท้ังน้ี 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถอธิบายความสําคัญของปัจจัยด้านความ
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หลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือต่อผลการดําเนินงานของร้านในมุมมองท่ีแตกต่างกัน เหมือน

ไม่มีสูตรสําเร็จว่าร้านควรรับซ้ือขยะหลากหลายประเภทหรือเน้นเพียงบางประเภท  ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้ประกอบการว่าร้านมีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อประเภทขยะท่ีหลากหลาย เพ่ือสะดวกในการ

คัดแยก และจัดการสต๊อคหรือไม่  โดยผู้ประกอบการรายหน่ึงซ่ึงให้ความสําคัญกับความมีระเบียบ

ในการจัดการร้านกล่าวว่า   
 

. . . การจัดระเบียบและการจัดเรียงสินค้าในร้านมีความสําคัญมาก  ร้านท่ีรับซ้ือขยะ

รีไซเคิลหลายประเภทจะมีปัญหาต่อพ้ืนท่ีและการจัดเก็บมากถ้าจัดระเบียบร้านไม่ดี  

แต่ท่ีร้านพ่ีรับซ้ือขยะหลากหลายประเภทก็เพราะเห็นว่าเป็นการกระจายความเส่ียง  

เพราะบางทีขยะบางตัวราคาดี  บางตัวราคาตกตํ่า  พ่ีก็ไม่เจ็บตัวมากเกินไปเพราะได้

กําไรจากตัวหน่ึงมาถัวอีกตัวหน่ึง บางคนบอกร้านเล็ก  ๆไม่ควรรับซ้ือทุกอย่าง

เพราะไม่สามารถคัดแยกเพ่ิมมูลค่าขยะก่อนส่งขายไม่ได้ แต่ร้านพ่ีทําได้เพราะพ่ีจะ

วางซ้อนๆและจัดร้าน จัดของตลอด เอากําไรน้อย ส่งขายเร็วดีท่ีสุด คือถ้าเราบริหาร

ประสิทธิภาพงานได้  ความหลากหลายของขยะท่ีรับซ้ือก็ไม่มีปัญหา . . . 
 

 นอกจากน้ี ผู้ประกอบการหลายรายมีความคิดเห็นว่า การรับซ้ือขยะหลากหลาย

ประเภทเป็นเร่ืองของการบริการ คือ การคํานึงถึงความสะดวกลูกค้า เช่น ผู้ประกอบการราย

หน่ึงในความเห็นว่า  
 

. . . ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลทุกประเภทเพราะเห็นว่าสะดวกต่อลูกค้าท่ีนําขยะมาขาย  

เพราะเขามาขายเราท่ีเดียวเลยไม่ต้องไปขายท่ีอื่นอีก  ทําให้เขาไม่ต้องมีต้นทุนใน

การส่งของ และสะดวกมากกว่า ทําแบบนี้จะได้ของเยอะ ถ้ารับซ้ือแค่บางชนิด ของ

น้อยไม่พอส่งย่ีป๊ัวในแต่ละเท่ียว ต้องใช้เวลาเก็บของนานข้ึน เงินจม ราคาก็เปลี่ยน

เร็ว อีกอย่างต้องดูว่าร้านมีพ้ืนท่ีพอไหมด้วย . . .   
 

อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นของผู้ประกอบการหลายรายเช่นกันท่ีมองว่า การรับซ้ือขยะ

หลากหลายประเภทยังเป็นการกระจายความเส่ียง และสามารถปรับตัวให้ทันเม่ือราคาของสินค้าใน

ตลาดผันผวน  มีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวว่า การรับซ้ือหลากหลายประเภทก็เป็นการกระจาย

ความเส่ียงได้ดี  เพราะหากมีราคาของขยะรีไซเคิลตัวใดท่ีราคาตกตํ่าลง  ร้านก็ยังคงสามารถค้าขาย

สินค้าตัวอื่นได้แทน  นอกจากน้ี การรับซ้ือทุกประเภทยังช่วยให้ร้านมีปริมาณขยะรีไซเคิลมากข้ึน

ด้วย  เช่น ผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
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. . . ร้านเปิดมานาน เป็นร้านใหญ่จึงรับซ้ือทุกอย่าง ต้องคิดถึงความสะดวกของ

ลูกค้าท่ีมาร้านเรา ขนขยะทุกอย่างมาขายได้หมด ราคาก็ไม่น่าเกลียด ราคาบางตัวดี 

บางตัวอาจสู้ร้านข้าง ๆ ท่ีรับซ้ือแต่กระดาษไม่ได้ ก็แล้วแต่ลูกค้าเพราะบางคนเอา

อย่างอื่นมาขายเรา แล้วเอากระดาษไปขายร้านข้าง ๆ การรับซ้ือหลายอย่าง ข้อดีคือ

ได้ของเยอะ อาจต้องลําบากเร่ืองการจัดการแต่ก็ดีเพราะไม่เส่ียงทําแค่ขยะเหล็ก 

หรือกระดาษอย่างเดียว . . .  
 

 อีกมุมมองหน่ึง ผู้ประกอบการบางรายเสนอว่า การรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท

ถือเป็นการเพ่ิมอํานาจในการต่อรอง เช่น ร้านท่ีมีตลาดรองรับขยะรีไซเคิลทุกประเภทในราคาดี 

หรือร้านมีเครือข่ายท่ีจะเข้าไปประมูลรับซ้ือพร้อมกัน  โดยแต่ละคนมีความชํานาญคนละอย่าง เช่น 

คนหน่ึงรับซ้ือเหล็ก อีกคนรับซ้ือพลาสติก กระดาษ หรือเศษไม้     เมื่อร่วมมือกันเข้าไปประมูลขยะ

รีไซเคิลทุกประเภท ก็จะมีโอกาสชนะการประมูล และลูกค้าจะให้ความสนใจกว่า  ดังคํากล่าวของ

ผู้ประกอบการสองราย  ดังน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  กล่าวว่า 
 

. . . ร้านเน้นการประมูลของจากโรงงาน  ดังน้ัน  หากเรารับซ้ือขยะท่ีหลากหลายก็

จะมีกําลังต่อรองในกรณีเข้าประมูลขยะท่ีมีหลากหลายประเภทได้ดีกว่าร้านท่ีเขา

รับประมูลขยะเพียงบางประเภท ร้านมีพ้ืนท่ีมาก เราจะเอาขยะมาคัดแยกเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าก่อน ขยะเราเลยขายได้ราคาเกือบทุกตัว . . .  
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  กล่าวว่า   
 

. . . ร้านมีเครือข่ายท่ีรวมตัวกันส่งเศษเหล็ก (Scrap) ให้กับโรงหลอมเหล็กโดยตรง

เพราะมีโควตาและได้ราคาดี  ร้านจึงเน้นแต่การรับซ้ือและประมูลขยะ       รีไซเคิล

ประเภทเศษเหล็ก หรือเคร่ืองจักรเก่าตามโรงงาน  ทําให้ร้านไม่ต้องเสียเวลาไป

บริหารขยะหลากหลายประเภท  แต่ผมจะมีเพ่ือนท่ีรับซ้ือขยะตัวอื่น ๆ อยู่ เช่น ไม้ 

พลาสติก หรือกระดาษ  ก็จะรวมตัวกันเข้าไปประมูล  ลูกค้าก็พอใจมองว่าเราเป็น

มืออาชีพ . . . 
 

 ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือขยะเหล็ก โลหะหรือพลาสติกเพียง

อย่างเดียวด้วย  โดยสอบถามถึงเหตุผลในการท่ีร้านตัดสินใจเลือกรับซ้ือเพียงประเภทเดียว  และผล

การดําเนินงานเป็นเช่นไร  ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการท่ีเลือกรับซ้ือขยะเพียงประเภทใดประเภท
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หน่ึง  เพราะมีความถนัดในตัวสินค้าเป็นอย่างดี  และมีตลาดรองรับท่ีให้ราคาดี  ทําให้ธุรกิจสามารถ

อยู่รอดได้  เพราะมุ่งบริหารสินค้าน้ัน ๆ ให้ดีท่ีสุด  ดังคํากล่าวยืนยันของผู้ประกอบการ 3 ราย  

ดังต่อไปน้ี 
  

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  รับซ้ือเฉพาะเหล็กเพียงอย่างเดียวกล่าวว่า  
 

. . . ร้านรับซ้ือเฉพาะเหล็ก  เพราะร้านมีแหล่งรับซ้ือเศษเหล็กท่ีได้ราคาดี แต่การรับ

ซ้ือแต่เหล็กอย่างเดียวก็อาจเจ๊งได้ ถ้าไม่มีการจัดการในเร่ืองของตลาดท่ีรองรับและ

การจัดระเบียบสต๊อคสินค้าไม่ดี ส่งของล่าช้า ราคารับซ้ือเปลี่ยนแปลงเร็วมากช่วงท่ี

ผ่านมา ท่ีสําคัญรับซ้ือเหล็กต้องใช้เงินสดหมุนเวียนสูง และต้องมีเคร่ืองมือหนัก 

เช่น รถยก ติดเฮี๊ยบ (เคร่ืองมือใช้คีบจับเหล็ก )เพราะขยะเหล็กมีนํ้าหนักมาก 

จํานวนรับซ้ือแต่ละคร้ังเป็นหลักร้อยกิโลกรัมหรือเป็นตัน ๆ ข้อดีคือการจัดการง่าย

ไม่ต้องวุ่นวายกับสินค้าหลายตัว มีโอกาสรวยได้เร็วกว่ารับซ้ือสินค้าตัวอื่น  . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  รับซ้ือเฉพาะเหล็ก และ โลหะ กล่าวว่า  “. . . ร้านไม่มีตลาดรับซ้ือขยะ

พลาสติก  เลยขายได้ราคาตํ่ากว่าต้นทุนท่ีรับซ้ือมา ขยะพลาสติกทํายาก เราไม่รู้จริงก็ขาดทุนได้ง่าย 

ร้านจึงต้องเลือกรับซ้ือเฉพาะขยะท่ีเป็นเหล็กและทองแดงเพราะร้านมีความถนัดและมีแหล่งรับซ้ือท่ี

ได้ราคา . . .”   
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 3  รับซ้ือแต่เฉพาะพลาสติกเท่าน้ัน กล่าวว่า 
 

. . . ร้านรับซ้ือแต่ขยะพลาสติกเท่าน้ัน  เน่ืองจากประสบการณ์และความชํานาญใน

การดูลักษณะของขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน  ร้านมีความชํานาญและ

มีตลาดท่ีดีสําหรับขยะพลาสติกก็จะเน้นค้าขายเฉพาะขยะพลาสติก  ทําให้

บริหารงานได้ง่ายกว่าด้วย  และลูกค้าท่ีมาขายหรือมาซ้ือก็จะรู้ว่าร้านเรารับซ้ือแต่

เฉพาะขยะพลาสติก  ก็ไม่มีปัญหาอะไร . . .  
 

 ผู้ประกอบการเหล่านี้ยังได้เสนอแนวโน้มของการรับซ้ือขยะรีไซเคิลว่ามีแนวโน้มท่ีร้านทุก

ร้านพยายามจะรับซ้ือขยะรีไซเคิลทุกประเภท    โดยจะมีประเภทท่ีเป็นตัวเอกของร้าน    ซ่ึงเป็นขยะ

รีไซเคิลประเภทท่ีร้านสามารถทํากําไรได้ดีท่ีสุด  โดยผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . คิดว่าแนวโน้มของร้าน น่าจะรับซ้ือหลากหลายประเภทเพ่ือกระจายความเส่ียง

และให้ได้ของมาก ๆ สะดวกลูกค้า เพ่ิมอํานาจต่อรองด้วย แต่ต้องมีตัวหลัก ๆ ท่ีเรา
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ถนัด อย่างท่ีผมทําอยู่ผมเร่ิมทําประมูลเหล็กอย่างเดียวก่อนเพราะมีโควตาส่งโรง

หลอมเหล็กโดยตรงจะได้ราคาดี  แต่การแข่งขันสูง  เวลาเข้าไปประมูลโรงงานบาง

แห่งจะบังคับว่าต้องประมูลขยะทุกชนิด การแข่งขันก็เข้มข้นข้ึน เราต้องหา

พันธมิตรเข้าไปประมูลร่วม แต่ระยะยาวเราต้องหาตลาดของขยะทุกตัวท่ีให้ราคาดี

โอกาสชนะประมูลก็จะสูง . . .  
 

 เมื่อผู้วิจัยพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการท้ัง 41 รายในคร้ังน้ี  

เกี่ยวกับปัจจัยความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  จึงมีความเห็นด้วยว่า      ความหลากหลาย

ของขยะรีไซเคิลท่ีร้านจะรับซ้ือเป็นกลยุทธ์ท่ีแต่ละร้านต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับศักยภาพของตน  

และควรพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของราคาและความต้องการของตลาดเป็นปัจจัยประกอบด้วย  

ซ่ึงมีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการจะเลือกท่ีจะรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภทมากข้ึน เพ่ือเพ่ิม

อํานาจการต่อรอง การกระจายความเส่ียง และช่วยให้มีขยะรีไซเคิลท่ีสามารถรับซ้ือได้มากข้ึน  โดย

อาศัยการคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลกําไรท่ีดี (ยอมรับสมมติฐาน 1d)  อย่างไรก็ตาม การจะรับซ้ือ

ขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท ยังไม่มีผลโดยตรงในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานในแง่ของ

ผลิตภาพ คุณภาพสินค้า ความรวดเร็วใจการส่งมอบและการบริการ  ตลอดจน ความยืดหยุ่นปรับตัว

ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ (ปฏิเสธสมมติฐาน 2d, 3d, 4d และ 5d)  ท้ังน้ี 

ข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจท่ีดําเนินการว่าเปิดหน้าร้านรับซ้ือ หรือเข้าไปประมูลสินค้า  และการ

เลือกกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละร้าน 
  

5.4.2  คุณสมบัติของทรัพยากรในองค์การต่อผลการด าเนินงานขององค์การ 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ประกอบการท้ัง 41 รายเห็นด้วยว่า  ร้านจําเป็นต้องมีทรัพยากรท่ี

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็น  เงินลงทุนเร่ิมต้น  เงินในการดําเนินการ  เงินสดหมุนเวียน  

เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ  พนักงาน  และการบริหารงานของร้าน  แต่ทุกคนมี

ความเห็นคล้ายคลึงกันว่า  วิธีการบริหารร้านน่าจะเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด  เพราะถ้า

ร้านมีวิธีท่ีจะบริหารเงิน  บริหารคน  บริหารการใช้เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  ให้สามารถดําเนินกิจการ

ไปได้  ผลการดําเนินงานในแง่ของผลกําไร  ผลิตภาพ  คุณภาพสินค้า  ความรวดเร็วในการส่งมอบ

และการบริการ  และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป น่าจะเป็นไปตามความ

คาดหวังหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้  เมื่อพิจารณาจากประเด็นเร่ืองคุณสมบัติของทรัพยากรในองค์การ  

ผู้วิจัยได้คัดเลือกคุณสมบัติ 4 ประการในบทท่ี 3   แล้วนําไปทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ผู้วิจัยพบว่า 

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคร้ังน้ี  สามารถนําผลมาอธิบายร่วมกันเพ่ือให้ผล

การวิเคราะห์มีความชัดเจนย่ิงข้ึน  ดังต่อไปน้ี 
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5.4.2.1  ความมีคุณค่าของทรัพยากรในองค์การ 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความมีคุณค่าของทรัพยากรในองค์การ มี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  ผลิตภาพขององค์การ คุณค่า

สินค้าขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ  และความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ยอมรับสมมติฐาน 

6a, 7a, 8a, 9a และ 10a)  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ประกอบการท้ัง 41 ราย  ซ่ึงมีผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นสนับสนุนในเร่ืองความมีคุณค่าของ

ทรัพยากรในองค์การต่อผลการดําเนินงานขององค์การ  โดยเฉพาะในด้านของผลกําไร  ดังน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1 คิดเห็นว่าคุณค่าของทรัพยากรท่ีจะส่งผลต่อกําไรไม่ได้ข้ึนอยู่กับจํานวนแต่อยู่

ท่ีคุณค่าของทรัพยากรน้ันในการท่ีทําให้ร้านผ่านวิกฤตมาได้  ผู้ประกอบการายน้ีกล่าวว่า 
  

. . . การมีคุณค่าของทรัพยากรไม่ใช่การมองในด้านจํานวน เช่น มีเงินมาก มีคนงาน

มาก  หรือมีเคร่ืองจักรจํานวนมาก หรือ  มีการบริหารท่ีใช้หลายวิธี  แต่หมายถึงทุก

ส่ิงท่ีร้านมีอยู่สามารถช่วยให้ผลประกอบการของร้านก้าวหน้าข้ึนเร่ือยๆมากกว่า ซ่ึง

ร้านเราก็มีคนงานไม่มาก แต่ทุกคนต้ังใจทํางานดี  เงินทุนของร้านก็น้อยกว่าร้าน

ใหญ่ ๆ หลายร้าน  แต่ท่ีผ่านมาร้านก็ได้กําไรในช่วงภาวะวิกฤตในขณะท่ีร้านอื่น ๆ 

กลับขาดทุน . . .    
 

 ส่วนผู้ประกอบการอีกรายคิดว่าร้านท่ีทํากําไรได้เพราะมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและรู้จักท่ีจะ

ใช้คุณค่าน้ันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เขากล่าวว่า 
 

. . . คุณค่ามันวัดยากนะ อย่างคนงานท่ีทํากับเรา มีแค่ 2 คน แต่ถ้าเราพอใจการ

ทํางานของเขาก็เท่ากับเขามีค่ากับร้านเรา รถท่ีใช้เราต้องรู้จักดูแลรักษาเพราะต้องใช้ 

ต้องขับอยู่ทุกวัน มันหมายถึงความปลอดภัยของเราด้วย เงินมีค่าในตัวของมันอยู่

แล้ว แต่อยู่ว่าเราจะใช้ ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ร้านท่ีสามารถสร้างผลกําไร

เพราะมีส่ิงท่ีมีคุณค่าและใช้ให้เป็น . . .  
 

 เน่ืองจากในช่วงท่ีทําการวิจัยเป็นช่วงท่ีประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ  หลาย

ร้านต้องเผชิญกับปัญหาสินค้า (ขยะรีไซเคิล) ไม่เพียงพอ และราคาขยะตกตํ่า ผันผวน บางร้านถึงกับ

ต้องปิดกิจการช่ัวคราวเพราะรับภาระการขาดทุนไม่ไหว  ร้านท่ีผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก  มี

ผู้ประกอบการหลายรายท่ีมีความมุ่งม่ันไม่ท้อถอย  และใช้วิกฤตน้ีสร้างให้เกิดโอกาส  โดยใช้
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ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดต้นทุน  เป็นการช่วยลดการ

ขาดทุนจากราคาซ้ือ-ขายได้อีกทางหน่ึง  ดังคํากล่าวของผู้ประกอบการรายหน่ึง  กล่าวว่า 
 

. . . ตอนนี้ร้านทุกร้านต้องเจอกับวิกฤตด้าน ราคาผันผวน  ปริมาณขยะรีไซเคิล

ลดลง  มีคู่แข่งขันใหม่เปิดใหม่เพ่ิมข้ึน เกิดการแข่งขันสูง  กฎหมายบังคับจาก

ภาครัฐท่ีออกมาก็มีผลต่อการซ้ือ-ขายของร้าน เช่นกฎหมายห้ามรับซ้ือของโจร  แต่

ถ้าร้านมี คนงานมีความต้ังใจทํางาน ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ มีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรท่ี

ถูกใช้งานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดต้นทุน และ ถ้าร้านมีการ

บริหารงานดี ร้านจะสามารถประสบผลสําเร็จได้ไม่ยาก . . .   
 

 นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของคน  จะสามารถสร้างผลงานให้มีคุณภาพ

ได้  สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความสร้างสรรค์คุณค่าในตัว

บุคลากรในองค์การ  รวมท้ังตัวเจ้าของเองด้วย  ผู้ประกอบการรายหน่ึงอธิบายประเด็นนี้ได้ชัดเจน  

โดยกล่าวว่า 
 

. . . คนงานส่วนใหญ่ทํางานดี พ่ีพอใจการทํางานนะ ซ่ึงตรงน้ีสําคัญมาก  บางคร้ัง

เราต้องให้ลูกน้องทําแทนเราได้ ต้องสร้างคนให้เก่ง อย่าไปกลัวว่าเขาจะออกไปทํา

แข่ง มีลูกน้องออกไปเปิดร้านเองแต่ความท่ีพ่ีดีกับเขา เขาก็เก็บของมาขายให้ร้าน 

เป็นการสร้างเครือข่าย ต้องสร้างคุณค่าในตัวคน คุณภาพของงานอยู่ท่ีคุณภาพของ

คน  ตัวเราเองก็ต้องพัฒนาด้วย พ่ีเลยไปเรียนต่อโทอยู่ตอนนี้ . . .  
 

 จะเห็นได้ว่าคุณค่าของทรัพยากรสามารถสร้างคุณภาพให้กับองค์การ ตลอดจนการบริการ 

เช่น คุณค่าของเงิน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร รวมท้ัง คุณค่าของแผนการบริหารท่ีองค์การมี  รวมถึง

คุณค่าทางด้านช่ือเสียงขององค์การ สามารถทําให้การบริการมีความรวดเร็วและไม่ผิดสัญญาต่อ

ลูกค้า  ตัวอย่างของผู้ประกอบการ 2 ราย  ซ่ึงประสบความสําเร็จด้านความรวดเร็วในการส่งมอบ

และการบริการ มีดังน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1 มีทรัพยากรในองค์การท่ีมีคุณค่า  เขาพยายามสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงาน

บริการของเขา  โดยกล่าวว่า 
 

. . . นอกจากต้องมีเงิน มีอุปกรณ์พร้อม ความรู้เร่ืองการบริหารสําคัญมาก ต้องพลิก

แพลงตลอดเวลาใช้แผนนี้ไม่เวอร์ค ก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนไปเร่ือยๆ ผมไม่ได้จบสูง 

แต่อาศัยเรียนรู้จากคนท่ีเขาประสบความสําเร็จ แต่ของแบบน้ีเลียนแบบทุกอย่าง
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ไม่ได้ต้องเอามาปรับให้เหมาะกับธุรกิจเรา เอามาต่อยอด สร้างมูลค่าเพ่ิมเอง สร้าง

การบริการให้ดีท่ีสุด . . .  
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2 อาศัยคุณค่าของแบรนด์ สร้างการบริการให้ดีข้ึน เขากล่าวว่า 
 

. . . ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดคือ  ช่ือเสียงและภาพพจน์ของร้าน  ร้านท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ  มีช่ือเสียงดีในแวดวงรีไซเคิลมักจะประสบความสําเร็จกว่าร้านท่ีไม่

สามารถสร้างช่ือเสียง ร้านผมเปิดมาประมาณ 3 ปี ก็อาศัยว่าซ้ือแฟรนไชส์ วงษ์

พาณิชย์  ใช้ช่ือวงษ์พาณิชย์  อาจมีผลทางจิตวิทยาต่อลูกค้าท่ีจะมาติดต่อเน่ืองจากช่ือ

วงษ์พาณิชย์  มีความน่าเช่ือถือ การบริการรวดเร็ว ทําตามสัญญา . . .  
 

 ในสถานการณ์ปกติ   องค์การอาจไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่        แต่ในภาวะวิกฤต

คุณค่าท่ีมีอยู่ในทรัพยากรเหล่านั้นจะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัว ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ท่ี

ผิดปกติท่ีกําลังเผชิญ  ผู้ประกอบการหลายรายกล่าวว่า ช่วงวิกฤตเป็นการวัดคุณค่าและความสามารถ

ของร้านอย่างแท้จริง ดังคํากล่าวของผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . ช่วงท่ีผ่านมา เศรษฐกิจแย่มากท่ีสุดเท่าท่ีเคยทําอาชีพน้ีมาเลย ถือว่าปราบเซียน 

เพราะ รายใหญ่ก็เสียหายเยอะไปหลายราย  อย่างเราก็มีเจ็บตัวบ้าง อาศัยว่าร้านเรา

ไม่ใหญ่มาก ผมและคนในครอบครัวลงมาดูแลใกล้ชิด ลูกน้องก็ปรึกษากัน บางท่ี

ลูกน้องมองสถานการณ์เก่งกว่า เราก็ต้องฟังเขา อันนี้ถือว่าเราโชคดีท่ีมีตัวช่วยดี 

ช่วงงานซาลงน้อยลง เราก็เอาเวลามาซ่อมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือทํามาหากินให้

อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพราะคุณค่าของเคร่ืองมือทํากินสําคัญมาก . . .  
 

 ส่วนผู้ประกอบการอีกรายหน่ึงกล่าวว่าคุณค่าของทรัพยากรท่ีเขามี มีผลต่อการตัดสินใจว่า 

ร้านจะปรับตัวไปในทิศทางใด  โดยเขากล่าวว่า  
 

. . . บางคนบอกคุณค่าของเงินวัดจากต้องมีมาก ๆ แต่ ฉันคิดต่างจากชาวบ้าน ฉันว่า

คุณค่าของเงินอยู่ท่ีเงินช่วยเราตัดสินใจถูกต้องไม่โลภ  เช่น  ถ้าเราเห็นของกองโต ๆ 

อยากประมูลให้ได้ แต่เรามีเงินจํานวนหน่ึงไม่เยอะมาก  เราก็จะคิดให้รอบคอบ  

บางคนเงินเยอะจะใจใหญ่   ตัดสินใจซ้ือเร็ว  เพราะไม่ติดเร่ืองเงิน  พวกน้ีก็เจ็บตัว

ไปเยอะ . . . 
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 จากคําสัมภาษณ์ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นส่ิงท่ียืนยันได้ว่าความมีคุณค่าของทรัพยากร

ในองค์การมีผลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การในทุกประเด็นอย่างแท้จริง 

5.4.2.2  ความคงทนของทรัพยากรในองค์การ 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคงทนของทรัพยากรในองค์การมี

ความสัมพันธ์กับผลิตภาพขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ 

ตลอดจน ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7b, 9b และ 10b)  ขณะท่ีความคงทนของทรัพยากรมีผลต่อร้อยละ

ของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  และคุณภาพสินค้าขององค์การอย่างมีนัยสําคัญในทิศทางลบ 

(ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6b และ 8b)  ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะลักษณะของประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี

ทําการศึกษาจากการวิจัยในคร้ังน้ี ไม่มีความแตกต่างกันมากพอในประเด็นของความคงทนของ

ทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นผลของความสัมพันธ์กับตัวแปรตามท้ัง 

3 ตัว  ได้แก่  ผลิตภาพ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ และความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ  ดังจะเห็นจากผลท่ีได้จากแบบสอบถามโดยการ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ท่ี พบว่า ร้านส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาคนลาออก (ค่าเฉล่ียของการลาออกเท่ากับ 

0.64)  มีปัญหาน้อยและน้อยท่ีสุดในเร่ืองเคร่ืองจักรท่ีต้องซ่อมจนเกิดผลต่อการทํางาน (ร้อยละ 

69.3)  และไม่มีการวางแผนการดําเนินงานระยะยาวเหมือนกัน (ร้อยละ 99.0) อย่างไรก็ตาม ผลจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการท้ัง 41 ราย  ผู้วิจัยพบว่า มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี

สามารถนํามาอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นของปัจจัยท่ีทดสอบและพบว่าไม่มีนัยสําคัญดังต่อไปน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ให้ความเห็นว่าร้านส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถท่ีใช้ในงานท่ี

คล้ายคลึงกันและมีลักษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีมักไม่มีปัญหาท่ีต้องซ่อม  หรือสามารถ

ซ่อมแซมได้ง่าย จึงไม่มีผลกระทบต่อการทํางานของร้าน  โดยผู้ประกอบการรายน้ีกล่าวว่า  “. . . 

ลักษณะของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ ท่ีร้านมีส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานและไม่

มีปัญหาท่ีต้องซ่อมเพราะเสีย หรือถ้ามีเสียบ้างก็สามารถซ่อมแซมเองได้  ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือ

ง่าย ๆ และมีไม่มาก . . .”   
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  ท่ีมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันในเร่ืองเคร่ืองจักร  กล่าวว่า  “. . . ร้านเป็นร้าน

ใหญ่มีเคร่ืองจักรหลายอย่าง เช่น เคร่ืองโม่พลาสติก เคร่ืองบีบอัดเหล็ก  เคร่ืองจักรเหล่านี้ซ่อมไม่

ยากจึงไม่มีผลต่อการดําเนินงานมากนัก  และมีเคร่ืองสํารองไว้ใช้เมื่อพบปัญหา . . .”   
 

 นอกจากน้ีผู้ประกอบการหลายรายท่ีให้สัมภาษณ์ยังอธิบายว่า การท่ีคนงานมีอัตราการ

ลาออกตํ่าเพราะคนงานเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาส  จึงมักหางานไม่ง่ายนักและผู้ประกอบการในธุรกิจ
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น้ีมีความโอบอ้อมอารี  ซ่ึงมักดูแลคนงานเหมือนญาติพ่ีน้อง  และให้ความเป็นกันเอง  จนบางคร้ัง

เกิดเป็นความเคยชิน  และขาดการปรับปรุงด้านความรวดเร็วของการบริการ  ยกตัวอย่างของ

ผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . ผมอยู่ในวงการมานานกว่า 10 ปี  คนงานของร้านอยู่กันมานาน เพราะคนพวก

น้ีเป็นผู้ด้อยโอกาส  เมื่อหางานอื่นไม่ได้จึงมักจะทํางานท่ีร้านรับซ้ือของเก่า และอยู่

กันนานไม่ค่อยลาออก  สภาพโดยท่ัวไปของธุรกิจน้ีจึงคล้ายคลึงกันในเร่ืองของ

แรงงาน  การท่ีคนงานอยู่มานานบางคร้ังก็เกิดผลเสียในแง่ของความคุ้นชิน  และ

ความกระตือรือร้นท่ีลดลง  ท่ีสําคัญเจ้าของร้านส่วนใหญ่ใจดีให้ความเมตตาก็จะ

เลี้ยงคนงานเหล่านี้ไว้ . . .  
 

 สําหรับความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจมาก

เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การมีทรัพยากรท่ีมีความคงทน เช่น มีเงินสํารองมาก

หรือมีการวางแผนการในระยะยาว  อาจมีผลทําให้การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม่ดีเท่าท่ีควร  ดังคํากล่าวของผู้ประกอบการสองราย  ดังต่อไปน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการค้าขายเศษเหล็ก (Scrap)  มานานหลายปี  และ

ประสบความสําเร็จมีเงินทุนสํารองมาก  ทําให้ในช่วงท่ีราคาเหล็กผันผวนอย่างมาก  และไม่มีใคร

คาดคิดว่าราคาเหล็กจะตกลงอย่างต่อเน่ือง  ผู้ประกอบการรายน้ีจึงชะลอการตัดสินใจในการ

ขายสต๊อคเหล็ก (เพราะมีเงินทุนสํารองมาก)  ทําให้เกิดความเสียหายอย่างมาก  เขากล่าวว่า 
 

. . . ร้านมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในชลบุรี  แต่ผลประกอบการในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมากลับ

ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก  เน่ืองจากราคาเศษเหล็กตกตํ่าลงอย่างมาก  ร้านเห็น

ว่าราคาเหล็กตกลงในระยะต้น  ทางร้านตัดสินใจท่ีจะเก็บสต๊อคเพ่ือรอราคาเหล็ก

กลับสู่สภาวะปกติ  เพราะร้านมีเงินทุนสํารองมากพอ และท่ียังคงรับซ้ือเศษเหล็ก

จากร้านรายย่อยก็เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าประจําเหล่าน้ัน  ผลปรากฏว่า ราคาเหล็กไม่ได้

กระเต้ืองข้ึน  แต่กลับลดลงไปเร่ือย ๆ จากราคา 20 บาทกว่าต่อกิโลกรัม  ลดลง

เหลือ 5 บาทกว่าต่อกิโลกรัม  เมื่อร้านจําเป็นต้องตัดสินใจขายเหล็กบางส่วนเพ่ือ

รักษาสภาพคล่อง จึงต้องรับภาระขาดทุนอย่างมาก  ร้านท่ีมีสต๊อคเหล็กมากเสียหาย

กว่า 250 ล้านบาทในช่วงเวลาเพียง 3 เดือน . . .   
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ผู้ประกอบการรายท่ี 2  มองว่าการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการทําธุรกิจด้านการประมูลสินค้า

จากโรงงาน  อาจมีความเส่ียงสูงกว่า  เน่ืองจากเป็นการผูกมัดตัวเอง  ทําให้ขาดความยืดหยุ่น  

ผู้ประกอบการรายน้ีเลือกท่ีจะใช้วิธีการวางแผนวันต่อวันและมีการปรับแผนอยู่เสมอ  กล่าวว่า 
 

. . . การทํางานเป็นลักษณะของการคิดวางแผนวันต่อวันมากกว่า  การวางแผนใน

ระยะส้ัน และระยะยาว อาจจําเป็นกับธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการประมูลสินค้าตาม

โรงงาน เพราะการประมูลจะทําเป็นรายปี หรือทุก 6 เดือน ช่วงหลัง 3 เดือนก็มี  

ความคงทนของแผนดําเนินงานท่ีวางไว้จึงไม่สําคัญเท่าไร บางทีอาจส่งผลในทาง

ตรงกันข้าม เพราะการใช้แผนการเดียวตลอดจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี

ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว  เราต้องตามให้ทันกับสถานการณ์จึง

ต้องมีการปรับแผนอยู่เสมอ  และร้านเล็ก ๆ ส่วนใหญ่เท่าท่ีมีประสบการณ์มาก่อน

ก็ไม่เคยต้องวางแผนอะไร  เพราะการตัดสินใจซ้ือหรือขายจะเป็นแบบวันต่อวัน

มากกว่า . . .   
   
 จากความคิดเห็นของผู้ประกอบการท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น  สามารถอธิบายผลของ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาดังกล่าวว่าไม่มีนัยสําคัญ  เพราะความคล้ายคลึงกันของกลุ่ม

ตัวอย่างในประเด็นความคงทน และผลของความของคงทนของทรัพยากรในองค์การท่ีไม่สามารถ

สะท้อนผลหรืออิทธิพลในทิศทางบวกได้  ในทางตรงกันข้าม  ปัจจัยด้านความคงทนของทรัพยากร

ในองค์การกลับส่งผลในทิศทางลบกับผลการดําเนินงาน ด้านผลกําไร และคุณภาพของสินค้าตามท่ี

กล่าวแล้วข้างต้น  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ผู้วิจัยค้นพบเหตุผลของการท่ี

ผลทดสอบสมมติฐานออกมาในทิศทางตรงกันข้ามได้ดังน้ี 

 ผู้ประกอบการหลายรายมีความคิดเห็นว่าคุณภาพสินค้าท่ีเกิดจากการคัดแยกเพ่ือส่งให้ลูกค้า

น้ัน  นอกจากจะข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการเองว่าต้องการระดับคุณภาพสูงเท่าใด  

เพราะมีผลต่อเวลาในการคัดแยกและราคาขายแล้ว  คนงานมีผลต่อคุณภาพสินค้า  รวมถึงการบริการ

ด้วย  โดยการท่ีมีคนงานท่ีอยู่มานานแต่ขาดความกระตือรือร้น  และร้านยังจําเป็นต้องรักษาคนงาน

เหล่านี้ไว้  อาจส่งผลให้ระดับคุณภาพสินค้าลดลงก็เป็นได้  ผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . เร่ืองคนงาน ผมยังเถียงกับพ่อผมอยู่เลย พ่อชอบเลี้ยงคนท่ีอยู่มานาน แต่บางคน

นิสัยไม่ดี พฤติกรรมแย่จริง ๆ ผมก็ไม่อยากให้เขามาเป็นจุดด้อยของร้าน เพราะชอบ

ทะเลาะกับลูกค้า เร่ืองคนงานท่ีเป็นคนเก่าคนแก่ค่อนข้างมีปัญหากับทุกร้าน คุณ

ต้องเข้าใจคนพวกน้ีอยู่มานานจนชินไม่กระตือรือร้น บางคนอายุมากก็ไม่อยากใช้

เขาเพราะงานมันหนัก ผมอยากได้คนรุ่นใหม่เราจะได้พัฒนาเขาได้ . . .   
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 แต่ความคิดเห็นท่ีมีมากท่ีสุดในประเด็นความคงทนของทรัพยากรท่ีส่งผลในทางตรงกัน

ข้าม คือ ผลของกําไร  ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ  โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความคิด

เห็นในประเด็นนี้คล้ายคลึงกัน เช่น 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  มีเงินสํารองมาก  กล่าวว่า 
 

. . . ร้านให้ความสําคัญกับเงินทุนของร้านมาก  โดยเฉพาะการมีเงินทุนของตนเอง  

และมีสํารองไว้ในจํานวนท่ีมาก  เพ่ือการแข่งขันในการซ้ือสินค้าเพ่ือเก็บทํากําไร  

การมีเงินทุนท่ีมากแต่กลับมีผลประกอบการขาดทุน  เน่ืองมาจากสถานการณ์ท่ี

ผิดปกติ อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าอย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ถ้าเป็น

ภาวะปกติ  ร้านท่ีมีเงินทุนมากย่อมได้เปรียบกว่า ปีน้ี (2552) ร้านเล็ก ๆบางร้านรอด

วิกฤตมาได้เพราะความท่ีเขาไม่มีเงินทุนถาวร เขาจะตัดสินใจเร็ว กําไรน้อยหรือ

ขาดทุนนิดหน่อยเขาก็ปล่อยของออกขายแล้ว . . . 
  
 ส่วนผู้ประกอบการรายท่ี 2 และ รายท่ี 3  คิดว่า ร้านไม่ควรยึดติดกับแผนการใดแผนการ

หน่ึง  หรือต้องมีเงินสํารองมาก ๆ เพราะ อาจมีผลต่อการตัดสินใจและท้ายท่ีสุดก็อาจขาดทุนได้  
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  ผู้ไม่ยึดติดกับแผนการดําเนินงานกล่าวว่า 
 

. . . การท่ีร้านประสบผลสําเร็จในแง่ผลกําไร ไม่มีสูตรท่ีแน่นอนตายตัว  เราต้องมี

วิธีพลิกแพลงตลอดเวลา  การใช้แผนงานเดิม ๆ หรือการวางแผนในระระยาว  ถ้า

ไม่รู้จักปรับเปลี่ยนอาจส่งผลในทางลบได้  เช่นเดียวกับแหล่งเงินทุน  การมีเงินทุน

ท่ีเป็นเงินเย็นคือไม่ต้องกู้ยืมหรือรีบคืนให้กับแหล่งทุน  จะทําให้ไม่เกิดแรงผลักดัน

ในการบริหารเงินสดหมุนเวียน  และอาจชะล่าใจไม่ปล่อยขายสินค้าในสต๊อค จน

อาจเกิดผลขาดทุนเหมือนท่ีเราเห็นกันในปีนี้ (2552 ) ท่ีร้านใหญ่ ๆ กักตุนเหล็กไว้ 

แล้วปล่อยขายไม่ทัน  ราคาตกมากทําให้ขาดทุนมาก  มีร้านปิดกิจการในช่วงน้ัน

มากเช่นกัน . . .  
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 3  ผู้ไม่สามารถกู้ยืมเงินธนาคารมาเป็นทุนสํารองได้  ทําให้ร้านต้องบริหารเงิน

ให้รวดเร็ว  กล่าวว่า 
 

. . . ร้านใช้เงินตนเองเพราะติดปัญหาเร่ืองการกู้ยืมจากธนาคาร  แม้ธนาคารยินดีจะ

ให้กู้ยืมได้ในระยะยาว   แต่ดอกเบ้ียท่ีต้องเสียให้กับธนาคารอาจไม่คุ้มกับกําไรท่ีหา
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มาได้  จึงต้องใช้เงินตัวเอง  ซ่ึงถึงแม้มีอย่างจํากัด  แต่หากรู้จักบริหารเงินให้ดีเราก็

สามารถท่ีจะทํากําไรได้มาก เช่น ต้องรับซ้ือมาแล้วขายออกไปเร็ว ๆ  มันขึ้นอยู่กับ

การบริหารงานของเรามากกว่า บางทีมีเงินท่ีถือได้ระยะยาวก็ทําให้ไม่ระวังได้

เหมือนกัน . . . 
  
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณสมบัติของความคงทนของ

ทรัพยากรต่อผลการดําเนินงานในแง่ของผลกําไรอาจเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้  จากผลการ

วิเคราะห์ท่ีออกมาในทิศทางลบต่อผลการดําเนินงานในคร้ังน้ี น่าจะเป็นเพราะสถานการณ์ท่ีผิดปกติ 

อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าอย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ดังท่ีผู้ประกอบการหลายรายได้

อธิบายเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวท่ีไม่ผันแปรตามสภาวการณ์ท่ีเป็นวิกฤต  หรือการมีแหล่ง

เงินทุนระยะยาวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจะซ้ือหรือจะขาย เป็นต้น  เช่นเดียวกับผลการดําเนินงานใน

มุมมองด้านคุณภาพ ถ้าพิจารณาจากทรัพยากรมนุษย์หรือคนงาน  พบว่าการลาออกบ่อยอาจทําให้

ร้านต้องฝึกฝน อบรมคนงานขึ้นมาทดแทน  แต่เน่ืองจากลักษณะงานไม่มีความซับซ้อน  และโดย

ธรรมชาติของธุรกิจน้ี  ตามท่ีผู้ประกอบการหลายรายลงความเห็นคือ  คุณภาพจะดีหรือไม่ นอกจาก

ข้ึนอยู่กับนโยบายของร้านแล้ว การใส่ใจของคนงานในระหว่างการคัดแยกมีผลต่อระดับคุณภาพ

สินค้าด้วยเช่นกัน เช่น คนงานท่ีอยู่มานานแต่ไม่มีการพัฒนาอาจสร้างปัญหาให้ได้มากกว่าคนงานท่ี

เข้าใหม่และใส่ใจในการทํางาน  ดังน้ัน  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 6b  คุณสมบัติของทรัพยากรท่ี

มีคงทนต่อร้อยละผลกําไรต่อยอดขาย  และสมมติฐานท่ี 8b คุณสมบัติของความคงทนของ

ทรัพยากรต่อคุณภาพของสินค้าจึงมีนัยสําคัญในทิศทางลบ 

5.4.2.3 ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรในองค์การ 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของ

ทรัพยากรในองค์การมีความสัมพันธ์กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  ผลิตภาพของ

องค์การ คุณภาพของสินค้าขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ  

ตลอดจน ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6c, 7c, 8c, 9c และ 10c)  ท้ังน้ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ประกอบการท้ัง 41 ราย  ผู้วิจัยพบว่า คุณสมบัติของทรัพยากรในองค์การในประเด็นเร่ืองความไม่

สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย  น่าจะเหมาะสมกับการศึกษาในองค์การท่ีมีการใช้เทคโนโลยี

ระดับสูงหรือมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีคุณสมบัติการถูกลอกเลียนแบบง่ายมีผลต่อผลการ

ดําเนินงานของแต่ละองค์การมากกว่า  ดังจะเห็นจากลักษณะของคําอธิบายท่ีผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรท่ีต้องลอกเลียนแบบกันเองในธุรกิจน้ีไม่ว่าจะเป็นการบริหาร ทักษะของ
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คนงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือแม้แต่แหล่งเงินทุนท่ีจัดหามาได้ในยามฉุกเฉินก็มีความคล้ายคลึง

กัน  ดังตัวอย่างของคํากล่าวของผู้ประกอบการหลายรายดังต่อไปน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ให้ความเห็นว่า ธุรกิจท่ีมีความเป็นพ้ืนฐาน ไม่มีความซับซ้อนจึงไม่เกี่ยวข้อง

กับความถูกลอกเลียนได้หรือไม่  โดยเฉพาะเร่ืองอุปนิสัยของคนงาน  เขากล่าวว่า  
 

. . . ธุรกิจน้ีไม่มีอะไรซับซ้อน อาศัยความขยัน อดทนของเจ้าของร้านมากกว่า ท่ีจะ

มาเลียนแบบกัน ก็ยังนึกไม่ออกว่ามีอะไรท่ีเด่นเป็นพิเศษ เร่ืองเงินทุนก็เจอปัญหา

เหมือน ๆ กันคือ กู้แบงค์ยาก ใช้เงินญาติพ่ีน้องเวลาหมุนเงินไม่ทันจริง ๆ  เคร่ืองมือ

เคร่ืองไม้แบบง่าย ๆ ก็ใช้งานได้แล้วล่ะ คนงานก็ไม่มีใครเก่งกว่ากันความสามารถ

พ้ืน ๆ ท่ีสําคัญต้องนิสัยดี ขยันทํางาน ซ่ือสัตย์  ซ่ึงเลียนแบบกันไม่ได้อยู่แล้ว . . .  

 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  ซ่ึงมีการศึกษาระดับปริญญาโท  เขามองว่าธุรกิจน้ี  ผู้ประกอบการควรมีแนว

ทางการบริหารของตนเองไม่ควรเลียนแบบใคร  โดยให้เหตุผลว่า 
 

. . . วิธีการบริหารของร้านจะมีการวางแผนท้ังระยะส้ัน และระยะยาว  เพราะผม

เรียนจบโทบริหารมา ได้ผลมากเพราะการทําธุรกิจน้ีแบบเดิมจะไม่มีการวางแผน 

เราก็จะได้เปรียบ แต่คนรุ่นเก่าท่ีเก่ง ๆ คิดแบบหัวสมัยใหม่ก็ประสบความสําเร็จ 

เจ้าของกิจการกลุ่มน้ีจะมีเครือข่ายท่ีช่วยเหลือกัน เราเข้าไปแทรกยาก ไปเทียบเขา

ไม่ได้เพราะช่ัวโมงบินน้อยต้องบริหารในแบบของเราไม่เลียนแบบเขา . . .   
   
 นอกจากน้ีหนทางในการหาแหล่งเงินทุนมาใช้ในยามฉุกเฉิน ย่ิงไม่น่าเป็นส่ิงท่ีใครจะทํา

ตามใครได้  เพราะเครดิตของแต่ละร้านไม่เท่ากัน  ดังท่ีผู้ประกอบการอีกรายหน่ึง  กล่าวว่า 
 

. . . คนงานในร้านความรู้น้อย จะออกไปทําท่ีอื่น ฉันก็ไม่ว่าเขาหรอก ส่วนใหญ่ฉัน

ทําเองได้ เงินสดเวลาขาดมือก็กู้นอกระบบเอาไม่อยากพ่ึงญาติพ่ีน้อง เร่ืองหาเงินมา

ใช้ตอนฉุกเฉินแต่ละร้านก็จะมีวิธีของตนเอง จะไปทําตามกันไม่ได้ อยู่ท่ีความเช่ือ

ใจกัน . . .  
 

 เน่ืองจากความเช่ือถือหรือเครดิตของร้านเกิดจากการส่ังสมมานาน  โดยอาศัยการปรับตัว

ของแต่ละร้านตามเหตุการณ์ท่ีตนเองประสบ  ดังน้ัน หนทางในการแก้ปัญหาจึงอยู่ท่ีผู้ประกอบการ

ท่ีจะบริหารให้ผ่านจุดวิกฤตดังกล่าวมาให้ได้  เช่น คํากล่าวของผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
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. . . ทําธุรกิจรับซ้ือของเก่า เงินทุนเป็นส่ิงจําเป็นเพราะหมายถึงเครดิตของร้าน  ทุก

ร้านจึงต้องใส่ใจในเร่ืองเงินท่ีตนเองมีให้เพียงพอตลอด และ ต้องพยายามบริหารให้

เกิดสภาพคล่องสูงสุด  ส่วนใหญ่ร้านจะมีแหล่งเงินท่ีหยิบยืมมาใช้ยามฉุกเฉินท่ี

เหมือน ๆ กันคือ  เงินของพ่อแม่ หรือญาติพ่ีน้อง  หรือจากย่ีป๊ัวท่ีรับซ้ือของจากร้าน 

เวลาท่ีร้านของเราบางคร้ังไปเจอขยะปริมาณมาก แต่เงินเรามีไม่พอ เราก็ไปเอาเงิน

กับเฒ่าแก่ (ย่ีป๊ัวท่ีรับซ้ือ) มาก่อนได้ เพราะธุรกิจน้ีเครดิตเป็นส่ิงท่ีสําคัญมาก เรา

ต้องทําให้คู่ค้าไว้วางใจ  หรือบางทีลูกค้าท่ีให้เราไปรับซ้ือขยะจากเขา  เขาเช่ือใจเรา

ก็ให้เราเอาของมาก่อน  ขายของได้ค่อยเอาเงินไปให้เขาก็มี . . .  

 

 ส่วนผู้ประกอบการอีกหลายรายให้ความเห็นว่า ประสบการณ์ต้องสร้างข้ึนเอง  และ

ประสบการณ์จะสอนให้รู้ว่าเราต้องมีความยืดหยุ่นปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

ใครจะไปลอกเลียนแบบใครคงไม่ได้  ยกตัวอย่างของคํากล่าวของผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . ร้านส่วนใหญ่ไม่ได้มีแผนการบริหารงานท่ีเป็นระบบ ทุกแผนงานเกิดข้ึนตาม

สถานการณ์  โดยเราจะตัดสินใจซ้ือหรือขายแบบวันต่อวัน  จึงไม่จําเป็นต้องไป

ลอกเลียนแบบวิธีการบริหารหรือการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ จากร้านคู่แข่งเพราะร้านแต่

ละร้านต้องบริหารด้วยตนเอง ตามสถานการณ์ของร้านท่ีประสบมากกว่า  ไม่มีใคร

ลอกเลียนแบบวิธีการหรือการตัดสินใจจะซ้ือหรือจะขายได้  เพราะแต่ละร้านก็

ประสบกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง . . . 
 

 อีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อทุกธุรกิจคือ คุณภาพของสินค้าขององค์การในธุรกิจน้ีก็

เช่นเดียวกัน  แต่เน่ืองจากการคัดแยกแยะหรือแปรรูปบางส่วน  เพ่ือให้ได้คุณภาพตามท่ีลูกค้า

ต้องการอยู่ท่ีนโยบายของร้านและความใส่ใจของผู้ประกอบการ  แม้ทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์การ 

เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือคนงาน จะมีผลต่อคุณภาพ แต่คุณภาพของขยะรีไซเคิลไม่ได้มีความ

ซับซ้อน  ทําให้ประเด็นเร่ืองการถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายจึงไม่มีนัยสําคัญต่อผลของคุณภาพดังความ

คิดเห็นของผู้ประกอบการหลายราย  ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างคํากล่าวของผู้ประกอบการ 2 ราย  ดังน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  กล่าวว่า   
 

. . . ธุรกิจน้ีไม่จําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่าง ๆ ก็

เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานง่าย ๆ ท่ีไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการถูกลอกเลียนแบบได้หรือ

ไม่ได้  คนงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง ความสามารถท่ีโดดเด่นของคนงาน
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เลยมีไม่มากนัก จะมีก็คือหัวหน้างานบางคนท่ีมีความชํานาญเป็นพิเศษเท่านั้น  ซ่ึง

เราก็สามารถสร้างเพ่ิมเติมได้  โดยการฝึกอบรมคนงานให้มีความชํานาญเพ่ิมข้ึน ถ้า

คนงานท่ีมีความสามารถลาออกไป  เรายอมรับว่าการออกไปของคนงานเก่ง ๆ อาจ

มีผลต่อคุณภาพการคัดแยก  แต่ก็ใช้เวลาไม่นานก็ทําแทนกันได้แล้ว . . .   
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  กล่าวเปรียบเทียบกับธุรกิจรถยนต์ว่า 
 

. . . พ่ีว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบใครแล้วจะรวย ต้องทําเอง เราอาจไป

เรียนรู้หรือปรึกษากันในหมู่เพ่ือนฝูง แต่ทุกอย่างอยู่ท่ีตัวเรา ทักษะคนงานหรือ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงาน มันไม่เหมือนธุรกิจผลิตรถยนต์ท่ีต้องใช้บุคลากรความรู้สูง

หรือเทคโนโลยีสูง ๆ เพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพดีท่ีสุด  แต่คุณภาพขยะรีไซเคิลมัน

ไม่ได้ยุ่งยากขนาดน้ัน . . .   
   
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยยังได้รับคําตอบเกี่ยวกับความรวดเร็วในการส่งมอบและการ

บริการ  ซ่ึงผู้ประกอบการยอมรับว่า ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คนงาน หรือเคร่ืองจักร มีผลต่อความ

รวดเร็วในการบริการ  ซ่ึงแต่ละร้านก็มีทรัพยากรเหล่านี้คล้ายกัน  แต่ความรวดเร็วในการส่งมอบ

และการบริการมาจากการตัดสินใจของผู้ประกอบการท่ีเข้ามาดูเอาใจใส่กับงานในร้านด้วยตนเอง

มากกว่า เช่น คําตอบของผู้ประกอบการรายหน่ึง กล่าวว่า 
 

. . . แหล่งเงินทุนของร้านรับซ้ือของเก่าส่วนใหญ่ก็คล้ายกัน ตอนนี้อยากให้ภาครัฐ

มาช่วย อยากให้กระทรวงแรงงานอนุญาตให้รับแรงงานต่างชาติเพ่ิมได้เพราะขยัน

กว่าคนงานไทยได้ อาชีพน้ีเงินกับแรงงานเป็นส่ิงจําเป็น แต่สําคัญท่ี เจ้าของต้องลง

มือทําเองด้วย เพราะหัวใจของการบริการคือ  เจ้าของต้องเอาใจใส่เอง . . .   
 

 คําอธิบายข้างต้นนี้  สอดคล้องกับผู้ประกอบการอีกรายหน่ึงท่ีเสนอว่า ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของงานต้องเกิดจากการพัฒนาคน และพัฒนาเคร่ืองจักร ควบคู่กันไป  และไม่ควรหวง

ความรู้ไว้  เพราะในธุรกิจน้ีการช่วยเหลือกันและกัน สร้างพันธมิตร น่าจะดีกว่าการเกรงกลัวว่าใคร

จะมาเลียนแบบเรา  ซ่ึงผู้วิจัยรู้สึกเห็นด้วย กับคํากล่าวของผู้ประกอบการายน้ีท่ีกล่าวว่า 
 

. . . พวกเคร่ืองมือเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ในร้าน ลุงจะซ้ือมาแล้วมาปรับแต่งให้ใช้

งานดีขึ้น ตอนนี้คนงานท่ีร้านช่วยทําเคร่ืองมือง่ายมาใช้ได้เพราะลุงสอนเขา ร้านท่ี

รู้จักกันก็มาขอให้ไปทําให้บ้าง ลุงไม่หวงวิชาหรอกของแบบน้ีไม่ช่วยเขา เด๋ียวเขาก็
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ทําเองได้ มันไม่ได้ยาก ช่วยเหลือกันไว้ดีกว่า เพราะบางทีเราก็ต้องอาศัยเขา

เหมือนกัน อย่าไปกลัวว่าใครเขาจะดีกว่าถ้าเราพัฒนาตัวเราเองตลอดนะ . . .  
 

 ปัจจัยสําคัญท่ีมักถูกวัดผลเสมอในเร่ืองผลการดําเนินงานของธุรกิจคือ ผลกําไร  ผู้วิจัยได้

สอบถามความเห็นในเร่ืองผลกําไรท่ีเกิดข้ึนว่ามีผลจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นหรือไม่  คําตอบท่ีได้

สามารถอธิบายได้ว่า การสร้างผลกําไรของแต่ละร้านเกิดจากความแตกต่างในการบริหารของแต่ละ

ผู้ประกอบการ  การทําตามร้านอื่นท่ีมีผลประกอบการดี (มีกําไร)  อาจไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน  

ยกตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหน่ึงท่ีกล่าวได้อย่างตรงไปตรงมาว่า 
 

. . . เวลาเราเห็นร้านอื่นเขาทําแบบนี้แล้วกําไร ก็อย่าเพ่ิงไปทําตาม เพราะร้านแต่ละ

ร้านไม่เหมือนกัน ต้องสร้างความแตกต่าง การรับซ้ือของเก่าไม่ใช่ใครทําตามใคร

แล้วจะรุ่งเหมือนกัน  โดยส่วนตัวผมจะไม่ทําตามคนอื่นและก็ไม่กลัวใครมา

เลียนแบบเรา . . .  
 

 สรุปคําอธิบายท่ีได้รับจากผู้ประกอบการหลายรายในการสัมภาษณ์เชิงลึกคร้ังน้ี  เกี่ยวกับ

คุณสมบัติของทรัพยากรเร่ืองความไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายของทรัพยากรในองค์การ  ต่อ

ผลการดําเนินงานขององค์การได้ว่า  เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจพ้ืนฐานซ่ึงทรัพยากรในองค์การมี

ความเรียบร้อยไม่ซับซ้อน  และการบริหารกลยุทธ์ขององค์การเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการจะเลือกมาใช้

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองมากกว่า  ดังน้ัน ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับทรัพยากร

ท่ีไม่ถูกลอกเลียนแบบง่ายต่อผลการดําเนินงานขององค์การวัดจากผลกําไร  ผลิตภาพขององค์การ  

คุณภาพของสินค้า  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ  และความสามารถในการยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงปรากฏผลแบบไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

5.4.2.4  ความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การ 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การมี

อิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ และความรวดเร็วในการส่งมองและการบริการของ

องค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ยอมรับสมมติฐานท่ี 7d และ 9d)  ท้ังน้ี เพราะความพร้อมและ

ความเพียงพอของทรัพยากรในองค์การ เช่น เงินทุน แรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ตลอดจนแนวทาง

การบริหารกลยุทธ์ขององค์การส่งผลดีต่อผลิตภาพขององค์การและความรวดเร็วในการส่งมอบและ

การบริการ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการท้ัง 41 ราย  ในประเด็น

ดังกล่าว ขณะท่ีความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ

กับร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  คุณภาพของสินค้าขององค์การ  และความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ (ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6d, 8d และ 10d)  ซ่ึง
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ  ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะหลายประการว่า ผลกําไร คุณภาพ

ของสินค้า และความสามารถในการปรับตัวขององค์การไม่ได้ข้ึนอยู่กับว่าร้านมีเงินเพียงพอ มี

คนงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรพร้อมเพียงอย่างเดียว  แต่ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการใน

การบริหารการซ้ือมาขายไป  และการตัดสินใจของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  บางร้าน

มีความพร้อมทุกอย่าง  แต่ถ้าผู้ประกอบการตัดสินใจไม่แม่นยํา รวดเร็ว ก็อาจส่งผลต่อผลกําไรของ

ร้านได้  นอกจากน้ัน การใส่ใจของคนงาน และนโยบายของร้านว่าให้ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพ

ของสินค้ามากน้อยเพียงใด  ก็มีผลต่อคุณภาพของสินค้าอย่างมากด้วย  ซ่ึงบางคร้ังคุณภาพของสินค้า

ยังข้ึนอยู่กับตลาด หรือลูกค้าท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้านด้วยว่าต้องการคุณภาพของสินค้าระดับใด  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทําให้ทราบถึงเหตุผลของความไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน  จากคํากล่าว

ของผู้ประกอบการหลายรายในประเด็นดังต่อไปน้ี 

 ในเร่ืองของความเหมาะสมของทรัพยากรในร้านต่อผลกําไรของร้าน  ผู้ประกอบการหลาย

ท่านให้ความเห็นว่า  ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีร้านมีอยู่ไม่สามารถทํานายผลกําไรได้แม่นยํา  

ในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสูง เช่น ในปัจจุบัน  แต่ผลกําไร/ขาดทุน ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ

ของผู้ประกอบการมากกว่า  โดยผู้ประกอบการท่ีดําเนินกิจการด้านประมูลโรงงานรายหน่ึงกล่าวว่า   
 

. . . ปัจจัยท่ีมีผลต่อกําไรในธุรกิจน้ีมีความผันแปรสูง  ถ้าเรามองเพียงแค่ความ

เหมาะสมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีบริษัทมีอยู่  อาจไม่สามารถทํานายผลกําไรได้

แม่นยํานัก  เพราะมีปัจจัยอื่นอีกท่ีมีผลต่อผลกําไร ผมคิดว่าการตัดสินใจเร่ืองราคา

ประมูลรับซ้ือและขายในแต่ละคร้ัง สถานการณ์ตลาดในช่วงน้ันมากกว่าท่ีจะมีผล

ต่อกําไร . . .   
 

 สอดคล้องกับผู้ประกอบการอีกรายหน่ึงท่ีไม่ได้มีความพร้อมท้ังคนงานและเคร่ืองมือ  แต่

อาศัยการตัดสินใจเชิงบริหารของตนเองในการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดผลกําไรอย่างต่อเน่ือง  กล่าวว่า 
 

. . . ร้านไม่ได้มีคนงานหรือเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรท่ีทุ่นแรงมากนัก บางคร้ังคนงาน 

หรือเคร่ืองมือไม่พอเวลาไปเจองานใหญ่ ๆ เมื่อประมูลได้แล้วค่อยให้คนอื่นมารับ

ช่วงต่อ หรือไม่ก็เอ้าท์ซอสคนงาน หรือเช่าเคร่ืองมือมาใช้ แม้ทํากําไรได้ไม่มากแต่

ได้ปริมาณงานมากก็ทําให้ได้กําไรโดยรวมดี  ร้านจึงไม่คิดท่ีจะต้องหาเคร่ืองจักรท่ี

ใช้เงินลงทุนสูงมาใช้งานในช่วงน้ี ใช้เช่าเป็นคร้ัง ๆ เอาดีกว่า . . .    
 

 ผู้ประกอบการหลายรายให้ความเห็นว่า ความพร้อมหรือความเหมาะสมของทรัพยากรใน

ร้าน ไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของร้าน 
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ผู้ประกอบการหน่ึงยกตัวอย่างกรณีของเพ่ือนร่วมอาชีพท่ีพ่ายแพ้ไป แม้ว่าเขาจะมีความเหมาะสม

และความพร้อมของทรัพยากรในร้านเช่นเดียวกัน  โดยกล่าวว่า 
 

. . . ร้านมีความพร้อมด้านเงิน ท้ังคน ท้ังเคร่ืองมือก็ครบครัน แต่ช่วงท่ีผ่านมาก็ยัง

ขาดทุนเยอะ  เพราะราคาเหล็กตกลงมาก สิบกว่าบาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวไม่ทัน

จริง ๆ เพราะต้ังแต่เปิดกิจการมาเกือบ 20 ปี ปีน้ีแย่ท่ีสุด ถ้าปีหน้าราคาเหล็ก ยังเป็น

อย่างน้ีอีกคงไม่ไหว เพ่ือนท่ีจันทบุรีก็ยิงตัวตายไปคนนึงแล้ว รายน้ันก็พร้อมทุก

อย่าง แต่ปรับตัวไม่ทันเหมือนกัน แต่เขาเครียดง่ายเลยคิดส้ัน . . .   
 

 จากคํากล่าวข้างต้น  ผู้ประกอบการอีกรายหน่ึงยังเสริมให้ผู้วิจัยเข้าใจมากข้ึนในเร่ืองการ

ปรับตัวตามสถานการณ์ของร้านว่า น่าจะข้ึนอยู่กับการตัดสินใจท่ีถูกต้องแม่นยําของผู้ประกอบการ

มากกว่า  ความเหมาะสมของทรัพยากร  โดยเขากล่าวว่า 
 

. . . ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  น่าจะข้ึนอยู่ท่ีการ

ตัดสินใจของเรามากกว่า  เพราะบางร้านมีความเพียบพร้อมของทรัพยากร ท้ัง

เงินทุน เคร่ืองจักร คนงาน แต่เจ้าของร้านขาดความสามารถในการตัดสินใจ  

โอกาสท่ีจะสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอาจด้อยกว่าร้านท่ี

มีความพร้อมน้อยกว่า ข้ึนอยู่กับเจ้าของร้านสามารถตัดสินใจได้แม่นยํา รวดเร็ว 

และทันต่อเหตุการณ์มากกว่า . . .  
 

 สําหรับผลการดําเนินงานของร้านท่ีมองในแง่ของคุณภาพสินค้าของร้าน ว่ามาจากปัจจัย

ความพร้อมหรือความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีร้านมีอยู่หรือไม่  ผู้ประกอบการรายหน่ึงให้ความ

คิดเห็นว่า  นอกจากความใส่ใจของคนงานแล้ว  ตัวผู้ประกอบการเองจะรู้ดีว่าร้านจะสามารถคัดแยก

ให้สินค้าออกมามีคุณภาพดีในระดับท่ีลูกค้าพึงพอใจในระดับใด  โดยพิจารณาจากข้อกําหนดท่ี

ลูกค้าต้องการประกอบกับศักยภาพของร้านและสถานการณ์ตลาดในขณะน้ันว่าราคามีความผันผวน

ข้ึนลงรวดเร็วเพียงใด  โดยผู้ประกอบการรายหน่ึง กล่าวว่า  
 

. . . ลูกค้าเขาจะดูศักยภาพของร้าน ความพร้อมในการทํางาน เคร่ืองจักร แรงงาน 

ร้านไม่มีปัญหาเร่ืองการบริการเพราะเราทํางานแบบมืออาชีพ เร่ืองคุณภาพสินค้าอยู่

ว่าเราต้ังเป้าไว้แค่ไหน ถ้าคัดแยกอย่างดีเลยก็ได้ราคาดี แต่บางคร้ังงานเข้ามามาก 

ร้านก็จะคัดแยกเท่าทีทําได้แล้วรีบส่งเลยเพราะไม่อยากให้ลูกค้ารอ อีกอย่างราคา

ผันผวนมากช่วงน้ี ต้องทําความเร็วแข่งกับเวลา . . . 
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 ส่วนผู้ประกอบการอีกรายกล่าวว่าคุณภาพของสินค้ามาจากลูกค้ากําหนดโดยไม่ได้พยายาม

ทําให้ดีไปกว่านั้น  แม้ร้านจะมีศักยภาพก็ตาม 
 

. . . ตอนนี้มีลูกชายมาช่วย เขาจะเก่งเร่ืองช่างก็ช่วยได้เยอะเพราะมีเคร่ืองทุนแรงมา

ช่วย พ่ีจะดูแลร้านเองเพราะขยะพลาสติกจะยาก ไม่ค่อยมีปัญหาคนงานเพราะมา

จากจังหวัดเดียวกันทําด้วยกันมานาน เวลาโม่บดต้องระวังปนเช้ือพลาสติก แต่ร้าน

ท่ีรับซ้ือเขาจะเอาไปแยกเองอีกที เราก็เลยทําตามสเป็คท่ีลูกค้าต้องการ มันขึ้นอยู่ว่า

เขาต้ังสเป็ค คุณภาพมาให้เราแค่ไหน  เราอาจคัดแยกได้ดีกว่านี้เพราะมีความพร้อม

และชํานาญแล้ว  เราเลยคิดว่าจะขยายธุรกิจโดยหลอมเม็ดพลาสติกเอง . . .   
 

 จากคําอธิบายของผู้ประกอบการหลายรายข้างต้น  สามารถช้ีแจงเหตุผลของความไม่

สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัยบางข้อดังกล่าวมาแล้วได้ดี  และผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความ

เหมาะสมของทรัพยากรในองค์การต้องมีควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการในการตัดสินใจท่ี

แม่นยําได้  เพ่ือให้ส่งผลต่อกําไร คุณภาพของสินค้า และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ของ

ร้าน    อย่างไรก็ตาม   ความเหมาะสมของทรัพยากรในร้าน   ยังสามารถส่งผลในทิศทางบวกต่อ

ผลิตภาพของร้านและความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการดังกล่าวไว้แล้วในตอนต้น  ซ่ึงจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้พบประเด็นคําตอบของผู้ประกอบการหลายรายท่ีมาสนับสนุน การ

ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท้ังสองสมมติฐาน (7d และ 9d)  ในการวิจัยคร้ังน้ี  ดังน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภาพของร้านว่าจะดีหรือไม่น้ัน  ร้านต้องมี

ทรัพยากรในร้านที่มีความพอดี  ไม่มากไม่น้อยเกินไป  โดยกล่าวว่า 
 

. . . พ่ีพยายามสอนให้คนงานใส่ใจในการงานท่ีทํา จะแจกจ่ายงานให้แต่ละคนทํา

วันต่อวัน  และถ้ามีงานต้องทํามากก็จะจ่ายเงินพิเศษให้เป็นกําลังใจ  คนงานก็จะ

ทํางานได้ดี  บางคร้ังการมีคนงานมากเกินไป ก็ไม่คุ้มเพราะคนงานทํางานได้ไม่

เต็มท่ี พ่ีจะฝึกให้คนงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ คนงานพ่ีเก่ง ทํางานไว บาง

ร้านคนงานเยอะมาก แต่ทํางานสู้คนงานพ่ีไม่ได้เลย . . .  
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  คิดว่า การบริหารทรัพยากรท่ีมีความพร้อมอย่างเหมาะสมจะช่วยสร้าง

ประสิทธิภาพได้ดีข้ึน  โดยกล่าวว่า   
 

. . . ค้าของเก่า คนและเคร่ืองมือ ท่ีใช้ต้องบริหารให้ดี ทํายังไงให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดเพราะต้นทุนแต่ละร้านอยู่ท่ีการบริหาร คน และ เคร่ืองมือ และอย่าให้เงินมา
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จมในสต๊อคนาน บางร้านดูแค่ว่าขายกําไรได้เท่าไหร่แต่ไม่คิดต้นทุนอื่น ไม่บริหาร

ต้นทุนให้ดี อยู่ไปก็ไม่รอด . . .  
 

 ท้ังน้ี ทรัพยากรในร้านที่มีความเหมาะสมและทําให้ผลิตภาพของร้านดีข้ึน  ยังมีผลต่อเน่ือง

ไปท่ีความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้านอีกด้วย  ความสอดคล้องกันน้ี  ได้รับ

คํายืนยันจากผู้ประกอบการหลายราย  ผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า  “. . . ถ้าร้านมีความพร้อมทุก

ด้าน เราก็จะสามารถปรับปรุงบริการให้ดีข้ึน รวดเร็วได้ ตอนนี้คิดว่าจะลงทุนซ้ือรถโฟลคลิฟท์จะ

ช่วยให้ยกของได้เร็ว ไม่อันตรายเวลาใช้แรงงานคน . . .”   
 

 ส่วนผู้ประกอบการอีกรายหน่ึงพยายามใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างพอดีในการสร้างบริการให้

ลูกค้าถึงพอใจ  กล่าวท้ิงท้ายไว้ว่า 

 

. . . ร้านต้ังเป้าด้านบริการ ต้องทําให้ลูกค้าประทับใจ ร้านป้าบริการดีรวดเร็ว ลูกค้า

เอาของมาขายแล้วไม่รอนาน มีนํ้าเย็นให้ด่ืม  คนงานกับลุงจะยกของเองลูกค้าน่ังรอ

สบาย ๆ ป้าจะดูเร่ืองเงิน ถ้าวันไหนรับซ้ือมากก็ว่ิงไปกดเอทีเอ็มมาเพ่ิม จะไม่เก็บ

เงินไว้ในร้านเยอะ อันตราย มีคนงาน 2 คน มีเคร่ืองช่ังธรรมดา 2 ตัว ดิจิตอล 1 ตัว 

แก๊สตัดเหล็ก 1 ตัว แค่นี้ก็พอแล้วถ้าบริหารดี ๆ ก็รวยได้ . . .   
 

 สรุปได้ว่าความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การมีผลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงาน

ขององค์การได้  แม้จะไม่ครบทุกตัวแปรตาม  แต่สามารถอธิบายได้ว่าความเหมาะสมของทรัพยากร

ในองค์การเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อความสําเร็จของร้านมากท่ีสุดปัจจัยหน่ึง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง

จะช่วยเสริมผลการดําเนินงานให้ดีข้ึน  และสามารถแข่งขันได้  หากผู้ประกอบการเป็นผู้ท่ีมี

ความสามารถในการตัดสินใจท่ีถูกต้องแม่นยํา  และทันการณ์ 
  

5.4.3  ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์การ 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในองค์การมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายขององค์การ  ผลิต

ภาพขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการขององค์การ ตลอดจน ความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ยอมรับสมมติฐาน

ท่ี 11, 12, 14 และ 15)  ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการ

ท้ัง 41 ราย  ท่ีมีความเห็นสนับสนุนว่า การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะ
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สามารถทําให้ผลการดําเนินงานดีข้ึน  โดยเฉพาะ  การใช้เงินทุน และเงินสดหมุนเวียนในการสร้าง

ผลกําไรให้มากท่ีสุด  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า  การบริหารเงินให้สามารถซ้ือมาขายไปให้เกิดรอบของ

การซ้ือได้มาก  ผลกําไรสะสมจะมากข้ึนด้วย  นอกจากน้ีการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดจะช่วย

ลดอุปสรรคจากการผันผวนของตลาด   ผู้ประกอบการจะใช้เงินลงทุนในขยะรีไซเคิลท่ีมีอนาคตว่า

ราคามีแนวโน้มสูงข้ึน  เช่นเดียวกับเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงาน  แม้ขณะน้ีร้านอยู่ในช่วงชะลอตัวเพราะปัญหาเศรษฐกิจ  แต่ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่วางแผนท่ีจะลงทุนในเคร่ืองทุ่นแรงเหล่านี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระยะยาว  การใช้

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  และรถต่าง ๆ อย่างเต็มกําลังการผลิต  และการจูงใจให้แรงงานทํางานอย่างเต็ม

ความสามารถจะช่วยในด้านผลิตภาพ  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ  และความ

ยืดหยุ่นปรับตัวของร้าน ซ่ึงมีผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้  ดังน้ี   
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ท่ีมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์การกล่าวว่า  “. . . ร้านรู้จักใช้เงินให้

เป็น  ใช้คนให้เป็น  ใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถต่าง ๆ ให้เต็มกําลังการผลิตและใช้เทคนิคการ

บริหารให้มีความหลากหลาย และเท่าทันคู่แข่ง  โอกาสท่ีผลการดําเนินงานในทุก ๆ ด้านจะประสบ

ผลสําเร็จจึงเป็นไปได้มาก . . .”   
 

 ขณะท่ีผู้ประกอบการอีกรายเล็งเห็นว่าการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การให้เกิดประโยชน์

สูงสุดจะสามารถสร้างการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และเป็นความสําเร็จในระยะยาวกว่า  เพราะ

ลูกค้าจะยินดีใช้บริการของร้านอย่างต่อเน่ือง  โดยกล่าวว่า 
 

. . . ร้านเราทําธุรกิจประเภทประมูลโรงงาน  ดังน้ัน การรู้จักวางแผนกําลังคน  ใช้

คนให้เหมาะกับงาน  ใช้เคร่ืองจักรให้ถูกประเภท  นอกจากงานจะผิดพลาดน้อย

แล้ว  ลูกค้าจะพึงพอใจในผลงานเพราะการบริการจะรวดเร็ว    สามารถขนย้ายขยะ

รีไซเคิลได้รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าเพราะส่ิงท่ีลูกค้าต้องการไม่ใช่แค่

ขายเคร่ืองจักรเก่าหรือเศษโลหะ เศษพลาสติกต่าง ๆ ท่ีโรงงานไม่ต้องการเท่านั้น  

แต่โรงงานต้องการท่ีจะกําจัดของท่ีไม่ใช้แล้วเหล่านี้ให้หมดไปจากโรงงานเร็ว  ๆ 

และสภาพภายหลังการขนย้ายต้องเป็นระเบียบ สะอาด การแข่งขันการประมูล

โรงงานจึงข้ึนอยู่กับราคาท่ีประมูลและการบริการท่ีลูกค้าพึงพอใจด้วย  ซ่ึงทางร้าน

จะทําความสะอาดทุกคร้ังหลังเก็บของจากโรงงานแล้ว  ทําให้ลูกค้าพอใจมากและ

ให้โอกาสทางร้านประมูลของในโรงงานทุกปี . . .   
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 นอกจากน้ี การใช้การบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดให้หลากหลายและพลิกแพลงตลอดเวลา

จะสามารถสร้างผลกําไรได้มากกว่าการมีการวางแผน  แต่ไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้จริง  

ผู้ประกอบการรายหน่ึงยกตัวอย่างของเทคนิคการซ้ือมาขายไปของร้าน  ท่ีนอกจากจะทํากําไร

เพ่ิมข้ึนแล้ว  ร้านยังสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วอีกด้วย 
 

. . . เทคนิคท่ีใช้ในการซ้ือมาขายไปต้องมีการพลิกแพลงตลอด  อยู่ท่ีว่าร้านจะใช้

เทคนิคอะไรบ้างในการดึงดูดท้ังลูกค้าผู้ขายขยะรีไซเคิล และลูกค้าผู้ซ้ือขยะรีไซเคิล 

ถ้าใช้กลยุทธ์ตามท่ีวางแผนไว้ให้ดี ผลกําไรก็เพ่ิมข้ึน และร้านปรับตัวได้เร็วเวลาท่ี

ตลาดเปลี่ยน  ท่ีผ่านมาร้านใช้หลาย ๆ วิธีการร่วมกันโดยเฉพาะพยายามใช้ส่ิงต่าง ๆ 

ท่ีร้านมีอยู่ให้ได้มากท่ีสุด . . . 
 

 ผู้ประกอบการหลายรายกล่าวยํ้าว่าถึงความจําเป็นในการบริหารเงิน  เพราะธุรกิจน้ีเงินสด

หมุนเวียนมีความสําคัญอย่างมาก  ทําอย่างไรท่ีจะทําให้เงินสดท่ีมีอยู่สร้างผลกําไรได้หลาย ๆ รอบ  

จากการซ้ือมาขายไปอย่างรวดเร็ว หรือใช้เงินทุนในการเก็บสต๊อคสินค้าบางประเภทท่ีคาดว่าราคา

จะดีข้ึนในระยะยาว ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเงินให้คุ้มค่า เพ่ือสร้างผลกําไรท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน  ยกตัวอย่างคํากล่าวของผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . ต้องใช้เงินสดหมุนเวียนให้เป็น หมุนให้ได้หลาย ๆ รอบ  กําไรจะได้มากกว่า

เก็งกําไรอย่างเดียว  ตอนนี้มีเงินก้อนคิดว่าจะลงทุนซ้ือท่ีดินเป็นของตัวเองจะได้ไม่

ต้องเช่า  อาจเก็บเงินส่วนหน่ึงไว้ช้อนซ้ือเหล็ก  ถ้าราคาตกตํ่าสุดเพราะในระยะยาว

ราคาก็คงกระเต้ืองข้ึนแน่นอน . . .  
 

 ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการจะให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือทํามาหากิน  อุปกรณ์เคร่ืองมือ

ต่างๆ จะได้รับการบํารุงรักษาเพ่ือใช้งานได้นาน  ดังเช่นคํากล่าวของผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า

“. . . ร้านจะใช้ของทุกอย่างให้คุ้มค่า เช่น เคร่ืองช่ังต้องคอยดูให้อยู่ในสภาพดี ลูกค้าเห็นก็จะได้ไม่

ต่อว่าเราใช้กิโลเก่า ของอันไหนหนักเกินกิโลหกสิบ ก็ใช้กิโลปอนด์ คืออย่าใช้ผิด ของจะอยู่กับเรา

ได้นาน ๆ เคร่ืองมือหากินต้องดูแลและใช้ให้เป็น . . .”  
 

 ส่วนผู้ประกอบการอีกรายคิดว่า  การมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร   หากสามารถนํามาใช้งาน 

อย่างเต็มท่ีจะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับร้าน  นํามาซ่ึงการบริการท่ีดี  และผลิตภาพของงาน

ท่ีสูงข้ึน  โดยกล่าวว่า   
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. . . บริษัทต้องแข่งประมูลกันหลายเจ้า เร่ืองความพร้อมของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรมี

ผลต่อการประมูล เพราะบางโรงงานเขาเข้มงวด เขาจะไม่ให้เราเอาขยะจากโรงงาน

ของเขาออกไปกําจัดท้ิงมั่ว เพราะเขาจะเดือดร้อนเน่ืองจากคู่ค้าต่างประเทศจะไม่

ยอมรับ  ตอนนี้เราเอาเงินส่วนหน่ึงมาลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรแล้วก็ต้องขยัน

หางานมาลงให้คุ้มท่ีลงทุนไป คนงานก็ต้องฝึกอบรมให้ใช้เคร่ืองให้เป็น และ

ประสิทธิภาพงานต้องออกมาดีเพราะมีเคร่ืองทุนแรงแล้ว . . . 
 

 นอกจากจะให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือทํามาหากินแล้ว  ผู้ประกอบการยังเน้นยํ้าเร่ืองการใช้

แรงงาน  โดยมีมุมมองว่าต้องมีวิธีจูงใจคนงานให้ทํางานให้ร้านอย่างเต็มท่ี  ขณะท่ีร้านก็ต้องดูแล

คนงานเหล่านี้ให้ดีด้วย  เพราะหากคนงานทํางานด้วยความพึงพอใจและมีความจงรักภักดีต่อร้าน

แล้ว  ส่ิงท่ีร้านจะได้คือผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน  โดยผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวถึงการดูแลคนงาน

ของร้านเหมือนญาติพ่ีน้อง  ทําให้ร้านสามารถประสบความสําเร็จแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจก็ตาม  

ท้ังน้ี ร้านต้องรู้จักการบริหารเงินสดหมุนเวียนให้ดี  โดยกล่าวว่า      
 

. . . คนงานท่ีขยันด้วยซ่ือสัตย์ด้วยหายาก พ่ีจะมีวิธีดูแลลูกน้องอย่างเป็นกันเองอยู่

กันเหมือนญาติพ่ีน้อง ให้ผลตอบแทนมากกว่ากับคนงานท่ีนิสัยดีจะได้จูงใจให้เขา

ทํางานเต็มท่ี และอยู่กับเรานาน ๆ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ท่ีช่วยให้ร้านประสบความสําเร็จ 

คิดว่าน่าจะเป็นการบริหารเงินให้เป็น เพราะ เวลารับซ้ือขยะต้องใช้เฉพาะเงินสด 

ต้องหมุนเงินให้ทัน ร้านพ่ีมีเงินก้อนใช้หมุนรับซ้ือมาแล้วขายไป ให้ได้กําไรเข้ามา

หลายรอบ . . .  
 

 มีผู้ประกอบการอีกหลายรายท่ีใช้ความเห็นเกี่ยวกับการให้สวัสดิการแก่คนงานเพ่ือเป็นการ

จูงใจให้ทํางานอย่างเต็มท่ีเช่นกันและเสริมว่า ต้องอย่าใช้เงินทุนไปลงทุนในอบายมุข  เพราะร้าน

อาจประสบปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอน  โดยแนะนําว่า 
 

. . . ท่ีอื่นอาจไม่ค่อยมีสวัสดิการให้ แต่ลุงมีให้ทุกอย่าง อาหาร ท่ีพัก คนงานของลุง

อยู่สบาย แต่เขาก็ทํางานให้เต็มท่ี เจ้าของต้องมีวินัยเร่ืองการเงิน เงินทุนท่ีใช้ทํา

ธุรกิจเท่าน้ัน  ต้องไม่เอาไปทําอย่างอื่น  บางร้านเอาไปซ้ือหวย  เล่นแชร์ สุดท้าย

หมุนเงินไม่ทันต้องไปกู้นอกระบบ ดอกเบ้ียแพงมากสุดท้ายร้านก็ไปไม่รอด . . . 
 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ว่า  ความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีร้านครอบครองอยู่ 

มีอิทธิพลในทิศทางบวกกับผลการดําเนินงานของร้านในแง่ของร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายของ

ร้าน  ผลิตภาพของร้าน  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้าน  ตลอดจนความยืดหยุ่น 
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ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของร้าน  ซ่ึงสนับสนุนการทดสอบสมมติฐานท่ี 11, 12, 14 

และ 15  ตามท่ีกล่าวไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม   สําหรับสมมติฐานท่ี 13  ท่ีพบว่า  ความสามารถของ

องค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ

สินค้าอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติน้ัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นด้านคุณภาพว่า อยู่ท่ีเจ้าของร้านแต่ละร้านว่าเขาจะต้ังเป้าหมายให้ขยะรีไซเคิลของ

ตนเองมีคุณภาพระดับใด  ตามท่ีได้แสดงผลสัมภาษณ์ก่อนหน้าน้ีในเร่ืองคุณภาพของสินค้า  เพราะ

การยอมรับในการถูกตัดราคา  เมื่อลูกค้าพบว่ามีของปะปนถือเป็นเร่ืองท่ีปกติ  สําหรับขยะพลาสติก 

ท่ีต้องโม่บดให้มีช้ินขนาดเล็กแล้วส่งให้โรงหลอมพลาสติก  จะเป็นขยะรีไซเคิลท่ีต้องให้

ความสําคัญกับคุณภาพการคัดแยกมากท่ีสุด  เพราะพลาสติกคนละเช้ือไม่สามารถนํามาหลอม

รวมกันได้ หรือถ้าเกิดการผิดพลาดในการปะปนของพลาสติกท่ีไม่ใช่เช้ือเดียวกันแล้ว  ลูกค้าอาจไม่

รับซ้ืออีกเลยในคราวต่อ ๆ ไป  ขยะพลาสติกจึงถือว่ามีความยากท่ีสุดในเร่ืองการจัดการด้านคุณภาพ  

ทําให้ร้านประเภทน้ีมีไม่มากเน่ืองจากต้องอาศัยความชํานาญสูงในการดูเช้ือพลาสติกจึงจะประสบ

ความสําเร็จ 
 

5.4.4  ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อ

ระดับผลการด าเนินงานขององค์การ 

5.4.4.1 ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ 

 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จํานวน 300 ราย 

(การวิจัยเชิงปริมาณ)  และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการท้ัง 41 ราย (การวิจัยเชิงคุณภาพ)  

พบว่าลักษณะของการดําเนินธุรกิจน้ีเป็นลักษณะธุรกิจแบบครอบครัว  โดยอาจเป็นสามี–ภรรยา  

บิดามารดา  และบุตร  พ่ีและน้อง  ช่วยกันดําเนินกิจการ ดังน้ัน ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเป็นผู้ประกอบการ

ท่ีเข้ามาดูแลร้านเองท้ังหมดหรือดูแลร้านเองเป็นส่วนใหญ่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ

ท้ัง 41 ราย  มีความเห็นคล้ายคลึงกันว่า  หากจะทําธุรกิจน้ีให้ประสบความสําเร็จ เจ้าของต้องลงมา

ทําเอง  เพราะความสําเร็จของร้านข้ึนอยู่กับความสามารถในการตัดสินใจของเจ้าของร้าน  การ

ตัดสินใจดังกล่าวไม่ใช่เพียงการตัดสินใจด้านการตลาดคือการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  การประมูลและ

การตัดสินใจจําหน่ายสินค้าออกไปเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจําในร้าน

ด้วย  เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารเงินสดหมุนเวียน การรับคนเข้าทํางาน  การจัดสรรงาน

ให้คนงานทําในแต่ละวัน  ตลอดจนดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ให้คนงาน  การจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร

และรถประเภทต่าง ๆ พร้อมความใส่ใจในการบํารุงรักษาซ่อมแซม  การวางแผนการตลาดซ่ึงถือ

เป็นหัวใจของธุรกิจน้ี ต้องอาศัยความสามารถและการทุ่มเทการทํางานอย่างหนักของผู้ประกอบการ  

ซ่ึงผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเร่ืองการตัดสินใจของผู้ประกอบการน้ีสอดคล้อง และยืนยันผลการ
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ทดสอบสมมติฐาน เร่ืองความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อร้อยละของผลกําไรขององค์การ  คุณภาพของสินค้าขององค์การ ความรวดเร็วในการส่งมอบและ

การบริการขององค์การ  และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

(ยอมรับสมมติฐานท่ี 16a, 18a, 19a และ 20a)  โดยผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นในช่วงการ

สัมภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองของความสามารถในการตัดสินใจของตนเองไว้ดังน้ี   
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1   อาศัยความสนใจข่าวสารข้อมูล  เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของตนเอง  จน

สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  กล่าวว่า 
 

. . . งานภายในร้านขายของเก่าต้องใช้ความอดทน ขยัน ไม่รังเกียจอาชีพท่ีทําและ

ต้องใช้การตัดสินใจท่ีแม่นยํารวดเร็ว  ขณะเดียวกันก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารรอบด้าน

เพ่ือประเมินความเส่ียง  เพ่ือให้เราสามารถนําไปตัดสินใจท่ีถูกต้องมากท่ีสุด  ผม

ต้องตัดสินใจในช่วงวิกฤตท่ีผ่านมาด้วยความระมัดระวัง  ซ่ึงก็สามารถปรับตัวได้ดี

ไม่เจ็บตัว . . . 
   

 จะเห็นว่าการตัดสินใจของผู้ประกอบการมีความสําคัญมาก  เพราะร้านจะกําไรหรือขาดทุน  

ปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงคือ การตัดสินใจท่ีถูกต้อง ถูกเวลา ดังท่ีผู้ประกอบการอีกรายกล่าวว่า 
 

. . . การตัดสินใจของเจ้าของร้านจะมีผลต่อผลการดําเนินงาน เพราะ การตัดสินใจ

ท่ีถูกต้อง  ถูกเวลา  ผลท่ีได้คือกําไรจากการซ้ือ–ขาย  การตัดสินใจในด้านการตลาด 

การบริหารจัดการท้ังคนและเคร่ืองมือ มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทํางาน  

ผมคิดว่าการตัดสินใจของตัวเราต้องรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ด้วย เลยจําเป็นต้อง

ลงมาทํางานด้วยตนเอง . . . 
 

 การตัดสินใจของผู้ประกอบการยังหมายถึงความรวดเร็ว หรือล่าช้าของการบริการของร้าน

อีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่น การตัดสินใจจัดสรรงานให้คนงาน  ถ้าตัดสินใจจัดคนถูกกับงาน ความ

รวดเร็วในการส่งมอบและการบริการก็จะเป็นท่ีพอใจแก่ลูกค้า     ผู้ประกอบการรายหน่ึงให้ความ

เอาใจใส่ในเร่ืองการจัดสรรงานให้คนงานกล่าวว่า    

 

. . . ความรวดเร็วในการส่งสินค้าและการบริการหน้าร้าน     ข้ึนอยู่กับว่าเราจะ    

จัดวางตัวคนท่ีต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน  หรือคนท่ีเข้าไปประมูล  เพราะการบริการให้

ลูกค้าประทับใจเร่ิมท่ีตัวบุคคลท่ีติดต่อกับลูกค้า  เราในฐานะเจ้าของร้านต้อง

สามารถตัดสินใจ วางแผนให้ดี ให้งานออกมาดี . . . 
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 เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอีกรายท่ีให้ความสําคัญกับการเลือกคนให้ถูกกับงาน  เป็น

ศาสตร์ของการตัดสินใจเร่ืองทรัพยากรมนุษย์ท่ีตนเองได้เรียนมา  โดยกล่าวว่า  “. . . บางคร้ังเรา

ต้องเลือกคนให้เหมาะกับงาน  เมื่อดูว่าในบรรดาคนงาน ใครท่ีมีแววว่าจะทํางานได้ดีก็ต้องให้

โอกาส  ดังน้ัน การตัดสินใจเร่ืองคน  จึงเป็นส่ิงสําคัญด้วย  เพราะร้านต้องอาศัยบุคลากรไม่ใช่

เจ้าของร้านทํางานอยู่เพียงคนเดียว . . .”   
 

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วในเร่ืองของผลการดําเนินงานด้านคุณภาพของสินค้าว่า ข้ึนอยู่กับการ

ตัดสินใจของผู้ประกอบการว่าจะมีนโยบายหรือต้ังเป้าหมายของคุณภาพของสินค้าไว้ในระดับใด  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยยืนยันในประเด็นนี้เช่นกันว่า คุณภาพของสินค้าอยู่ท่ีการตัดสินใจของ

ผู้ประกอบการ  ยกตัวอย่างคํากล่าวของผู้ประกอบการ 2 รายดังต่อไปน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ต้ังเป้าหมายของคุณภาพของสินค้า โดยพิจารณาจากศักยภาพของร้านเป็น

หลักกล่าวว่า    
 

. . . ด้านคุณภาพของสินค้า  ข้ึนอยู่กับเจ้าของกิจการจะตัดสินใจต้ังเป้าหมายของ

การคัดแยกขยะให้ได้ตรงตามตลาดหรือลูกค้าผู้รับซ้ือมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงเราก็ต้อง

ดูว่าจํานวนคนงาน ทักษะคนงาน และเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในการคัดแยก 

ตรวจสอบ ของเรามีศักยภาพว่าจะทําได้มากน้อยเพียงใด  บางช่วงเวลาท่ีมีขยะเข้า

มามาก  และคัดแยกไม่ทันก็อาจจําเป็นต้องขายตามสภาพซ่ึงราคาก็จะตํ่ากว่าของท่ี

ได้รับการคัดแยกแล้วบางส่วน  เราก็ต้องยอมบ้าง  แต่ถ้ามีเวลาและกําลังคนเพียงพอ

จะพยายามคัดแยกเพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีดี  ซ่ึงก็จะได้ราคาดีด้วยเช่นกัน . . .   
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  กล่าวถึง คุณภาพของสินค้ามาจากการทํางานของคนงาน  แต่เจ้าของก็มิอาจ

ท้ิงภาระนี้ไปได้  การจะให้คุณภาพของสินค้าออกมาตามความพอใจของลูกค้า  การตัดสินใจเข้าไป

ดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ประกอบการจึงมีผลอย่างมาก  โดยได้กล่าวไว้ว่า   
 

. . . ร้านสามารถควบคุมคุณภาพสินค้า และทําให้ลูกค้าพึงพอใจมาโดยตลอด  จะ

โทษว่าความผิดพลาดเกิดจากคนงานอย่างเดียวไม่ถูกต้อง  เพราะเจ้าของร้านต้องใส่

ใจ และให้ความสําคัญกับคุณภาพท้ังของสินค้าและการบริการ  การสอนลูกน้องให้

ทํางานอย่างมืออาชีพเพ่ือให้งานออกมาดี  จึงข้ึนอยู่กับตัวเรา  ซ่ึงถ้าเราเข้ามาคลุกคลี

กับการทํางานของร้านในทุกข้ันตอน  โดยอาศัยผู้ร่วมงานและคนในครอบครัว

ช่วยกัน ก็จะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์  

สามารถปรับตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือความอยู่รอดได้ดีย่ิงข้ึนด้วย . . .  
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 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในช่วงท่ีทําการวิจัยเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีท้าทายความสามารถใน

การตัดสินใจของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก  ซ่ึงมีผู้ประกอบการรายหน่ึงกล่าวว่า 
 

. . . ช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2552)  สถานการณ์ด้านราคาของขยะรีไซเคิลมีความ

ผันผวนอย่างรุนแรง เน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก   นับว่าเป็นความ

ท้าทายของเจ้าของร้านมาก การตัดสินใจในสภาวการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนสูงจึง

เป็นการวัดความสามารถในการตัดสินใจของเจ้าของร้านได้ดีท่ีสุด . . .   
 

 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า  ความสามารถของผู้ประกอบการในการ

ตัดสินใจต่อผลิตภาพขององค์การ มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ปฏิเสธ

สมมติฐานท่ี 17a)  ซ่ึงมีเหตุผลของผู้ประกอบการบางรายท่ีสามารถอธิบายเหตุผลของความไม่

สอดคล้องได้  ดังน้ี 

 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  กล่าวถึงผลิตภาพของคนงานท่ีตนเองไม่สามารถพัฒนาไปได้มากไปกว่านี้

เพราะความเป็นคนมีความเมตตา  ซ่ึงผู้ประกอบการรายน้ีกล่าวว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเจอ

ปัญหาแรงงานไทยไม่ค่อยขยันและเจ้าของร้านไม่สามารถตัดสินใจได้ดี  ในเร่ืองของผลิตภาพของ

คนงานเพราะสงสารคนงานเหล่านั้น  โดยกล่าวว่า  “. . . คนงานอยู่กันมานานเหมือนพ่ีเหมือนน้อง  

บางคร้ังเขาข้ีเกียจบ้าง กินเหล้าบ้างก็ไม่อยากไปว่า เร่ืองแรงงานไทยไม่ขยันเจอปัญหากันทุกร้าน แต่

ก็ให้โอกาสเขาทํางานเพราะไปทํางานอื่นเขาก็ไม่รับ บางท่ีไม่ได้ดังใจเราก็ต้องมาทําเอง . . .”   
 

 ส่วนผู้ประกอบการอีกรายกล่าวถึงปัจจัยด้านความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การว่ามี

ผลทําให้การตัดสินใจด้านผลิตภาพของร้านด้อยลง  เพราะความไม่พร้อมของคนงาน  และเคร่ืองมือ

ทํามาหากินของร้านเอง  โดยให้เหตุผลว่า 
 

. . . ร้านรับซ้ือของเก่า ปัญหาเร่ืองการจัดร้านให้เรียบร้อยต้องอาศัยความอดทน 

เจ้าของร้านต้องเป็นคนมีระเบียบ วางแผนการทํางานให้ดีเพราะงานจะไม่ออกตาม

เป้า บางท่ีเราตัดสินใจไปแล้วก็มีผิดพลาดได้เพราะงานเหล่านี้ต้องอาศัยคนงาน 

เคร่ืองมือต้องพร้อม หรือบางท่ีปัญหาก็มาจากคนรับซ้ือด้วยเหมือนกัน . . .   
 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวข้างต้น การตัดสินใจของผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง

กับผลิตภาพขององค์การข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านคน และเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรท่ีเป็นปัจจัยด้านทรัพยากร 

ตลอดจนปัญหาจากผู้รับซ้ืออีกด้วย 
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 สรุปได้ว่า ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถยืนยันเร่ืองความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการตัดสินใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การได้เกือบทุกประเด็น  ดังน้ัน ความสามารถในการ

แข่งขันขององค์การจึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการตัดสินใจของผู้ประกอบการเป็นสําคัญ 

5.4.4.2  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ข้อค้นพบท่ีได้จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ท่ีสําคัญประการ

หน่ึง คือผลของความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการ  ซ่ึงการวิจัยเชิง

ปริมาณสรุปว่า  ผู้ประกอบการในธุรกิจน้ีให้ความสําคัญกับเร่ืองนวัตกรรมค่อนข้างน้อย  จึงมีผลให้

ความสามารถในเร่ืองการคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ มีความสามารถใน

ด้านการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ น้อย  เช่น การหาขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ การหาวิธีการรับซ้ือใหม่ ๆ และ

วิธีการคัดแยกใหม่ ๆ รวมท้ัง  การหาตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ 

 จะเห็นว่าผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีพบว่า ความสามารถของผู้ประกอบการใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ  และความยืดหยุ่น

ปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ (ยอมรับสมมติฐานท่ี 17b และ 20b)  ขณะท่ี 

ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับร้อยละของผลกําไร

ต่อยอดขายขององค์การ  คุณภาพของสินค้าขององค์การ และความรวดเร็วในการส่งมอบและการ

บริการขององค์การอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ปฏิเสธสมมติฐานท่ี  16b, 18b และ 19b)  ท้ังน้ี 

อาจเป็นเพราะลักษณะของธุรกิจมีข้อจํากัดของตลาดท่ีเป็นตัวกําหนดขยะใหม่ท่ีเกิดข้ึน  หมายถึง

ต้องเกิดความต้องการของตลาดก่อน  จึงมีผู้คิดเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลชนิดใหม่ ๆ เพ่ือนํามาขาย

ให้ตลาด  อีกประการหน่ึงคือ ตลาดของการใช้ขยะรีไซเคิลค่อนข้างผูกขาดทําให้การหาตลาดใหม่  

ต้องใช้เวลาและความพยายามสูง  อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต  ซ่ึงหมายถึง  

วิธีการรวบรวมขยะ คัดแยก แปรรูปและขนส่ง  สามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนได้หากผู้ประกอบการให้

ความสําคัญ ความสามารถในการสร้างสรรค์กระบวนการผลิตใหม่ ๆ จึงน่าจะมีผลต่อผลิตภาพของ

องค์การและความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การ  ซ่ึงผลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก   มีผู้ประกอบการท่ีให้เหตุผลสนับสนุนในปัจจัยเหล่านี้  ดังน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ให้ความสําคัญกับการคัดแยก      และการทําให้ขยะรีไซเคิลสามารถขนส่ง

ได้ง่าย  กล่าวว่า 
 

. . . เพราะว่าเคยเป็นช่างมาก่อน  ทําให้เรารู้ว่าจะดัดแปลงเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

อย่างไรให้สามารถใช้ได้เหมาะสมกับงานของเรา  เรามีการดัดแปลงเคร่ืองจักรใน

การตัดเหล็ก  การบีบอัดเหล็ก   หรือกระป๋องอลูมิเนียมอย่างง่าย ๆ ใช้เงินไม่สูงมาก

นัก  แต่ก็ใช้ได้ผลไม่ต่างจากเคร่ืองจักรท่ีผลิตขายราคาแพง ๆ . . . 
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 ขณะท่ีผู้ประกอบการอีกรายท่ีอยู่ในองค์การมานาน   กล่าวถึงกระบวนการในการรวบรวม

ขยะรีไซเคิลให้ได้มาก  ซ่ึงตนเองทํามานานแล้ว  โดยกล่าวว่า 
 

. . . การรวบรวมขยะรีไซเคิลแบบใหม่ ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย  สําหรับร้านเรามี

วิธีการรวบรวมโดยการสร้างเครือข่ายซาเล้ง  โดยการให้เงินลงทุนแก่ซาเล้งไปก่อน

แล้วซาเล้งจะนําของมาขายให้ร้านโดยหักเงินทุนท่ีให้ไป  วิธีน้ีไม่นับว่าเป็นวิธีการ

ท่ีใหม่เพราะทํากันมานานแล้ว . . . 
 

 ในความเป็นจริงวิธีการเข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลมีการพัฒนาวิธีการหลากหลายมากข้ึน  เช่น  

การจัดทําธนาคารขยะ  แต่มีบางแห่งท่ีได้ผลและบางแห่งท่ีล้มเหลว  ซ่ึงผู้ประกอบการคิดว่าอยู่ท่ี

ความร่วมมือของภาครัฐและชุมชน  โดยกล่าวว่า 
 

. . . ร้านก็เคยพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมรวบรวมขยะกับชุมชน 

โรงเรียน วัด  แต่มักจะพบว่า  ชุมชน โรงเรียน หรือวัดจะให้ความสนใจเฉพาะใน

ช่วงแรก ๆ ท่ีเร่ิมโครงการ  แต่พอนานเข้าก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร  ทําให้

ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายของร้านท่ีจะเข้าไปทํากิจกรรมดังกล่าว . .    

 

 การสร้างเครือข่าย  และร่วมมือกันจึงเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะพัฒนาวิธีการให้ได้มาซ่ึงขยะ

รีไซเคิลท่ีมากข้ึน  เข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลมากข้ึน  ดังเช่นผู้ประกอบการรายหน่ึงท่ีสร้างเครือข่าย

เพ่ือสามารถแข่งขันในการมาของสินค้า  โดยกล่าวว่า 
 

. . . ร้านเราอยู่ในวงการมานานหรือแม้แต่ผู้ท่ีเพ่ิงเข้าวงการมาต่างก็รู้ดีว่า  ความ

จําเป็นท่ีต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและมีเครือข่ายท่ีอยู่ในวงในของกลุ่มผู้รับซ้ือ

เป็นส่ิงสําคัญ  บางคร้ังต้องมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพ่ือกีดกันคู่แข่งไม่ให้

สามารถมาแย่งตลาด  แย่งแหล่งซัพพลายของเราได้ . . .  
 

 จากคํากล่าวข้างต้นของผู้ประกอบการทําให้เห็นถึงความพยายามในการหาหนทางรวบรวม

ขยะรีไซเคิลให้ได้มาก  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ขยะรีไซเคิลก่อนส่งจําหน่าย  และการจัด

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน  โดยการประดิษฐ์เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรต่าง ๆ มา

ทุ่นแรง  ท้ังหมดคือ  ความหมายของนวัตกรรมกระบวนการผลิต (Process Innovation)  ผู้วิจัย

พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวคิดนี้อยู่ในใจและพยายามพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่รู้ตัว  

บางร้านสามารถประดิษฐ์เคร่ืองมือง่าย ๆ  มาใช้กับงานของร้าน เช่น เคร่ืองตากถุงพลาสติกภายหลัง 

จากการซักทําความสะอาดถุงพลาสติกแล้ว ทําให้ใช้พ้ืนท่ีในการตากถุงพลาสติกน้อยและแห้งเร็ว  
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การดัดแปลงเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่เดิมให้เหมาะแก่การใช้งานของร้านมากข้ึน  ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีแต่ละร้าน

จะคิดค้นกันขึ้นมาเอง  การเก็บรวบรวมขยะโดยการส่งรถไปรับตามท่ีต่าง ๆ เรียกว่า  รถโมบายถือ

เป็นนวัตกรรมของกระบวนการรวบรวมขยะรีไซเคิลให้ได้มาก  ซ่ึงเป็นผลงานของวงษ์พาณิชย์ท่ี

นอกเหนือไปจากธนาคารขยะและผ้าป่าขยะท่ีดําเนินการไปก่อนหน้าน้ี 

 เน่ืองจากความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อร้อยละของผล

กําไร คุณภาพของสินค้า และความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ  พบว่ามีความสัมพันธ์

อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังน้ี เป็นเพราะเหตุผลท่ีผู้ประกอบการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้

ความสําคัญกับการค้นหาขยะรีไซเคิลประเภทใหม่ ๆ มุ่งเน้นตลาดใหม่ ๆ  หรือ พัฒนากระบวนการ

ผลิตใหม่ ๆ เท่าท่ีควร  จึงทําให้ภาพรวมของความสามารถในด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการใน

ธุรกิจน้ีมีน้อย และมีความคล้ายคลึงกันจนทําให้ไม่สามารถวัดนัยสําคัญทางสถิติได้ในทุกตัวแปร

ตามท่ีกําหนด 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้วิจัยสังเกตว่าผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการค้นหา

ขยะใหม่ ๆ หรือตลาดใหม่ ๆ เพราะติดปัญหาอุปสรรค์หลายประการ เช่น ผู้ประกอบการท่ีต้องการ

หาขยะใหม่ ๆ แต่ไม่มีตลาดรองรับกล่าวว่า  
 

. . . เราก็มีความสนใจในเร่ืองการหาขยะรีไซเคิลตัวใหม่เหมือนกัน  เพ่ือให้ร้าน

สามารถมีขยะรีไซเคิลมากชนิดขึ้น  แต่ติดปัญหาว่า  ยังไม่มีตลาดท่ีต้องการขยะ     

รีไซเคิลเหล่านั้น  ทําให้เมื่อเก็บรวบรวมมาแล้วไม่สามารถขายได้  ถ้าเราซ้ือ

รวบรวมมาแล้วไม่มีตลาด  เราก็ไม่กล้าเส่ียงขาดทุน ทําให้ความคิดด้านการหาขยะ

ตัวใหม่ ๆ ไม่ค่อยมีการพัฒนา . . .  
 

 หรือผู้ประกอบการอีกรายท่ีมองเห็นความสําคัญของการคิดค้นขยะใหม่  ๆแต่ยังต้องรอ

เวลาให้ตลาดเกิดขึ้นก่อน  กล่าวว่า 
 

. . . จะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมามีความพยายามท่ีจะนําขยะต่าง ๆ กลับมาแปรรูปใหม่เพ่ือ

ใช้ประโยชน์  โดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปขยะให้กลายเป็นวัตถุดิบท่ี

ใช้ได้จริงในการผลิต เช่น มีการนํากล่องนมมาทําเป็นแผ่นรองพ้ืน หรือผลิตเป็น

โต๊ะ เก้าอี้  การนํายางรถยนต์มาทํานํ้ามันยางมะตอย นําโฟมมาหลอมเพ่ือแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์  ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าข้ึนจะเป็นตัวกําหนดความต้องการของขยะ

ใหม่ท่ีจะนํากลับมาใช้เป็นขยะรีไซเคิล  เพราะฉะนั้นขยะตัวใหม่จะเกิด ต้องมีความ

ต้องการของตลาดในขยะรีไซเคิลชนิดใหม่น้ันก่อน    เราจึงจะเร่ิมเก็บรวบรวมขยะ

รีไซเคิลเหล่านั้นมาขาย   เพราะขยะรีไซเคิลท่ีเกิดข้ึน  บางคร้ังปริมาณน้อยหรือมี
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ความยุ่งยากในการเก็บรวบรวม เช่น ขยะโฟม  มีนํ้าหนักเบา  แต่มีปริมาตรมากไม่

สะดวกแก่การรวบรวม  เพราะต้นทุนการขนส่งจะสูง  ทําให้เราต้องรอให้มีความ

ต้องการเกิดก่อนสักระยะหน่ึงและต้องมีปริมาณความต้องการท่ีเพียงพอต่อการ

ลงทุน  เราจึงจะนําขยะตัวใหม่ ๆ เข้ามาได้อีกอย่างเร่ืองคุณภาพสินค้าใหม่  บางคร้ัง

ยังไม่ชัดเจนเร่ืองสเป็ค  คนก็ยังไม่กล้าเส่ียงทํา . . .   
 

 เหตุผลอีกประการหน่ึงของปัญหาของการหาขยะตัวใหม่ ๆ คือ การขาดการประชาสัมพันธ์  

ทําให้ประชาชนไม่รู้จึงไม่มีใครคัดแยก และนําขยะใหม่เหล่านั้นมาขาย  ผู้ประกอบการบางราย

สามารถมีคําส่ังซ้ือขยะใหม่บางชนิด  แต่ไม่สามารถรวบรวมได้และจัดส่งให้ลูกค้าไม่ได้ตามท่ีตกลง

กัน  กล่าวว่า  
 

. . . ส่ิงสําคัญประการหน่ึงในการค้นหาขยะใหม่ ๆ คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้

ภาคครัวเรือนคัดแยกขยะเหล่านั้นไว้ด้วย  เพราะบุคคลท่ัวไปจะคุ้นเคยกับการแยก

ขวด กระดาษ พลาสติก  เศษเหล็กและโลหะต่าง ๆ เอาไว้ขาย  ถ้าไม่มีการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ว่าขยะบางอย่างสามารถเก็บมาขายได้  ภาคครัวเรือนก็จะท้ิงเป็นขยะ

ท่ัวไป  ทําให้ปะปนกับขยะสกปรก  การรณรงค์เร่ืองขยะจากกล่องนมเป็นตัวอย่าง

ท่ีดี  เพราะครัวเรือนเร่ิมคัดแยกกล่องนมเพ่ือขายหรือนํามาบริจาคมากข้ึน อย่างไรก็

ตาม  ความต้องการใช้ขยะชนิดนี้ยังอยู่ในวงจํากัด  มีเฉพาะบางร้านเท่านั้นท่ีรับซ้ือ  

และผู้ท่ีมีกล่องนมและคิดจะเอามาขายก็มีไม่มากเพราะการจะนํามาขายได้ต้องมี

ข้ันตอนในการทําความสะอาดก่อน  ทําให้เขาไม่อยากเอามาขายเพราะเห็นว่า

เสียเวลา  สําหรับร้านเราก็ไม่รับซ้ือเพราะไม่มีตลาดรองรับเช่นกัน . . . 
 

 สําหรับนวัตกรรมด้านการหาตลาดใหม่ ๆ มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ยุ่งยากในเร่ืองน้ี  ดังน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  กล่าวถึงการทําตลาดส่งออกว่าจํากัดเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเท่านั้น  

โดยกล่าวว่า 
 

. . . การหาตลาดใหม่ ๆ เช่น การส่งขยะรีไซเคิลไปขายยังต่างประเทศ เป็นตลาด

ส่งออก  ซ่ึงจํากัดเฉพาะร้านท่ีมีความสามารถในเร่ืองการรวบรวมขยะให้ได้ใน

ปริมาณมากเพ่ือการส่งออก  และยังต้องเป็นร้านท่ีมีเงินทุนมากพอ  รวมท้ัง ต้องมี

ความรู้ด้านการส่งออกเป็นอย่างดีเพราะกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการนําเข้า–ส่งออก 

ขยะรีไซเคิลนับวันจะมีความเข้มงวดมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากมีผู้ส่งออกขยะพิษออกไป
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ท้ิงยังประเทศอื่นสร้างความเดือดร้อนในหลายประเทศ  จึงเป็นการยากสําหรับร้าน

เล็ก ๆ หรือร้านท่ีไม่มีความรู้ด้านการส่งออกอย่างร้านเรา . . .   
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  กล่าวเสริมว่า 
 

. . . การส่งออกยังมีข้อจํากัดเกี่ยวกับตลาดด้วย  เพราะการหาคู่ค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ

เป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนัก  เราเคยถูกโกงจากการส่งออกขยะรีไซเคิลไปยังประเทศจีน

ในช่วงท่ีผ่านมา เพราะช่วงท่ีราคาเหล็กตกตํ่าลงอย่างมาก  ลูกค้าเราจึงปฏิเสธไม่

ยอมรับเศษเหล็ก (Scrap)  ท่ีส่งออกไป  ทําให้เราขาดทุนอย่างมาก . . .   
 

 เช่นเดียวกับปัญหาของตลาดท่ีถูกผูกขาด  และบางคร้ังมีความไม่แน่นอนสูง  ยกตัวอย่าง

ของผู้ประกอบการรายหน่ึงท่ีต้องขาดทุน  เพราะหาขยะตัวใหม่มาได้แต่ตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
 

. . . ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง  เช่น ความต้องการของท่ีนอนหรือหมอนท่ีทําจาก

นุ่นท่ีใช้แล้ว  บางคร้ังมีลูกค้ามาบอกให้เก็บรวบรวมแต่ภายหลังไม่มารับซ้ือตามท่ี

สัญญากันไว้ทําให้ร้านตัดสินใจไม่สนใจในการค้นหาขยะตัวใหม่ ๆ และมุ่งเน้นไป

ท่ีขยะประจําท่ีร้านขายได้แน่นอนดีกว่า . . .   
 

 ส่วนผู้ประกอบการท่ีให้ความเห็นว่าตลาดในประเทศมีการผูกขาด  ทําให้ร้านไม่สามารถ

พัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการได้เน่ืองจากมีการกําหนดราคาโดยผู้ซ้ือเพียงไม่กี่ราย  โดย

กล่าวว่า 
 

. . . ตลาดในประเทศค่อนข้างผูกขาด  เพราะมีผู้รับซ้ือปลายทางท่ีเป็นผู้ใช้ขยะ                 

รีไซเคิลรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย เช่น โรงหลอมเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ 

โรงงานผลิตสินค้าจากพลาสติก  ซ่ึงกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านั้น  คือ ผู้ท่ีกําหนดราคา

โดยข้ึนอยู่กับระบบอุปสงค์  คือเมื่อมีความต้องการสูงก็จะเสนอราคารับซ้ือดี 

เพ่ือให้ได้ขยะรีไซเคิลในปริมาณมากตามความต้องการ  ในทางตรงกันข้ามถ้าความ

ต้องการใช้ลดลง  ราคาก็จะลดลงไปด้วย . . .  
 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการสร้างสรรค์ขยะใหม่ ๆ 

ของร้านรับซ้ือของเก่า  ยังคงมีข้อจํากัดด้านการตลาดและการขาดการประชาสัมพันธ์  ทําให้

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในประเด็นนี้  เช่นเดียวกับการค้นหาตลาด
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ใหม่ (Market  Innovation) ท่ียังไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อน นับว่าเป็นเร่ืองยากสําหรับ

ผู้ประกอบการของธุรกิจน้ี  
  

5.4.5  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 

 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการท่ีผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาจาก 3 ส่วนด้วยกัน  คือ 

1.  จากการสัมภาษณ์ ดร. สมไทย  วงษ์เจริญ  ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษ์

พาณิชย์  ในช่วงท่ีผู้วิจัยปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพ่ือสร้างมาตรวัด ในช่วงดังกล่าว  ผู้วิจัยได้มีโอกาส

สัมภาษณ์ ดร. สมไทย  วงษ์เจริญ  ซ่ึงเป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นนักนวัตกรรม    และเป็น

ผู้บุกเบิกงานด้านขยะรีไซเคิลท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจนได้รับสมญานามว่าเป็น “ราชาแห่งรีไซเคิล”   

2. จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่าใน 

ช่วงท่ีผู้วิจัยปรึกษาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างมาตรวัด  โดยผู้ประกอบการท้ัง 10 ท่าน  นอกจากจะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรวัดท่ีผู้วิจัยเตรียมข้ึนเพ่ือทําการปรับปรุงแก้ไขก่อนนํามาใช้เพ่ือเก็บ

ข้อมูลในภาคสนามแล้ว  ผู้ประกอบการเหล่านั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจน้ีในแง่มุมต่าง ๆ 

พร้อมท้ังถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก  และ  3.  จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกในช่วงการเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดย

มีคําถามเปิดในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้ประกอบการท้ัง 300 ราย แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ  ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ 41 ราย ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามเชิงลึกทาง

โทรศัพท์  ซ่ึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีรวบรวมได้ในคร้ังน้ีนับว่ามีคุณค่าแก่การวิจัยเป็นอย่างมาก  เพราะ

ผู้ประกอบการทุกท่านยินดีและมีความกรุณาในการให้ข้อมูลทางธุรกิจพร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ี

เป็นประโยชน์ท้ังในเชิงปฏิบัติ เชิงนโยบาย และเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  แก่ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องและสนใจในธุรกิจน้ีอย่างมากมาย  ดังท่ีผู้วิจัยจะได้นําเสนอดังต่อไปน้ี 

5.4.5.1  ข้อเสนอแนะจาก ดร. สมไทย  วงษ์เจริญ  

วันท่ีทําการสัมภาษณ์  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 

เวลาสัมภาษณ์ 15.00–17.00 น. 

สถานท่ี  วงษ์พาณิชย์สาขาบายพาส-ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

 ดร. สมไทย วงษ์เจริญ  ถือเป็นผู้บุกเบิกการมีทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้คนให้หันมาเห็นคุณค่า

ของขยะ  โดยมีทัศนคติว่า  ขยะคือเหมืองแร่ในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  และเป็นเจ้าของสโลแกน 

“ขยะคือทองคํา”  ดร. สมไทย  ได้แนะแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจน้ี  หากต้องการประสบ

ผลสําเร็จไว้หลายประการ   
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คนท่ีจะเข้าทําธุรกิจน้ี  ก่อนอื่นต้องมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับขยะก่อน  ต้องมองว่าขยะ

คือทองคํา  คนท่ีทําธุรกิจน้ีมีโอกาสกลายเป็นเศรษฐีกันทุกคน ถ้า ขยัน อดทน ต้ังใจ

ทํามาหากิน  ท่ีสําคัญต้องเป็นคนดี และน่ีเป็นคุณสมบัติข้อแรกของวงษ์พาณิชย์  

ใครจะเข้ามาเป็นวงษ์พาณิชย์ต้องเป็นคนดี  ซ่ือสัตย์ต่ออาชีพ  ก็จะอยู่ได้นาน เพราะ

ขยะรีไซเคิลมีแต่คนต้องการ  มีแต่คนจะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้น หัวใจสําคัญของ

ธุรกิจน้ีต้องหาขยะรีไซเคิลมาให้ได้มาก  แล้วทําการคัดแยกแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  

พลาสติกแยกประเภท เหล็กหนา เหล็กบาง ราคาแตกต่างกันลิบลับ  ต้องมีความคิด

ริเร่ิมทําอย่างไรคนถึงจะเอาขยะมาขายให้เรา  ช่ือเสียงของวงษ์พาณิชย์ท่ีมีเครือข่าย

กว่าหน่ึงหมื่นห้าพันรายท่ัวประเทศเป็นเคร่ืองยืนยันความสําเร็จได้ในระดับหน่ึง  

การทําการตลาด  จึงมีท้ังสองทางคือ ทําการตลาดเพ่ือดึงดูดให้คนเอาขยะมาขายเรา  

ให้คนมาเรียกใช้บริการของเรา  ความซ่ือสัตย์ ยุติธรรม  ทําได้จริงตามท่ีตกลง 

รวดเร็วในการบริการเป็นมืออาชีพ มีความคิดริเร่ิมในการหาแนวทางใหม่ ๆ เช่น 

การจัดต้ังธนาคารขยะ  การทําผ้าป่าขยะ  ออกรถโมบายขยะ  การจัดการขยะจาก

โรงพยาบาลท่ีคนอื่นเขายังไม่เข้าไปทํา ล้วนเป็นนวัตกรรมกระบวนการในการ

เข้าถึง แหล่งขยะรีไซเคิล .... วงษ์พาณิชย์ประกาศราคาซ้ือขายชัดเจนทุกวัน  ใช้

เคร่ืองช่ังดิจิตอลท่ีมีมาตรฐาน ทําทุกอย่างถูกกฎหมาย โปร่งใส อันนี้เป็นหลักการ

ตลาดง่าย ๆ ท่ีทุกคนสามารถทําได้  ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ใครท่ีคิดจะ

ทําธุรกิจน้ีต้องเข้ามาคลุกคลี เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องเป็นผู้นํา.... เป้าหมายของวงษ์

พาณิชย์ตอนนี้ไปไกลกว่าการทําธุรกิจเพ่ือหวังผลกําไรอย่างเดียว  เราต้องช่วยกัน

สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ต่อโลกมนุษย์  ถ้าทุกคน

ช่วยกันคัดแยกขยะ  เราจะมีขยะรีไซเคิลมากข้ึน  ไม่ใช่เอาไปเผาหรือฝังกลบอย่าง

เดียว  คนทําอาชีพน้ีจงภูมิใจว่าเราช่วยโลก.....ตลาดอีกทางคือ ตลาดของผู้รับซ้ือ  

ผู้ใช้ขยะรีไซเคิล เช่น โรงหลอมเหล็ก โรงงานกระดาษ โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์

พลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ล้วนต้องอาศัยขยะรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

เพราะวัตถุดิบใหม่มีราคาแพง  ต้นทุนในการผลิตสูงเพราะใช้พลังงานในการหลอม

สูงกว่ามาก  เราช่วยให้เขามีวัตถุดิบราคาถูกใช้ ต้นทุนตํ่าลง เราก็ใช้ของราคาถูกลง

ด้วย  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  กอบกู้ทรัพยากรท่ีตายแล้วให้กลับคืนมา  

ด้านคุณภาพของสินค้า ย่ีห้อวงษ์พาณิชย์รับประกันคุณภาพทุกก้อน ลูกค้าจึงค้าขาย

กับเราด้วยความสบายใจ  เรียกว่า “ซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง ต้องวงษ์พาณิชย์”  ตรงน้ีเองท่ี

ทําให้เราได้ราคารับซ้ือดีกว่าคนอื่น  เพราะมีท้ังคุณภาพ และปริมาณ ท่ีวงษ์พาณิชย์

สามารถป้อนให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างต่อเน่ือง 
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 ดร. สมไทย ยังกล่าวถึงการทําธุรกิจแฟรนไชส์ว่าเป็นการสร้างเครือข่าย (Network)  ท่ีมี

ความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการทําธุรกิจน้ีในระยะยาว 
 

ช่วงแรกคนคิดว่า วงษ์พาณิชย์เก็บค่าแฟรนไชส์กําไรมหาศาล  เราไม่ได้เอาเปรียบคู่

ค้า  เราต้องการสร้างเครือข่าย  และ แบรนด์  ลูกศิษย์ท่ีมาเข้าอบรม เรียนรู้กับวงษ์

พาณิชย์  ใครอยากไปเปิดร้านใช้ช่ือวงษ์พาณิชย์ก็ได้  ใครจะไปเปิดเป็นช่ือร้านของ

ตนเองก็ได้  ไม่บังคับ  ให้อิสระในเร่ืองการขายด้วย  ไม่บังคับว่าต้องเอาสินค้ามา

ขายให้สํานักงานใหญ่  ตอนแรกเรามีเก็บค่ามัดจําเพ่ือให้แน่ใจว่าคนท่ีจะใช้ช่ือวงษ์

พาณิชย์  ต้องทําตามแนวคิดของเรา คือ ค้าขายเป็นธรรม ซ่ือสัตย์ และมี

จรรยาบรรณในอาชีพ  ค่ามัดจําเราก็คืนให้  ช่วงหลังมาน้ี  เราไม่เก็บค่าแรกเข้า (ฟรี)  

ค่ารอยัลต้ีรายเดือนก็ไม่เอา  แถมเราช่วยบริหาร ประกันราคา ให้ข่าวสาร บอกความ

เป็นไปของตลาดท่ัวโลก. . .  ตอนนี้ผมไปช่วยสังคม โดยไปบรรยายให้ความรู้ความ

เข้าใจเร่ืองของขยะ รณรงค์ให้คนคัดแยกขยะให้เห็นคุณค่าของขยะว่าแปลงมาเป็น

เงินได้  สร้างอาชีพ สร้างรายได้จากขยะและช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ช่ือเสียงของ

วงษ์พาณิชย์เลยดังแบบไม่ต้องเสียค่าโฆษณาทางทีวี หรือ ส่ือท่ีไหน  คนรู้จักวงษ์

พาณิชย์ เพราะเราเป็นผู้ให้ ให้ความรู้ ให้โอกาส โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส คนพิการ 

เรายังรับเข้ามาทํางานด้วยเลย 
 

 ในแนวความคิดของ ดร. สมไทย ผู้ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นนักนวัตกรรมของขยะรีไซเคิล

กล่าวว่า แม้ธุรกิจน้ีจะเป็นอาชีพท่ีหลายคนเคยดูถูก มองข้ามมาโดยตลอด  และคิดว่าความคิด

สร้างสรรค์ไม่น่าจะมาเกิดข้ึนได้ในแวดวงธุรกิจรับซ้ือและรวบรวมขยะ  แต่ ดร. สมไทย ได้แสดง

ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
 

คนเราต้องเรียนรู้ไม่มีวันจบ  ถ้าคิดว่ารวยแล้ว สําเร็จแล้ว เลยหยุด  น่ันคือ เราถอย

หลัง  ท่ัวโลกเขาพัฒนานวัตกรรมกันทุกวัน  ขยะรีไซเคิลเกิดใหม่ จากการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีสามารถแปรรูปขยะให้ใช้ประโยชน์ได้  บางทีไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี

สูงส่งอะไร  เราก็แปลงขยะมาเป็นเงินได้  เช่น เศษข้าว เศษอาหาร เอามาคัดแยกให้

ดี ส่งขายฟาร์มหมู ฟาร์มปลา กากไขมันท่ีลอยในน้ําเน่า นํ้าท้ิง  เราช้อนมาตากแห้ง

ทําเป็นเช้ือเพลิง กล่องนม โฟม เปลือกหอย เปลือกผลไม้ เอามารีไซเคิลใช้

ประโยชน์ได้ท้ังส้ิน  เป้าหมายต่อไปของเราคือ ใช้ขยะให้ได้ 100%  ต้องคิดว่าขยะ

ไม่มีในโลกน้ี  มีแต่ทรัพยากรใช้แล้วท่ีเราต้องนํากลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มท่ีสุด  ตลาด

รับซ้ือตอนนี้เราจําเป็นต้องพ่ึงตลาดท้ังในประเทศและส่งขายต่างประเทศ  ซ่ึงต่อไป
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เราควรท่ีจะเอาขยะรีไซเคิลเหล่านี้มาใช้เองในบ้านเรา ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยให้มีการนําขยะรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตมากข้ึน  ซ่ึงภาครัฐต้อง

ส่งเสริม สนับสนุนอย่างจริงจัง. . .  การสร้างเครือข่ายถ้าไม่มีแฟรนไชส์ ก็รวมตัว

กันเองได้  เป็นนวัตกรรมของการรวบรวมขยะให้ได้ปริมาณ เพ่ือเพ่ิมอํานาจการ

ต่อรอง  ต้องเข้าถึงแหล่งขยะทุกวิถีทาง  อาจใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้คนเอาของ

มาขาย  แรงจูงใจทางสังคม ให้ชุมชนมีส่วนร่วม  โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ทําทุก

อย่าง  ธนาคารขยะ ผ้าป่าขยะ บวชขยะ  ออกแคมเปญมาเร่ือย ๆ กระตุ้นให้คนเห็น

คุณค่าขยะอย่างต่อเน่ือง เป็นนวัตกรรมของการรวบรวม 
 

 สําหรับความคิดเห็นของ ดร. สมไทย เกี่ยวกับความร่วมมือกับภาครัฐ และการสนับสนุน

จากภาครัฐ มีมุมมองท่ีน่าจะนํามาใช้ปรับปรุงเชิงนโยบายได้  โดยได้กล่าวว่า 
 

กระแสการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมโลก กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ เราต้องตามให้ทัน  

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมีหลายกรม หลายกระทรวง ทําให้ไม่เป็น

เอกภาพ  ต่างคนต่างทํา อยากให้มีการก่อต้ังหน่วยงานพิเศษเพียงหน่วยงานเดียวทํา

เร่ืองขยะโดยเฉพาะ  ต้ังแต่รณรงค์ภาคประชาชน  ศึกษาวิจัยการจัดการขยะ  และ

การรีไซเคิลอย่างจริงจัง สนับสนุนภาคเอกชนท่ีเป็นตัวเช่ือมโยงของกระบวนการ

ในการรีไซเคิล ควรให้ประโยชน์ด้านภาษีแก่คนอาชีพน้ี  เพราะช่วยเหลือภาครัฐใน

การลดปัญหาการจัดการขยะท่ีต้องใช้งบประมาณมหาศาล นโยบายของไทยไม่ค่อย

ส่งเสริมแต่กลับเข้มงวดและเก็บภาษีซ่ึงต่างกับประเทศอื่นท่ีเขาคืนภาษีให้ด้วยซํ้า  

เพราะเราช่วยทําให้ประเทศสะอาด 
 

 จากความคิดเห็น ของ ดร. สมไทย นับว่ามีคุณค่าต่อผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์จะ

พัฒนาธุรกิจของตนให้เป็นมืออาชีพ  เร่ิมต้นจากทัศนคติเชิงบวก มุ่งม่ันพัฒนา เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในทุก ๆ ด้าน สําหรับภาครัฐ ประเด็นใน

เร่ืองความไม่เป็นเอกภาพ และนโยบายท้ังเชิงบังคับ และสนับสนุนท่ีไม่สามารถทําได้อย่างต่อเน่ือง 

ถือเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนากระบวนการ การจัดการขยะและรีไซเคิล ซ่ึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้าน

นโยบายควรรับฟัง 

5.4.5.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 10 ราย 

 ในขั้นตอนของการสร้างมาตรวัด  ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์และได้รับฟังความ

คิดเห็นจากผู้ประกอบการท้ัง 10 ราย (วันท่ีทําการสัมภาษณ์ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  พ.ศ. 2552) 

ในแง่มุมท่ีหลากหลาย เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ และข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ จากความคิดเห็นของ
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ผู้ประกอบการท้ัง 10 ราย  แต่ละคนมีแนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจในหลายประเด็น  แต่ท่ี

คล้ายคลึงกัน คือ ความสําเร็จเกิดจากตัวเจ้าของกิจการท่ีมาดูแลกิจการเองหรือมีคนในครอบครัว

ช่วยเหลือ มีเครือข่ายท่ีสร้างกําลังต่อรอง ท่ีสําคัญผู้ประกอบอาชีพน้ีต้องมีทัศนคติเชิงบวก และใช้

เลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับกิจการของตนเอง  การให้ความสําคัญกับแหล่งของขยะรีไซเคิล 

ตลอดจนกระบวนการให้ได้มาซ่ึงขยะ  และ การนํามาคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  และ หาตลาดรับซ้ือท่ี

ให้ราคาดี ส่วนข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ ส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจ

น้ีอย่างจริงจัง  ท้ังในเร่ืองอํานวยความสะดวกและด้านค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียให้แก่ภาครัฐ เพราะ

ในขณะท่ีประเทศอื่นภาครัฐจะให้ประโยชน์ด้านภาษีแก่ธุรกิจน้ี  นอกจากน้ี ยังมีข้อเรียกร้องให้รัฐ

รณรงค์ส่งเสริมการรีไซเคิลภาคประชาชนอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง และส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการ

ผลิตสินค้าท่ีใช้ขยะรีไซเคิลมากข้ึน ลดการผูกขาดของตลาดภายในประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเทศ  ผู้วิจัยขอเสนอคําสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการท้ัง 10 ราย  โดยดึงประเด็นจากการสัมภาษณ์

ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ  ผู้สนใจ  และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

ดังต่อไปน้ี 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 1  ทําธุรกิจขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษเป็นหลักเสนอว่า การทําธุรกิจต้องมี

ความซ่ือสัตย์และต้องรักษาช่ือเสียงของร้าน  ขณะท่ีเขาต้องการให้รัฐช่วยเหลือเพราะท่ีผ่านมา

ประสบแต่ด้านลบของภาครัฐในบางหน่วยงาน  โดยเสนอว่า 
 

. . . ช่วงท่ีผ่านมาธุรกิจน้ีมีการแข่งขันสูงมาก  โดยเฉพาะกระดาษเป็นท่ีต้องการของ

ผู้ผลิต    ผู้ผลิตบางรายแต่งต้ังตัวแทนเพ่ือกว้านรับซ้ือโดยเสนอราคาสูง  

เพราะฉะนั้น ร้านรับซ้ือรายย่อยก็อาจจะเสียเปรียบ  อย่างร้านผมส่งโรงต้มกระดาษ

โดยตรงก็ได้ราคาดี  แต่ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้ตรง ตามสเป็ค  กระดาษท่ีลูกค้า

แช่นํ้ามา (เพ่ือเพ่ิมนํ้าหนัก) ก็ต้องดูให้ดี  เวลาเราอัดก้อนไปส่ง  ถ้าเขาพบว่าเราต้ัง

ในปนก็จะเสียช่ือ  ทําธุรกิจน้ีความซ่ือสัตย์และเครดิต เป็นส่ิงสําคัญ  อีกอย่างท่ีน่า

รําคาญใจคือ  พวกคนในโรงงานท่ีชอบแอบเอากล่องดี ๆ มาขาย  เพราะถ้าโรงงาน

เขารู้เราจะโดนร่างแหไปด้วย  ต้องระวังอย่าให้มีปัญหาเร่ืองรับซ้ือของขโมยมาหรือ

ของโจร . . . ภาครัฐไม่ค่อยช่วยเหลือเลย  บางทีเราบรรทุกก้อนกระดาษ บรรทุก

นํ้าหนักก็ไม่เกินเพราะกระดาษเบากว่าเหล็ก ตํารวจก็เรียกแล้ว  ก็ต้องให้เงินไปเพ่ือ

อํานวยความสะดวก . . . ในความคิดผม  ถ้าเราทําให้เต็มท่ีก็อยู่ได้ รวยได้ แต่ถ้าคน

ในชุมชน โรงงานในนิคม ช่วยกันเอากระดาษคัดแยกมาขายให้เรามาก ๆ จะย่ิงช่วย

ให้เราเหน่ือยน้อยลงไม่ต้องว่ิงเก็บ ว่ิงหาไกล . . . ภาครัฐผมไม่ค่อยหวังเขาจะฟังแต่

ข้อเสนอของรายใหญ่ ๆ เสียงเราเบาเขาไม่ฟังหรอก . . . 
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ผู้ประกอบการายท่ี 2  ทําธุรกิจด้านประมูลขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก  ช้ีให้เห็นมุมมืดของธุรกิจน้ี  

และอยากให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  เพ่ือให้เกิดการบริโภคและลงทุนมากข้ึน  ซ่ึงจะก่อผลดีต่อ

ธุรกิจน้ี  โดยกล่าวว่า 

 

. . . ข้อเสนอแนะ ถ้าใครจะเข้ามาทํา  วงการประมูลเหล็กมันยากมาก  บางทีขัด

ผลประโยชน์กันแรง ๆ (ยิงกัน) ก็มี.....ก่อนอื่นต้องหาตลาดรับซ้ือราคาดีให้ได้ก่อน  

เวลาเข้าไปประมูลแข่งต้องอาศัยเทคนิคหลายอย่าง ให้ผลประโยชน์กับคนวงใน  

แต่เด๋ียวน้ี บางบริษัทก็ลงมาคุมเอง  ทุกคนเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่  

อยู่ท่ีราคาประมูลและการบริการ  ต่อไปคงต้องสู้กันด้วยการบริการ  มืออาชีพ

เท่านั้นท่ีจะอยู่ในวงการน้ีได้  แต่ตลาดก่อนก็ค่อนข้างคงท่ี  ง่ายท่ีจะทํากําไร  มา 2 ปี

หลังน้ี  สถานการณ์โลกไม่แน่นอน  อเมริกัน จีน ญ่ีปุ่น หรือแม่แต่ประเทศไทย 

เศรษฐกิจก็ชะงัก  การก่อสร้าง การลงทุนน้อยลงกว่าเดิมมาก  พวกขยะรีไซเคิล

ประเภทโลหะเลยหายไปเยอะ  รัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการบริโภค ขยะ

จะเพ่ิมข้ึนจากการก่อสร้าง และการท่องเท่ียว ......ต้องช่วยลดการผูกขาดของตลาด  

บางทีราคาเหล็กต่างประเทศถูกกว่า  โรงหลอมก็หันไปนําเข้า  Scrap  ราคา

เหล็กในประเทศก็จะลง กลไกตรงน้ีรัฐน่าจะเข้ามาช่วยแทรกแซงบ้าง เพ่ือช่วย

ผู้ประกอบการในประเทศ . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 3  ทําธุรกิจด้านประมูลขยะรีไซเคิลประเภทเหล็กเช่นกัน  แต่เสนอแนวคิด

การตลาดใหม่ว่า ควรใช้วิธีซ้ือมาขายไปให้เกิดผลกําไรสะสมหลายรอบดีกว่า การกักตุนเพ่ือเก็ง

กําไร  โดยเสนอว่า 
 

. . . บริษัทมีประสบการณ์เร่ืองรับซ้ือเหล็กมานาน  ถ้ามองว่าอะไรคือจุดแข็งของ

เราคือ  เรามีตลาดดี เหล็กท่ีประมูลมาหรือรับซ้ือมา  จะส่งโรงหลอมตรง  เป็นโรง

หลอมขนาดกลางให้ราคาดี  เพราะโควตาเหล็กส่วนใหญ่จะส่งโรงหลอมรายใหญ่  

ตลาดเป็นความลับเราบอกใครไม่ได้ว่าส่งใครอยู่  บางคนแปลกใจว่าทําไมเรา

ประมูลแล้วให้ราคาสูง  เพราะเราบวกกําไรน้อย  เอาปริมาณมาก  ซ้ือมาแล้วรีบขาย

ออกเลย  ต้องเปลี่ยนคอนเซ็บทางการตลาดของวงการน้ีใหม่  คือ หลายคนชอบ

เส่ียงเก็บเก็งกําไร  จริง ๆ ควรซ้ือมาขายไปให้รอบหมุนมาก ๆ จะมีกําไรสะสม เป็น

การบริหารเงิน บริหารพ้ืนท่ี มีงานทําตลอดทําให้คนงานทํางานมีประสิทธิภาพ 

เพราะทํางานไม่มีหยุด  มาช่วงหลัง ผมอบรมกับวงษ์พาณิชย์  ข้ึนป้ายร้านเป็นวงษ์

พาณิชย์ ก็ได้รับการติดต่อเพ่ิมข้ึน  เพราะภาพพจน์ของแบรนด์นี้น่าเช่ือถือ. . .  ผม



 
274 

 

สรุปว่าไม่ว่าเราจะซ้ือขยะรีไซเคิลตัวไหน  ต้องหาตลาดรับซ้ือท่ีจ่ายราคาดีก่อน  เรา

ถึงจะมีส่วนต่างมาเสนอราคารับซ้ือท่ีดี  เด๋ียวก็จะมีคนแห่มาขายเรา  ท่ีสําคัญบวก

กําไรน้อย  บริหารเงินสดให้ดี ต้องทําระบบบัญชีท่ีแม่นไม่หลอกตัวเอง....อีกอย่าง

ของท่ีประมูลมาท่ีเป็นเคร่ืองจักรเก่า ถ้าซ่อมแซมเป็น รู้แหล่งขายของมือสองจะ

กําไรหลายเท่าตัว  บางคนทํากําไรอย่างไม่น่าเช่ือจากการขายเคร่ืองจักรเก่า . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 4  ทําธุรกิจขยะรีไซเคิลทุกประเภทและรู้แหล่งของขยะรีไซเคิล  และใช้เทคนิค

ในการค้าขายท่ีน่าสนใจคือ การเป็นตัวกลางติดต่อ  เขายํ้ากว่า การทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ 

เจ้าของหรือตัวผู้ประกอบการต้องลงมาทําเอง  โดยกล่าวว่า 
 

. . . ผมคิดว่าเราต้องเข้าหาลูกค้า อย่างผมมีประสบการณ์ทํางานในท่าเรือแหลมฉบัง

จะรู้ว่าอะไรนําเข้า อะไรส่งออก  อย่างนําเข้าจะมีของท่ีเหลือจากการใช้งาน เช่น 

แผ่นพาเลทไม้ และพลาสติก  เศษเหล็ก รู้จักโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกโรง  แต่

ว่าเราเงินทุนไม่หนาพอก็ต้องรวมกลุ่มกันเข้าไปรับซ้ือ  บางคร้ังก็อาศัยจับแพะชน

แกะ แต่อันนี้ก็เส่ียงเพราะอีกหน่อยเขาก็อาจตัดเราออก ขายตรงกันเอง  ขยะชุมชน

ผมก็ทํา  คือ อะไรท่ีเก็บมาแล้วขายได้  ทําท้ังน้ัน  เหน่ือยมาก  คิดว่าระยะยาวต้อง

หาตัวหลัก  ๆอย่างไม้พาเลท เหล็ก แล้วเสริมด้วยสินค้าตัวอื่น  ๆผมคิดว่า

ความสําเร็จของธุรกิจอยู่ท่ีตัวเจ้าของ  ผมไม่เคยเห็นร้านไหน เจ้าของไม่ลงมาทําเอง

แล้วจะรอดจะสําเร็จ  จ้างมือปืน (ผู้จัดการ) มาทําแทน  ถ้าคุมไม่ดีโดนโกงแน่นอน  

ผมฟันธงธุรกิจน้ีเจ้าของต้องทําเอง  ตัดสินใจเอง  โดยต้องมีข้อมูลแม่น เช็คข้อมูล

ตลาดโลกจากอินเตอร์เน็ท  แล้วตัดสินใจบนความเส่ียงแบบมีหลักการ . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 5  ทําธุรกิจขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก  ให้ความคิดเห็นว่าจะทําธุรกิจน้ีให้

ประสบความสําเร็จ  ถ้าเป็นไปได้ควรทําให้ครบวงจร  และต้องถนัดในธุรกิจท่ีทําเป็นอย่างดี  โดย

เสนอแนะว่า 
 

. . . พ่ีทําแต่พลาสติก  เรียกว่า ครบวงจร  ต้ังแต่ขยะพลาสติก โม่เอง ใช้เอง ผลิตเป็น

สินค้า มีโรงงานท่ีสมุทรปราการก่อนแล้วมาขยายท่ีศรีราชา  ในวงการพลาสติก  ถ้า

ทําครบวงจรได้หรือทําแค่โม่ส่ง (แปรรูปบางส่วน)  ก็กําไร  แต่ต้องอาศัยความ

ชํานาญ  เพราะขยะพลาสติกมีหลากหลายเช้ือ  ดูไม่เป็นโม่มาแล้วปนกันใช้ไม่ได้  

ต้องอาศัยประสบการณ์  ลูกค้าจะรู้ว่าร้านเรารับซ้ือขยะพลาสติกราคาดี  พ่ีว่าต้องทํา

ในส่ิงท่ีเราถนัด  ขยายธุรกิจออกให้ครบวงจร คือคุมต้ังแต่ต้นทาง ถึงปลายทางอย่าง
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น้ีจะย่ังยืน แต่ต้องพัฒนาตลอดโดยเฉพาะเคร่ืองจักร บางคนทําเท่าไหร่ไม่กําไร

เพราะ ประสิทธิภาพเคร่ืองจักรไม่ได้  ตอนนี้พ่ีทําเคร่ืองจักรเอง  ประสิทธิภาพ

ดีกว่าของนอกนําเข้าอีก  
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 6  เป็นแฟรนไชส์ของวงษ์พาณิชย์ท่ีเปิดกิจการมา 2 ปีกว่า  ยังพบอุปสรรคแต่

ไม่ย่อท้อ  พยายามสร้างทัศนคติเชิงบวก  อย่างไรก็ตามเขาอยากเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ

ภาครัฐอํานวยความสะดวกแก่ธุรกิจ  และช่วยเหลือด้านภาษีมากกว่านี้  โดยกล่าวว่า 
 

. . . เพ่ิงเปิดมา 2 ปีกว่า  ประสบการณ์น้อยแต่อาศัยว่ามีแฟรนไชส์ของวงษ์พาณิชย์ก็

เลยมีลูกค้ามาขายหน้าร้านตลอด  แต่ผมว่าเปิดหน้าร้านรับซ้ืออย่างเดียวมันไม่คุ้ม

เพราะโรงงานเราใหญ่  ต้องว่ิงประมูลด้วย คือต้องท้ังรับ และ รุก  ผมยังมองไม่ออก

แต่จากท่ีเรียนรู้จาก ดร. สมไทย  คือต้องมีทัศนคติบวก ไม่ท้อถอย  รอจังหวะและ

ลงมือทําอย่างจริงจัง  ร้านผมค่อนข้างพร้อมเร่ืองทําเล  แต่ราคารับซ้ือยังสู้ร้านอื่น ๆ 

ท่ีเขามีตลาดดีไม่ได้  ผมว่าต้องหาตลาดไปพร้อม ๆ กับการหาแหล่งขยะ  คือถ้าตาม

หลักการท่ีเรียนต้องมีท้ังแหล่งซัพพลายและดีมานด์ไปพร้อม ๆ กัน . . . ผมอยากจะ

บ่นเร่ืองการทํางานของหน่วยงานรัฐ  ไม่อํานวยความสะดวก เก็บภาษีมาก และ

ชอบมาขอเร่ียราย  บางคร้ังก็มีมูลนิธิมาขอทุกเดือน  มีหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบ

เยอะ  ค่าใช้จ่ายเราก็เยอะตามไปด้วย  
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 7  ทําธุรกิจแบบเปิดหน้าร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลมานานมีประสบการณ์และคิด

ว่าควรมีการสร้างเครือข่ายหรือการต้ังสมาคมเพ่ือส่งเสริมธุรกิจน้ีอย่างจริงจัง  โดยเสนอแนะว่า 
 

. . . เคยคุยกันกับเพ่ือน ๆ ว่าน่าจะรวมตัวกันต้ังเป็นสมาคมร้านรับซ้ือของเก่า   ซ่ึง

จริง ๆ เคยมีต้ังไปแล้วหนหน่ึงแต่ก็ล้มเพราะไม่ได้รับความร่วมมือ คือ เราเห็น

สมาคมโรงสี สมาคมผู้ประกอบการอาหารสําเร็จรูป สมาคมโน้นสมาคมน้ี  มีท้ังท่ี

ได้ประโยชน์กับส่วนร่วมกับไม่ได้ประโยชน์  ตอนนี้มีการจับมือกันเป็นเครือข่าย

เล็ก ๆ หลายกลุ่มเหมือนกัน  ในระยะยาวถ้าจะให้ร้านรับซ้ือของเก่าอยู่ได้  รัฐต้อง

ให้การสนับสนุนเพราะธุรกิจน้ีช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ การกําจัดขยะ แถมยัง

ได้ภาษีจากธุรกิจน้ี  ในต่างประเทศเขาตอบแทนผู้ประกอบการอาชีพน้ีเพราะถือว่า

ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยด้านส่ิงแวดล้อม  แต่ก็ไม่ได้ว่าต้องมารอภาครัฐนะ  

เคล็ดลับของการทําธุรกิจน้ีคือต้องบริหารเงิน บริหารคน บริหารตลาด รู้จักนํา
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เคร่ืองทุ่นแรงมาช่วยงาน  แต่สําคัญท่ีสุดคือต้องสร้างความน่าเช่ือถือ  สร้างแบรนด์

ของตนเอง  และรักษาช่ือเสียงไว้ให้ได้ . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 8  เป็นแฟรนไชส์ของวงษ์พาณิชย์ท่ีประสบความสําเร็จมาก  และมีการขยาย

สาขาเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ  เสนอให้ภาครัฐอํานวยความสะดวกและพิจารณาด้านกฎ ระเบียบท่ี

ช่วยสนับสนุนธุรกิจขยะรีไซเคิลเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์  โดยกล่าวว่า 
 

. . . ร้านเน้นเปิดหน้าร้านรับซ้ือ  ทุกวันจะมีรถกระบะ รถซาเล้งมารอขายคิวยาวทุก

วันเพราะเรามีระบบช่ัง ราคารับซ้ือเป็นธรรม จ่ายสด ไม่เคยปฏิเสธการรับซ้ือ 

ยกเว้นของโจร  คนก็บอกต่อ ๆ ประกอบกับเรามีแบรนด์ของวงษ์พาณิชย์  ผมขาย

สินค้าให้สํานักงานใหญ่  ราคายุติธรรม  และรับข้อมูลด้านราคาจากสํานักงานใหญ่

ตลอด  ผมคิดว่าทําธุรกิจน้ีต้องสร้างเครือข่าย  ร่วมมือกัน และรักษาภาพพจน์ท่ีดี

ของร้านไว้ให้ได้  เร่ืองเงินทุน  ถ้าเรามีระบบบัญชีดี  แบงค์จะว่ิงมาหาเราเอง  เสนอ

วงเงินกู้ให้เราเอง  ความสําเร็จของร้านคือ  เราต้องขยายสาขา  ผมเปิดท่ีสระแก้ว

และโคราชด้วย  เพราะได้รวบรวมของได้มาก  ตลาดก็ส่งให้บริษัทแม่ไม่ต้องกังวล  

เราต้องยอมเหน่ือย ทํางานหนัก  ต้องคิดตลอดว่าจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไร . . .  

ข้อเสนอภาครัฐคือ  อยากให้อํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสาร การต่อทะเบียนการ

เปิดร้าน กฎระเบียบต่าง ๆ อย่าให้ยุ่งยาก  เพราะอาชีพเราช่วยเหลือสังคม  ตอนนี้

ภาพพจน์ร้านรับซ้ือของเก่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 9  ทําธุรกิจขยะรีไซเคิลประเภทเหล็กและโลหะ/อโลหะอื่น ๆ เพ่ือการส่งออก  

คิดว่าความรู้ความสามารถของคนรุ่นเก่าประกอบกับการบริหารกลยุทธ์และความรู้ของคนรุ่นใหม่ท่ี

มุ่งพัฒนาธุรกิจจะสามารถทําให้ธุรกิจน้ีแข่งขันได้ในระยะยาว  แต่ภาครัฐต้องพัฒนาอุตสาหกรรม

ของไทยให้ใช้ขยะรีไซเคิลมากข้ึน  และลดการผูกขาดของผู้ซ้ือไม่กี่รายท่ีมีในปัจจุบัน  โดยเสนอว่า 
 

. . . เป็นธุรกิจท่ีทําต่อจากพ่อ คือมาช่วยกิจการของพ่อ  ส่วนใหญ่ร้านรับซ้ือของเก่า

จะเป็นธุรกิจครอบครัว  ผมคลุกคลีกับร้านต้ังแต่เด็ก  เห็นพ่อเหน่ือยแต่ก็ภูมิใจ  พ่อ

บอกขายของเก่าส่งลูกเรียนจบสูง ๆ  ตอนนี้ผมเพ่ิมตลาดส่งออก  คือ อาศัยมีความรู้

ด้านส่งออก ภาษาอังกฤษได้ ภาษาจีนได้  การค้าขายในประเทศการแข่งขันสูง  และ

มีปัญหาการจ่ายล่าช้า เครดิต 3-4 เดือน  เราไม่อยากเส่ียง  ส่งออกดีกว่ามีลูกค้า

ประจําท่ีรับซ้ือกันมานานเช่ือใจกันได้  ธุรกิจน้ีความเช่ือใจเป็นส่ิงสําคัญ  เพราะบาง

ทีเราส่งไป  ถ้ามีปัญหาคุณภาพจริงเรายอมให้หักเงิน  แต่ลูกค้าใหม่ ๆ บางราย
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ชอบเคลม (Claim) อ้างว่าคุณภาพไม่ได้  ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเร่ืองการ

ส่งขยะรีไซเคิลตอนนี้ก็เข้มงวดมากข้ึนเร่ือย ๆ เราต้องทําให้ถูกกฎระเบียบ  ซ่ึงความ

ยากตรงน้ีถือเป็นอุปสรรคของคนอื่น  แต่เราไม่กังวล เราศึกษาแล้วทําตามกฎ . . . 

ผมคิดว่าธุรกิจน้ีควรมีการรับช่วงต่อจากคนในครอบครัว  เพราะมีโอกาสร่ัวไหลได้

ง่าย . . .  อยากเสนอให้รัฐพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้ผลิตสินค้าจากวัสดุรี

ไซเคิลมากข้ึน  ความต้องการในประเทศจะได้มีมากข้ึน  ไม่ถูกผูกขาดโดยบริษัท

ไม่กี่ราย และไม่ต้องด้ินรนส่งออก. . .” 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 10  เป็นร้านขนาดเล็ก  แต่ใช้เทคนิคการคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและการ

พยายามเข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลให้ได้ทุกวิถีทาง  โดยเสนอว่า 
 

. . . ทําเลร้านดีอาจสะดวกเวลาคนเอาของมาขาย  แต่ทําเลดีมักมีร้านมาเปิดเยอะ  

แข่งขันสูง ตัดราคากันเอง ร้านท่ีทําเลไม่ดีแต่อาศัยว่าเราว่ิงหาของเอามาคัดแยกให้ดี  

อย่างไม้พาเลท เอามาแกะขายเป็นแผ่น หรือเอามาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ขายได้

ราคากว่า  ขวดพลาสติกเอาฉลากออก บีบให้แบน  เหล็กตัดให้ได้ขนาดเล็กตามท่ี

โรงงานต้องการแล้วค่อยส่งขาย  อุปกรณ์ไฟฟ้าแกะทองแดงออกมา อะไหล่รถยนต์

ขายเป็นช้ินงาน พวกขยะอิเล็คโทรนิคจะมีคนมารับซ้ือไปแกะเอาเฉพาะตะกั่ว นิเกิล 

. . . ร้านมีทุนน้อยต้องอาศัยการคัดแยกเพ่ิมมูลค่าและขายเป็นช้ินงานจะดีท่ีสุด . . . 
 

 สรุปได้ว่าการทําธุรกิจน้ีนอกจากผู้ประกอบการต้องลงมือทําเองแล้ว  การมีทัศนคติท่ีดีและ

อาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ  การสร้างเครือข่ายและช่ือเสียง

ของร้าน  เทคนิคทางการตลาด ตลอดจน การรู้จักคัดแยกขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ก็จะสามารถทําให้ธุรกิจ

เติบโตต่อไป  โดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการให้ความสนใจและออกนโยบายส่งเสริม

สนับสนุนอย่างจริงจัง 

5.4.5.3  ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ 41 ราย 

 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ 

คุณสมบัติของทรัพยากรในองค์การ ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

และความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  และได้ผล

สรุปว่า ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจและความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การ  โดยเฉพาะทรัพยากรน้ันต้องมีคุณค่าและมีความเหมาะสม  จะ

ส่งผลดีต่อผลการดําเนินงาน  แต่ยังมีประเด็นอื่น ๆ ท่ีผู้ประกอบการเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังบท

สัมภาษณ์ต่อไปน้ี 
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ผู้ประกอบการรายท่ี 1  มีการสร้างเครือข่ายกันเองอย่างไม่เป็นทางการก็สามารถสร้างความ

แข็งแกร่งของธุรกิจน้ีได้  โดยคิดว่าธุรกิจต้องร่วมมือกันเพ่ือเสนอข้อเรียกร้องเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ  

และกล่าวว่า 

 

. . . แฟรนไชส์ส่วนใหญ่ต้ังมาเพ่ือหาสมาชิกจะได้มีสินค้าท่ีรวบรวมรับซ้ือได้มาก

ข้ึน ซ่ึงผมกับเพ่ือน ๆ ก็ทําคล้ายกัน  เพียงแต่ไม่ต้ังเป็นแฟรนไชส์  ลูกน้องท่ีออกไป

เปิดร้านเอง  น่ันก็เป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ  ในระยะยาวธุรกิจน้ีควรร่วมมือ

กัน  ส่วนหน่ึงเพ่ือมีกระบอกเสียงไปเรียกร้องเชิงนโยบายให้ภาครัฐหันมาช่วยเรา

บ้าง  ไม่ใช่เอาแต่เก็บภาษี แต่พอธุรกิจน้ีเดือดร้อนก็ไม่เห็นว่าย่ืนมือจะมาช่วย . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 2  เสนอมุมมองของการเข้าไปช่วยส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะ  เป็นการ

สร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่ร้านมากกว่าการมุ่งหวังด้านกําไรจากการรับซ้ือ  เป็นการสร้างเครือข่ายทาง

สังคม  ซ่ึงจะเกิดการสร้างจิตสํานึกด้านการคัดแยกขยะรีไซเคิลในระยะยาว  โดยกล่าวว่า 
 

. . . การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางการแต่ละคร้ังไม่ได้ในแง่ของตัวเงินเท่าไหร่ แต่ถ้า

มองว่าเป็นการเปิดตัวให้คนในชุมชนรู้จัก  เป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีของร้าน  

ลูกค้าบางคนท่ีไม่ได้มองว่าต้องขายได้ราคาดี  เอาของมาส่งเราเพราะเราช่วยเหลือ

สังคม คือเราต้องสร้างเครือข่ายทางสังคม  ส่งเสริมจิตสํานึกให้ช่วยกันคัดแยกขยะ  

ขยะรีไซเคิลก็จะมาสู่ร้านมากข้ึน  ปัญหาคือเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินจะทํากิจกรรมไม่

ต่อเน่ืองเพราะอยู่ท่ีงบประมาณ  ผมเลยต้องเข้าไปรณรงค์เองตามโรงเรียนในชุมชน  

บางคร้ังก็ให้ครูเอาเด็กนักเรียนมาฝึกคัดแยกขยะท่ีร้าน  สอนวิธีการคัดแยกว่าขยะ

ไหนขายได้ เด็กจะได้ค่าขนมและความรู้กลับไปบอกต่อท่ีบ้านท่ีโรงเรียน . . . 
 

 ในความคิดเห็นส่วนนี้ของผู้ประกอบการ  ผู้วิจัยสรุปว่า  ธุรกิจน้ีจะประสบความสําเร็จได้

ต้องมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจ  และ    เครือข่ายทางสังคม   เพ่ือให้เกิดการรวมตัวกัน  เพ่ือคัดแยก

ขยะรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ นโยบายของรัฐในการรณรงค์เร่ืองการคัดแยกควรทํา

อย่างต่อเน่ือง มีการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างจริงจัง 

 นอกจากน้ี ผู้ประกอบการมีความต้องการด้านเงินลงทุนและการอํานวยความสะดวกของ

ภาครัฐ และการส่งเสริมเชิงนโยบายจากภาครัฐในเร่ืองการคัดแยกขยะและการใช้สินค้าท่ีคํานึงถึง

ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงจะส่งผลทางอ้อมแก่ธุรกิจรีไซเคิลน้ี  ท้ังน้ี  ผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐได้มีมาตรการ

ส่งเสริมในเร่ืองเหล่านี้แล้ว แต่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีกิจกรรมส่งเสริมอย่างจริงจัง
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และต่อเน่ืองโดยเฉพาะการปลูกจิตสํานึกให้ภาคประชาชนหันมาคัดแยกขยะท่ีใช้ได้ออกจากขยะท่ี

ไม่สามารถนํามารีไซเคิลได้ เช่นเดียวกับประเทศญ่ีปุ่น และอีกหลาย ๆ ประเทศ 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 3  อ้างถึงการรณรงค์ในต่างประเทศว่าได้ผล  และอยากให้ประเทศไทยทําตาม

บ้าง  โดยกล่าวว่า 

. . . ผมไปดูงานท่ีต่างประเทศอย่างในญี่ปุ่น  เขารณรงค์กันจริงจังมาก  ทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะมาตรการ 3 Rs ท่ีเขาใช้กันอยู่  ขยะรีไซเคิลนํากลับมาใช้ได้เกือบ 100%  

แถมมีเหลือส่งออกทํารายได้ให้ประเทศอีก  เจ้าหน้าท่ีภาครัฐของเราก็ไปดูงานกัน

มาหลายรอบ  แต่การสร้างจิตสํานึกไม่ง่าย  คนญ่ีปุ่นขนาดต๋ัวรถเมล์เล็กนิดเดียวเขา

ยังเก็บเอาไปท้ิงในถังรีไซเคิลกระดาษ  บ้านเราผมขับรถตามรถเบนซ์เห็นท้ิงถุง

เปลือกเงาะท้ังถุงลงบนถนน  น่าตกใจมาก . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 4  มีความภูมิใจท่ีเร่ิมมีคนให้ความสนใจและให้ความสําคัญศึกษาวิจัยธุรกิจน้ี

มากข้ึน  และเสนอว่า ทัศนคติต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง  กล่าวว่า 
 

. . . พ่ีดีใจท่ีมีคนสนใจเพราะต้ังแต่ทําธุรกิจน้ีมาก็ยังไม่เคยเห็นมีใครมาทําวิจัยเร่ืองน้ี

กัน  อาจเป็นเพราะช่วงน้ีปัญหาโลกร้อนและปัญหาส่ิงแวดล้อมมันมาก  คนเลยหัน

มาสนใจ  พ่ีรู้ว่าการรีไซเคิลมันช่วยได้  แต่ธุรกิจน้ีเหมือนปิดทองหลังพระ 4-5 ปีมา

น้ี  ยังดีหน่อยคนมองแง่ดีข้ึน  แต่ก่อนพอบอกเปิดร้านรับซ้ือของเก่าคนเขาก็ดูถูก

แล้ว  แต่เขาไม่รู้หรอกว่า เรา มีรายได้ดีกว่าคนท่ีนั่งทํางานในห้องแอร์อีก  เร่ือง

ทัศนคติมันเปลี่ยนกันยาก  แต่เราต้องสอนลูกสอนหลาน  บางทีเราไปเก็บขยะตาม

หมู่บ้านมา  รู้สึกเสียดายของ สภาพยังดี ๆ อยู่เลยเขาท้ิงแล้ว . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 5  ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของคนในการคัดแยกขยะว่า  ยังมีน้อย  

และภาครัฐควรเข้าไปผลักดันให้มากย่ิงข้ึน  โดยกล่าวว่า 
 

. . . ขยะรีไซเคิลมีมาก  เราก็ทําเงินได้มาก  คุณจะท้ิงขยะผมไม่ว่า  แต่บอกผม   ผม

จะได้ตามไปเก็บ  อย่าท้ิงให้พ้นตัวปนกับขยะเปียก  แล้วมันจะคัดแยกยาก  เห็น

รณรงค์กันมาสิบกว่าปีแล้ว  ก็ดีข้ึนบ้าง  แต่ไปดูในถังขยะซิ  ของดี ๆ ท่ีใช้รีไซเคิล

ได้ ยังท้ิงปนกันอยู่เลย  น่าจะมีมาตรการเชิงบังคับ  เก็บค่าขยะแพง ๆ คนจะได้ท้ิง

ขยะให้น้อยแล้วช่วยกันคัดแยกของขายได้ออกมาก่อน  เหมือนท่ีต่างประเทศเขาทํา

กัน . . . 
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ผู้ประกอบการรายท่ี 6  ช้ีให้เห็นว่า  นอกจากการสร้างทัศนคติเร่ืองการคัดแยกแล้ว  ควรสร้าง

ทัศนคติท่ีดีกับสินค้าท่ีผลิตจากขยะรีไซเคิลอีกด้วย  พร้อมท้ังเรียกร้องให้ภาครัฐออกกฎหมายท่ีเป็น

ธรรมแก่ผู้ประกอบการและให้การสนับสนุนเพราะธุรกิจน้ีช่วยภาครัฐเร่ืองการจัดการขยะ  กล่าวว่า 
 

. . . ร้านของเก่า  ถ้าเจ้าของขยันไม่โลภ มีหัวคิดริเร่ิม  ยังไงก็อยู่ได้  แต่ถ้าจะให้

ธุรกิจน้ีก้าวหน้า  รัฐต้องส่งเสริมไม่ใช่มาคอยจับผิดว่ารับซ้ือของโจรหรือเปล่า  

ปล่อยนํ้าเสียหรือเปล่า  เสียภาษีหรือยัง  เอาขยะไปท้ิงท่ีไหน เพราะขยะท่ีคัดแยก

แล้วต้องเอาไปท้ิงท่ีบ่อฝังกลบซ่ึงมีค่าใช้จ่ายอีก  รัฐต้องส่งเสริมต้ังแต่ต้นน้ํา คือ คน

ท่ีก่อให้เกิดขยะ ทํายังไงให้เขาลดขยะลงหรือคัดแยกขยะท่ีใช้ได้ออกมาก่อน  คนท่ี

ใช้สินค้าต้องให้เขาช่วยกันซ้ือสินค้าท่ีทําจากวัสดุรีไซเคิล หรือผลิตออกมาขายแล้ว

ต้องเอากลับมารีไซเคิลได้  ถ้าต้นน้ํากับปลายนํ้ามันต่ืนตัว  คนตรงกลางอย่างพวก

เรา (ร้านของเก่าและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์) ก็พลอยสบายไปด้วย . . . 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 7  กล่าวว่าร้านช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวเพราะทําให้เมืองสะอาดน่าอยู่ น่าเท่ียว  

ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุน โดยแสดงความเห็นว่า “. . . พ่ีเก็บขยะตามเกาะเสม็ด ริมหาด พวก

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว จะได้เยอะ  ถ้าไม่มีร้านของเก่า  สถานท่ีท่องเท่ียวจะมีแต่ขยะ  กรมส่งเสริม

การท่องเท่ียวน่าจะให้รางวัลเรานะ . . .” 
 

ผู้ประกอบการรายท่ี 8 ให้ความเห็นว่า การสนับสนุนของภาครัฐท่ีจําเป็นเร่งด่วนอีกประการหน่ึง

คือด้านการลงทุน  ผู้ประกอบการรายย่อยบางร้านอยากให้ภาครัฐสนับสนุนด้านเงินทุนและการ

ประกันราคา  ถ้าสามารถทําได้  โดยกล่าวว่า 
 

 . . . อยากให้รัฐจัดต้ังธนาคารท่ีสนับสนุนเงินลงทุนให้ธุรกิจน้ี  แต่ต้องไม่มีเง่ือนไข

เยอะ  ตอนนี้กู้สหกรณ์ หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ก็เพราะลุงเป็นเกษตรกรมาก่อน  บางร้านก็กู้เอกชนเพราะมีหลักทรัพย์  แต่ส่วน

ใหญ่จะใช้เงินตัวเองมากกว่า  ถ้ารัฐจะส่งเสริมอย่างจริงจังต้องช่วยทุกด้าน  อย่าง

เงินทุน  ประกันราคาตลาดให้แบบประกันพืชผลทางการเกษตร   ให้ผลประโยชน์

ตอบแทนบ้าง  ไม่ใช่เอาแต่เก็บภาษี  พ้ืนท่ีของลุงมีเยอะ  แต่ใช้เก็บของเก่าจริง ๆ ไม่

เยอะ  เขาก็มาเก็บภาษีตามขนาดพ้ืนท่ีแพงมากเลย . . . 
 

 สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการท้ังรายย่อยและรายใหญ่ในธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล

หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทยส่วนใหญ่ นอกจากจะทําธุรกิจน้ีเพ่ือสร้าง

รายได้แล้ว  พวกเขายังมองไปถึงปัญหาของขยะท่ีเกิดจากพฤติกรรมของคนไทยท่ียังขาดความ
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รับผิดชอบต่อสังคม  ซ่ึงในส่วนนี้ภาคประชาชนต้องมีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะ 

โดยเร่ิมต้นจากการนําแนวคิด 3 Rs มาใช้ คือ ลดการใช้ ใช้ซํ้า และนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่โดยการ

ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนท่ีจะท้ิง  ภาครัฐจึงควรออกนโยบายท่ีส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลท้ังกระบวนการ

คือต้ังแต่การใช้มาตรการต่าง ๆ ในการลดปริมาณขยะและเพ่ิมอัตราการรีไซเคิล สร้างจิตสํานึกแก่

ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและการใช้สินค้ารีไซเคิล  รัฐควรส่งเสริมเชิงธุรกิจและ

ออกกฎหมายภาษีท่ีสนับสนุนผู้ประกอบการ  ตลอดจน การพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลของไทย

เพ่ือให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม  ซ่ึงผู้วิจัยจะสรุปไว้ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทท่ี 6  

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อไป 
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บทที่ 6 
 

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 5  ซ่ึงประกอบไปด้วย  การพรรณนาข้อมูลท่ีได้

จากการแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย  ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

สามารถนํามาสรุปและอภิปรายผล  พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เชิงทฤษฎี เชิงนโยบาย เชิง

สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และแนวทางในการทําวิจัยคร้ังต่อไปได้  ดังต่อไปน้ี 

 
6.1  บทสรุปและอภิปรายผล 
  

 การวิจัยเร่ือง  อิทธิพลของคุณสมบัติของทรัพยากร  ความสามารถขององค์การ  และ

ความสามารถของผู้ประกอบการต่อผลการดําเนินงานขององค์การ: กรณีศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับ

ซ้ือขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบคําถามการวิจัย 3 ข้อคือ  

1.  ธุรกิจรวบรวม และรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือ ร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  

มีลักษณะการดําเนินธุรกิจอย่างไร  2.  ปัจจัยพ้ืนฐาน  ได้แก่  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของร้าน 

ทําเลท่ีต้ังของร้าน ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน  และ

ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ  มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวม

และ รับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือไม่อย่างไร  

3.  ปัจจัยด้านคุณสมบัติของทรัพยากร  ความสามารถขององค์การ  และความสามารถของ

ผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับ

ซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือไม่อย่างไร รายละเอียดของข้อสรุป และ การ

อภิปรายผลมีดังน้ี 
 

6.1.1  ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิล  หรือร้านรับซื้อ

ของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 ขอบเขตของการวิจัยคร้ังน้ีคือ การศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับ

ซ้ือของเก่าท่ีมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาด  และค้าของเก่าตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474  หรือ  มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็น



 
283 

 

อันตรายต่อสุขภาพ  ประเภทท่ี 13 (5)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 5/2538  เร่ือง

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยศึกษาในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ได้แก่  จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว  เฉพาะร้าน/บริษัทท่ีมีการดําเนินงานอย่าง

น้อย 2 ปีข้ึนไป  จากรายช่ือของผู้ประกอบการท่ีทางสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  กรม

ควบคุมมลพิษ  สํารวจและจัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2551  รวมท้ังส้ิน 1,200 แห่ง  มีตัวอย่างท่ีสุ่มมาศึกษา

ในคร้ังน้ีท้ังส้ิน 300 ราย  (ใช้สูตรคํานวณของ Krejcie and Morgan)  โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน

ภูมิ  ตัวอย่างท่ีได้จึงสามารถเป็นตัวแทนของประชากรท่ีต้องการศึกษา ซ่ึงเหตุผลของการเลือกศึกษา

เฉพาะภาคตะวันออกของประเทศไทย เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างหลากหลายของอาชีพจาก

ท้ังภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ  ทําให้ประเภทขยะรีไซเคิลท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมี

ความแตกต่าง หลากหลาย  และมีจํานวนร้านหรือบริษัทของธุรกิจน้ีหนาแน่นมากกว่าภาคอื่น ๆ  

ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล 

 จากการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการซ่ึงถือเป็นตัวแทนของ

หน่วยวิเคราะห์คือ องค์การในคร้ังน้ี สรุปได้ว่าลักษณะของการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับ

ซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย  มีดังน้ี 

 ธุรกิจน้ีเป็นลักษณะธุรกิจครอบครัวท่ีผู้ประกอบการจะเข้ามาดูแลกิจการด้วยตนเอง  โดยมี

บุคคลในครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้ประกอบการร้อยละ 67.3  เป็นชาย  ซ่ึงมักเป็น

หัวหน้าครอบครัว เช่น บิดา สามี หรือลูกชายท่ีสืบทอดกิจการต่อจากบิดามารดา  โดยส่วนใหญ่จะมี

อายุระหว่าง 30–49 ปี และมีอายุเฉล่ีย 42 ปี  มีผู้ประกอบการท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปีอยู่บ้าง  ประมาณ

ร้อยละ 7.7  คือ คนรุ่นใหม่ท่ีเห็นโอกาสของการทําธุรกิจน้ี และมีความต้องการเป็นเจ้าของกิจการ

มากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือบางคร้ังไม่สามารถหางานอื่นทําได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผ่านมา จึง

หันมาประกอบธุรกิจน้ีเพราะไม่มีทางเลือก  ซ่ึงจะคล้ายคลึงกับเหตุผลของผู้ประกอบการรุ่นก่อน ๆ 

ท่ีเข้ามาในธุรกิจน้ีเพราะมีการศึกษาน้อย และประสบปัญหาจากอาชีพการทําเกษตรกรรมเน่ืองจาก

ผลผลิตราคาตกตํ่าไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้  ดังจะเห็นจาก ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการจะ

อยู่ระหว่างประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  โดยมีผู้ประกอบการท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีในธุรกิจน้ีประมาณร้อยละ 17  ส่วนใหญ่เป็นทายาทรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3  

หรือเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเห็นว่าธุรกิจน้ีน่าสนใจเพราะอยู่ในกระแสนิยม  ซ่ึงแนวโน้มของธุรกิจน้ีได้รับ

ความสนใจและการยอมรับมากย่ิงข้ึน ดังจะเห็นได้จากจํานวนร้านที่เปิดเพ่ิมมากข้ึนในช่วงหลายปีท่ี

ผ่านมา  แม้จะเร่ิมซบเซาในช่วงปี พ.ศ. 2550–2552  เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและ

เศรษฐกิจโลก  แต่ธุรกิจน้ีก็ยังคงมีอนาคตท่ีดีเพราะการบริโภคของภาคครัวเรือน และ การขยายตัว
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ของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามความเจริญ จนก่อให้เกิดขยะรีไซเคิลเพ่ิมมากข้ึน

ตามไปด้วย  ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจน้ี  ประกอบกับกระแสนิยมการรณรงค์เร่ืองสภาวะโลก

ร้อน ทําให้ประชาชนต่ืนตัวในการช่วยกันลดปริมาณขยะท่ีใช้ไม่ได้ลง  โดยมีการรณรงค์ให้คัดแยก

ขยะเพ่ือให้ขยะท่ีท้ิงไม่ปนเป้ือน และ สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้มากข้ึน  รวมถึงการรณรงค์ใน

การใช้ซํ้า หรือนํามาใช้ใหม่  และจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นว่ามีร้านท่ีเปิดกิจการมานานกว่า 10 ปี

ข้ึนไปถึงร้อยละ 21.0  และส่วนใหญ่ดําเนินกิจการมาแล้วท้ังส้ิน 5–10 ปี  โดยมีค่าเฉล่ียของ

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการอยู่ท่ี 8 ปี   อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า มีร้านท่ีปิดกิจการ

ไปหลายร้านเช่นกัน  ท้ังน้ี เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันได้จากปัญหาปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีลด

น้อยลงเพราะผู้บริโภคลดการบริโภคเน่ืองจากผลกระทบจากเศรษฐกิจตกตํ่า ราคาของขยะรีไซเคิลมี

ความผันผวนในทิศทางลง และการมีคู่แข่งท่ีเปิดเพ่ิมมากข้ึนในช่วงท่ีมีกระแสนิยมของธุรกิจน้ีจาก

ความสําเร็จของแฟรนไชส์ ท่ีเป็นท่ีรู้จักดีคือ วงษ์พาณิชย์  ซ่ึง ดร. สมไทย วงษ์เจริญ เป็นจุดประกาย

ให้เกิดความสนใจธุรกิจรีไซเคิลอย่างมาก  โดยประชากรตัวอย่างจากการสุ่มคร้ังน้ีมี 7 รายท่ีเป็น 

แฟรนไชส์ ของวงษ์พาณิชย์  ซ่ึงส่วนใหญ่มีผลการดําเนินงานค่อนข้างดี  มีเพียง 1 รายท่ีผลการ

ดําเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมาย ท้ังน้ีเพราะ  ร้านเปิดกิจการในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (ระยะเวลา

ในการดําเนินกิจการ 2 ปีกว่า)  เหตุผลของการเป็นแฟรนไชส์เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือจากย่ีห้อ

ของแฟรนไชส์  การได้ความรู้ด้านการบริหารและด้านการตลาด  การสร้างเครือข่ายและอํานาจการ

ต่อรองทางธุรกิจ  สําหรับเหตุผลของการไม่เป็นแฟรนไชส์ของร้าน ส่วนใหญ่เน่ืองจากเป็นร้าน

ขนาดเล็ก หรือ เป็นร้านท่ีดําเนินกิจการมาก่อนและมีความรู้ความชํานาญอยู่แล้ว หรือมีเครือข่ายท่ี

ไม่เป็นทางการช่วยเหลือกัน  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นญาติพ่ีน้อง รวมท้ัง ต้องการอิสระสะดวกคล่องตัว 

และไม่ต้องการเสียค่าแฟรนไชส์ ร้านท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นร้านท่ีดําเนินการถูกต้องตาม

กฎหมาย คือ ทุกรายมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (พ.ร.บ. ขาย

ทอดตลาด และค้าของเก่า พ.ศ. 2474)  มีบางร้านท่ีมีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข (พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535)  และใบอนุญาตประเภทของโรงงานลําดับท่ี 105 หรือ 106  กรณีเข้าไป

ประมูลขยะรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย จากการสํารวจพบว่ามีบางร้านท่ีใช้ใบอนุญาต

ของโรงงานลําดับท่ี 105 ของผู้อื่นโดยทําเสมือนเข้าไปประมูลแทน 

 ลักษณะของธุรกิจหากจําแนกตามลักษณะของการได้มาของขยะรีไซเคิล พบว่าร้อยละ 36.7  

เป็นร้านท่ีเปิดหน้าร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากผู้ประกอบอาชีพรายย่อย เช่น ซาเล้ง หรือรถเร่ 

(กระบะ)  และจากชุมชนมาขายโดยตรง  รองลงมาคือ ร้านท่ีเปิดหน้าร้านรับซ้ือและประมูลสินค้า 

(ขยะรีไซเคิล และ เคร่ืองจักรเก่า)  ตามโรงงาน  ซ่ึงการเลือกลักษณะของการดําเนินธุรกิจข้ึนอยู่กับ

ศักยภาพของร้าน  ยกตัวอย่างเช่น บางร้านนอกจากเปิดหน้าร้านรับซ้ือแล้วยังว่ิงรับซ้ือตามท่ีต่าง ๆ
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เพราะมีบุคลากรเพียงพอและใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือการเข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลเพ่ือให้ได้ปริมาณมาก

เพราะย่ิงมีปริมาณขยะท่ีรับซ้ือได้มากและส่งจําหน่ายทันที ผลกําไรสะสมก็จะย่ิงมากข้ึนตามไปด้วย 

 พ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก  และจัดเก็บขยะรีไซเคิลจากการศึกษาพบว่า เป็นท้ังพ้ืนท่ีเช่าและ

เป็นท่ีดินของตนเอง  ซ่ึงขนาดของพ้ืนท่ีท่ีแต่ละร้านต้องการข้ึนอยู่กับลักษณะของการดําเนินธุรกิจ  

การบริหารจัดการสต๊อค  การใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเงินทุนท่ีมีอยู่  

กล่าวคือ  ถ้าร้านเป็นลักษณะของการรับซ้ือทุกประเภท และต้องคัดแยก หรือแปรรูปขยะรีไซเคิล

บางส่วนก่อนส่งจําหน่ายจะใช้พ้ืนท่ีมากกว่าร้านท่ีไม่คัดแยก แต่ซ้ือมาและส่งจําหน่ายทันที  การ

บริหารจัดการสต๊อคขยะรีไซเคิลให้มีความเป็นระเบียบไม่รกรุงรังจะสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี

ได้มาก บางร้านท่ีมีการเก็บสต๊อคสินค้าไว้มากจึงต้องใช้พ้ืนท่ีใหญ่  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะร้านมี

เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนมากพอ  จึงเก็บสต๊อคไว้รอการคัดแยกหรือรอราคาขึ้นแล้วจึงขาย เป็น

การเก็งกําไรอย่างหน่ึงในการทําธุรกิจน้ี  ผลการวิจัยพบว่าร้านเกือบร้อยละ 70  ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ

พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการดําเนินการว่าไม่เพียงพอ  แต่ผู้ประกอบการท่ีเช่าพ้ืนท่ีในการทํากิจการจะมีความ

กังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของร้าน  จึงพยายามท่ีจะซ้ือท่ีดินเป็นของตนเองเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน

ได้ในระยะยาว 

 ในการทําธุรกิจน้ี  ทําเลร้านนับว่ามีความสําคัญ  ผู้ประกอบการจึงให้ความสําคัญในการ

เลือกทําเลท่ีดีท่ีสุด เช่น ทําเลอยู่ติดถนน อยู่ใกล้แหล่งขยะรีไซเคิล หรืออยู่ในละแวกท่ีมีการแข่งขัน

กับร้านอื่น ๆ ไม่สูงมาก  จากการศึกษาพบว่า  ร้านส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในทําเลท่ีสะดวกต่อลูกค้าท่ีนํา

ขยะรีไซเคิลมาขาย  อยู่ใกล้แหล่งท่ีมีขยะรีไซเคิลหลายแหล่ง และสะดวกท่ีจะส่งขยะรีไซเคิลไปยัง

ลูกค้าท่ีรับซ้ือ  หรือสะดวกท่ีลูกค้าจะมารับซ้ือถึงหน้าร้าน  นอกจากน้ีพบว่า  สภาพการแข่งขันทาง

ธุรกิจของร้านส่วนใหญ่มีการแข่งขันสูงเน่ืองจากมีร้านต้ังอยู่ในละแวกเดียวกันหลายร้าน  ซ่ึงร้านแต่

ละร้านจะนิยมรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท เช่น รับซ้ือเศษเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง 

ทองเหลือง กระดาษ กล่อง พลาสติก ขวดแก้ว ไม้พาเลท และขยะชนิดอื่น ๆ ท้ังน้ีเพ่ือสะดวกกับ

ลูกค้าท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขายท่ีร้านได้ทุกประเภท  ร้านมีปริมาณขยะรีไซเคิลมากข้ึนเพราะรับซ้ือทุก

ประเภทซ่ึงร้านสามารถขายได้ทุกประเภทเพราะมีตลาด อีกท้ัง เป็นการกระจายความเส่ียงหากมีขยะ

รีไซเคิลตัวใดตัวหน่ึงมีราคาผันผวนเน่ืองจาก ความต้องการเปลี่ยนแปลงไป  อย่างไรก็ตามจาก

การศึกษาพบว่ามีร้านท่ีรับซ้ือขยะเพียงบางประเภท เช่น รับซ้ือเฉพาะเหล็ก หรือรับซ้ือเฉพาะ

พลาสติก   เพราะมีความชํานาญเป็นพิเศษและมีตลาดท่ีให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดท่ัวไป  และ

ต้องการการบริหารจัดการสต๊อคท่ีสะดวกกว่า ไม่ยุ่งยากหรือทําธุรกิจแบบประมูลขยะรีไซเคิลและ

เคร่ืองจักรเก่า  โดยอาจร่วมมือกันเข้าประมูลและแบ่งประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีตนเองถนัด  สรุปว่า

ร้านเลือกท่ีจะรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท หรือเพียงประเภทใดประเภทหน่ึงตามความ

ถนัด ความชํานาญของตนเอง ตามศักยภาพของร้านและข้ึนอยู่กับตลาดรับซ้ือท่ีร้านมีลู่ทางหรือ
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ติดต่ออยู่  โดยแนวโน้มในอนาคตคือ  ร้านจะรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท  แต่จะให้

ความสําคัญกับขยะท่ีร้านมีตลาดท่ีให้ราคาดี  ทําให้ร้านสามารถรับซ้ือในราคาสูงกว่าคู่แข่ง 

 แหล่งของขยะรีไซเคิลและวิธีการท่ีร้านจะสามารถได้ขยะรีไซเคิลมาดําเนินธุรกิจ จาก

การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นขยะชุมชนมากท่ีสุดโดยชุมชนอาจนําขยะรีไซเคิลมาขายโดยตรง

หรือมีผู้รวบรวมมาขายให้กับร้าน เช่น ซาเล้ง รถเร่ (กระบะ)  ส่วนร้านขนาดกลางและขนาดใหญ่จะ

รับซ้ือจากร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลรายย่อยหรือเข้าไปรับซ้ือ (ประมูล) จากโรงงานอุตสาหกรรม 

 ขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือหรือประมูลมา ถ้าเป็นรายย่อยจะส่งขายต่อให้กับรายใหญ่กว่า  

เรียกว่า  ย่ีป๊ัว หรือเอเย่นต์  ส่วนร้านที่มีศักยภาพในการรวบรวมให้ได้ในปริมาณมาก  และมีโควตา

จากโรงงานจะส่งตรงให้กับโรงงานท่ีใช้ขยะรีไซเคิลหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น  เศษเหล็ก

ไปประเทศจีน หรือส่งอลูมิเนียมไปประเทศพม่า    นอกจากน้ี ขยะรีไซเคิลสามารถนํามาขายเป็น

ของมือสองหรือนํามาแกะช้ินส่วนแล้วขายให้ผู้ใช้โดยตรง  เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อะไหล่ต่าง ๆ  ช้ิน

ไม้จากไม้พาเลท  เป็นต้น 

 เงินทุนท่ีใช้ในการดําเนินงานในธุรกิจน้ี  ส่วนใหญ่เป็นเงินของตัวเอง  มีบางร้านท่ีมีการทํา

ระบบบัญชีหรือมีหลักทรัพย์ก็จะนําไปเสนอเพ่ือกู้เงินจากธนาคาร  ส่วนใหญ่ร้านรายย่อย ๆ จะไม่

สามารถขอกู้เงินจากธนาคารได้  และจะใช้วิธีการหยิบยืมจากบุคคลภายในครอบครัว หรือขอยืมจาก

ร้านใหญ่ท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลของตน  บางคร้ังมีการกู้นอกระบบเพ่ือนําเงินมาใช้ในระยะส้ัน  ๆ

อย่างไรก็ตาม ร้านส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ เพราะอาศัยวิธีการซ้ือมา

ขายไปอย่างรวดเร็ว  และประเมินกําลังซ้ือของร้าน  บางคร้ังอาจใช้วิธีกินหัวคิว หรือขอเครดิตจาก

โรงงานท่ีร้านประมูลได้   โดยนําขยะ รีไซเคิลมาขายก่อนจึงค่อยนําเงินไปชําระ 

 จากการศึกษาเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีต้ังแต่ร้านรับซ้ือรายย่อยไปจนถึงรายใหญ่  ทําให้ยอด

รับซ้ือขยะรีไซเคิลต่อวันมีต้ังแต่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อวัน  ไปจนถึงมากกว่า 100,000 บาทต่อวัน  

ข้อมูลเร่ืองยอดรับซ้ือ ถ้าเป็นรายย่อยจะให้ข้อมูลท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าร้านขนาดกลาง 

หรือขนาดใหญ่ท่ีรับซ้ือจํานวนมาก หรือประมูลจากโรงงาน เพราะยอดรับซ้ือต่อวันค่อนข้าง

คลาดเคลื่อน  เน่ืองจากบางรายมีการตกลงกันเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน จนถึงรายปี   

ทําให้ไม่สามารถให้ตัวเลขท่ีจะคํานวณเป็นยอดขายต่อวันได้อย่างเหมาะสม  ในความเป็นจริงข้อมูล

เกี่ยวกับยอดรับซ้ือของร้านเป็นข้อมูลทางการค้าท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะรู้สึกลําบากใจท่ีจะให้

ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก 

 เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว  ดังน้ันจํานวนพนักงานหรือคนงานในร้าน

จากการสํารวจส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 คน  และเป็นคนในครอบครัวช่วยกันทํางาน  โดยจํานวนคนงาน

เฉล่ียจากการสํารวจคร้ังน้ีคือ 11 คน ร้านท่ีมีคนงานจํานวนต้ังแต่ 10 คนข้ึนไปจนถึงมากกว่า 200 

คนข้ึนไปมักเป็นร้านท่ีทําการคัดแยก หรือแปรรูปขยะรีไซเคิลบางส่วนก่อนส่งไปขาย  เช่น  โม่และ
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หลอมพลาสติก  หรือประมูลขยะรีไซเคิลจากโรงงาน  จึงต้องมีคนงานจํานวนมากกว่า  ข้อค้นพบอีก

ประการคือ  การลาออกของคนงานในธุรกิจน้ีค่อนข้างน้อย ค่าเฉล่ียของจํานวนคนงานท่ีลาออกใน

แต่ละปีอยู่ท่ี 0.64  คือไม่ถึง 1 คน  เน่ืองจากคนงานส่วนใหญ่เป็นญาติพ่ีน้องช่วยกันทํางานหรือเป็น

คนงานท่ีมีการศึกษาน้อย  ทําให้ไม่ค่อยมีทางเลือกในการไปสมัครทํางานท่ีอื่น  อีกท้ังการดูแล

ปกครองของเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะให้ความเป็นกันเอง  ทําให้คนงานส่วนใหญ่ไม่ลาออก  

ดังน้ัน  ร้านส่วนใหญ่จึงไม่มีปัญหาเร่ืองความเพียงพอของจํานวนคนงานภายในร้าน   และมีความ

พึงพอใจในการทํางานของคนงานในร้าน เน่ืองจากคนงานมักเป็นผู้มีการศึกษาน้อยและลักษณะงาน

เป็นการใช้แรงงาน ทําให้ธุรกิจน้ีไม่ค่อยมีคนงานท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองความสามารถ หรือทักษะ

พิเศษ  อาจมีหัวหน้าคนงานท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ 

หรือมีความแม่นยําในการคํานวณราคาเมื่อต้องเข้าไปประมูลขยะรีไซเคิลตามโรงงานบ้าง ส่วนใหญ่

งานท่ีต้องใช้การตัดสินใจสําคัญผู้ประกอบการมักจะทําเอง จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการจะ

เข้ามาดูแลกิจการด้วยตนเอง และมีระดับความสามารถในการตัดสินใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่จะให้

ความสําคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมน้อยทําให้ความสามารถในด้านนวัตกรรมจึงมีน้อยไปด้วย 

เหตุผล คือ ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ียังไม่จําเป็นท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสูง  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรือรถ

ประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทํางานจึงมีลักษณะการใช้เพ่ือช่วยทุ่นแรง หรือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

เช่น ชุดอุปกรณ์ตัดเหล็ก เคร่ืองบีบอัดกระดาษ อลูมิเนียม สังกะสี และโลหะต่าง ๆ  เคร่ืองโม่

พลาสติก เป็นต้น  เคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีทุกร้านต้องมีคือเคร่ืองช่ังนํ้าหนัก  ซ่ึงจะมีต้ังแต่เคร่ืองช่ังแบบ

ธรรมดาท่ีช่ังได้ 60 กิโลกรัม กิโลปอนด์ท่ีช่ังได้ 500 กิโลกรัม เคร่ืองช่ังดิจิตอลขนาดใหญ่ และ

เคร่ืองช่ังรถบรรทุก ซ่ึงชนิดของเคร่ืองช่ังท่ีแต่ละร้านมีไว้ใช้ ข้ึนอยู่กับลักษณะการดําเนินงานของ

ร้านและขนาดของร้าน  ซ่ึงในช่วงท่ีทําการสัมภาษณ์ (เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552)  

อยู่ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก  ทําให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทําให้การใช้งาน

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  และรถประเภทต่าง ๆ ไม่เต็มกําลังการความสามารถของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

และรถประเภทต่าง  ๆ ร้านส่วนใหญ่จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองของความไม่เพียงพอของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร และรถ  ในทางตรงกันข้ามพบว่า  บางร้านท่ีประสบภาวะขาดทุน และมีปัญหาด้าน

สภาพคล่องจําเป็นต้องขายรถกระบะหรือรถบรรทุกท่ีมีมากเกินพอ เพ่ือลดปัญหาการขาดทุน และ

รักษาสภาพคล่องของกิจการ 

 ในด้านการบริหารงานของร้านพบว่า เป็นลักษณะท่ีไม่มีการวางแผน หรือคิดวางแผนไว้แต่

ไม่มีการจัดทําเป็นเอกสารท้ังระยะส้ัน และระยะยาว  เป็นลักษณะของการคิดและแก้ปัญหาวันต่อ

วัน  เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูงนัก  จึงใช้ประสบการณ์ในการวางแผนการ

ตัดสินใจตามสถานการณ์  สําหรับร้านหรือบริษัทท่ีผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ในด้านการบริหาร ซ่ึง

มักจะทําธุรกิจประเภทประมูลขยะรีไซเคิลตามโรงงานต่าง  ๆ จะมีการดําเนินงานตามหลักการ
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บริหาร คือ มีการวางแผนกลยุทธ์ ท้ังระยะส้ัน และ ระยะยาว  ซ่ึงการบริหารของร้านในแต่ละร้าน

พบว่าผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบันท่ีร้านกําลังเผชิญอยู่  และยังคงส่งผลดีต่อการดําเนินงาน คือ ยังคงอยู่รอดได้ในสถานการณ์

ท่ีตลาดมีความผันผวนสูง และปริมาณขยะรีไซเคิลมีปริมาณลดลงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างมาก  

ท้ังน้ี  เพราะการทําธุรกิจน้ีต้องอาศัยความอดทน ความพยายาม และ ความสามารถในการปรับตัวสูง  

ทําให้ผู้ท่ีทําธุรกิจน้ีมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ของความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นได้  

ร้านจึงต้องมีเทคนิคในการรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลเพ่ือให้เกิดผลกําไรสูงสุด  โดยการสํารวจราคา

ซ้ือ–ขายขยะรีไซเคิลทุกวัน  เพ่ือสามารถแข่งขันได้  ต้องพยายามรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

เพ่ือให้ได้รับความน่าเช่ือถือ  เน่ืองจากการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากลูกค้าต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่าน้ัน  

การคัดแยกหรือแปรรูปบางส่วนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของขยะรีไซเคิลก่อนส่งให้ลูกค้า  และการบริการท่ี

รวดเร็ว อัธยาศัยดี  การพูดจาเป็นกันเองกับลูกค้า  มีความซ่ือตรงต่ออาชีพ ทําให้ลูกค้าประทับใจ จะ

ย่ิงส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของร้านมากย่ิงข้ึน  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวทางในการ

ตัดสินใจด้วยความระมัดระวังในการซ้ือมาขายไปมากกว่าการตัดสินใจแบบกล้าได้กล้าเสีย  แต่

ผู้ประกอบการบางส่วนเห็นว่าจะต้องใช้ท้ังสองแนวทางควบคู่กันไปด้วยแล้วแต่สถานการณ์ เพราะ

สภาพการแข่งขันของธุรกิจน้ีค่อนข้างสูง  ผลการดําเนินงานของร้านจึงจําเป็นต้องวัดจากปัจจัย

หลาย ๆ อย่างท่ีนอกเหนือจากผลกําไร  เช่น  ความสําเร็จของร้านในด้านการรักษาคุณภาพของ

สินค้า (ขยะรีไซเคิลก่อนส่งขาย)  ซ่ึงพบว่าร้านสามารถทําได้ดีในระดับน้อยเท่านั้น  สําหรับ

ความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และผลิตภาพของร้าน  ซ่ึง

เป็นผลสะท้อนความสําเร็จได้เช่นกัน  พบว่าร้านมีระดับความสําเร็จมาก โดยความรวดเร็วในการส่ง

มอบและการบริการมีระดับความสําเร็จมากท่ีสุด ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายส่วนใหญ่อยู่ท่ีร้อย

ละ 20–30  ซ่ึงข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจท่ีทํา  โดยเฉล่ียผลกําไรของธุรกิจน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 23.31 

บางคร้ังร้านสามารถทํากําไรได้มากกว่าร้อยละ 100  ถ้าเป็นขยะรีไซเคิลหรือเคร่ืองจักรเก่าท่ี

สามารถขายเป็นช้ินงานหรือขายเป็นของมือสอง  เน่ืองจากผลกําไรเกิดจากส่วนต่างของราคาซ้ือขาย  

ดังน้ัน  ร้านท่ีมีสายสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าท่ีรับซ้ือหรือมีเครือข่ายท่ีช่วยเหลือกันจะได้ราคาท่ีดีกว่า

ราคาตลาดท่ัวไป ทําให้สามารถทํากําไรได้มากกว่า  จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์มีคําถามปลายเปิด  เพ่ือให้ผู้ประกอบการท่ีตอบคําถามอย่างเต็มท่ี  พบว่า  ส่วนใหญ่จะให้

ความสําคัญกับเงินทุนและเงินสดหมุนเวียน  เพราะสภาพคล่องของร้านหมายถึงความน่าเช่ือถือท่ี

เป็นส่ิงสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจน้ี  และตัวผู้ประกอบการต้องมาดําเนินการและบริหารงาน

ด้วยตนเอง  โดยต้องมีความขยัน อดทน มีความรู้ความชํานาญในธุรกิจน้ีเป็นอย่างดี  หรือต้องเรียนรู้

ให้เข้าใจโดยอาจอาศัยการสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือกัน  นอกจากน้ี  การบริการลูกค้าด้วยความ

ซ่ือตรง และ ทําให้ลูกค้าประทับใจ การมีทําเลร้านสะดวก  ขณะเดียวกัน ต้องเสนอราคาท่ีดี และมี
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ความยุติธรรมในการให้ราคาอย่างไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ก็มีส่วนช่วยให้ร้านประสบความสําเร็จ

เหนือกว่าคู่แข่ง  ดังน้ัน  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากภาครัฐ คือการ

จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือนํามาใช้รักษาสภาพคล่องหรือลงทุนในเร่ืองเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  

ส่วนด้านภาษีท่ีเรียกเก็บจากธุรกิจน้ีส่วนใหญ่ผู้ประกอบการสามารถยอมรับได้  แต่ ณ ปัจจุบันท่ีมี

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงอยากขอให้มีการช่วยลดหย่อนในช่วงดังกล่าว  หรือภาครัฐควรช่วยผลักดัน

ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีเพ่ือกระตุ้นการบริโภค  ซ่ึงมีผลต่อปริมาณขยะรีไซเคิลและความ

ต้องการขยะรีไซเคิลเพ่ือการผลิตเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากน้ีผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐพิจารณา

นโยบายต่าง  ๆท่ีจะมาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มคนในอาชีพน้ี เพราะมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการทําให้เกิดความ

ยากลําบากแก่การดําเนินกิจการมากข้ึน เช่นกฎหมายห้ามรับซ้ือของผิดกฎหมายท่ียังคงไม่สามารถ

แก้ปัญหาการลักขโมยของมาขายได้  ขณะเดียวกันก็ทําความยุ่งยากแก่ร้าน ประการสําคัญคือการ

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการต่อทะเบียนการค้าตาม  พ.ร.บ. ต่าง ๆ ควรปรับปรุงให้สะดวก

รวดเร็ว  และ ควรให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง เน่ืองจาก

ปัจจุบัน มีหน่วยงานท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการประกอบกิจการร้านรับซ้ือของเก่า

มากทําให้ไม่สะดวก สับสน และมีค่าใช้จ่ายในด้านธุรการสูง นอกจากน้ี ภาครัฐควรสอดส่องดูแล

เจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนท่ีเข้ามาเพ่ือขอรับผลประโยชน์จากร้าน (ส่วย) ทําให้เกิดภาพพจน์ท่ีไม่ดีแก่

ภาครัฐ และเป็นหนทางในการทําผิดกฎหมายของผู้ประกอบการบางรายท่ียอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าท่ี

รัฐเพ่ือปกปิดการกระทําท่ีผิดกฎหมายของตนเอง 

 สรุปโดยภาพรวมแล้ว  ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย  มีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว  ท่ีผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ เป็น

ผู้ดําเนินงานบริหารด้วยตนเอง  โดยอาศัยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจน้ีท่ีถ่ายทอดมา

จากคนรุ่นก่อน  หรือเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเคยเป็นคนงานของร้านมาก่อน  ซ่ึงต้องอาศัย

ความขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน และต้องมีความรักในอาชีพน้ี  เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีคนส่วนใหญ่ไม่เลือก

ท่ีจะทํา จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีด้อยโอกาส เช่น มีผู้มีการศึกษาน้อยได้เข้ามาทําอาชีพน้ีจนสร้าง

รายได้ให้ครอบครัวและเกิดเป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางสืบทอดต่อกันมา  ขณะท่ีในช่วง

ไม่กี่ปีท่ีผ่านมาพบว่า มีคนรุ่นใหม่ท่ีชอบความท้าทายและมีความคิดท่ีจะนําระบบการจัดการมาใช้

ปรับปรุงกิจการน้ีให้มีการพัฒนามากย่ิงข้ึน  โดยเร่ิมจากการเรียนรู้โดยการเข้ารับการฝึกอบรมและ

สมัครเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ เช่น วงษ์พาณิชย์  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน ร่วมท้ังสร้าง

เครือข่าย เป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักได้เร็วข้ึน ก่อนท่ีจะก้าวเข้ามาในธุรกิจน้ี ดังน้ัน  ลักษณะ

ของธุรกิจในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา จึงมีความหลากหลาย  ต้ังแต่ร้านท่ีทํากันเพียง 3 คน คือ สามี–ภรรยา  

และคนงาน 1 คน  ร้านท่ีมีคนในครอบครัวและมีคนงานไม่เกิน 10 คน  ไปจนถึงร้านท่ีมีการบริหาร
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จัดการในรูปบริษัท  และมีคนงานกว่า 200 คน  สําหรับประเภทของการดําเนินธุรกิจมีท้ังแบบท่ีเปิด

หน้าร้านรับซ้ือเพียงอย่างเดียว  ไปจนถึงทําทุกอย่างเพ่ือให้เกิดการรวบรวมขยะรีไซเคิลให้ได้

ปริมาณมากท่ีสุด  ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจรุนแรงมากท่ีสุดคร้ังหน่ึง ซ่ึงส่งผลกระทบในด้านลบโดยตรงต่อธุรกิจน้ี  จึงอาจมีผลต่อ

ยอดรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิล  รวมถึงผลกําไรท่ีอาจคลาดเคลื่อนไปจากสภาวะปกติท่ีธุรกิจน้ี

สามารถทํากําไรได้ในช่วงปกติไปบ้าง  แต่ถึงกระน้ัน  ข้อดีมากท่ีสุดของการท่ีทําวิจัยในช่วงเวลาท่ี

ส่ิงแวดล้อมภายนอกมีความไม่แน่นอนสูงคือ การได้ค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการตัดสินใจและทัศนคติเชิงบวกในการแก้วิกฤตท่ีร้านกําลังเผชิญ  ซ่ึงสามารถ

สรุปได้ว่าผู้ประกอบการในธุรกิจน้ีมีประสบการณ์ในการตัดสินใจ  มีความยืดหยุ่น ปรับตัว  และ

รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมาได้ดีพอสมควร 
  
6.1.2  ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซื้อขยะ           

รีไซเคิล หรือร้านรับซื้อของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 โดยปกติปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจจะมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ซ่ึงส่วน

ใหญ่มักมีผลในทิศทางบวก คําถามการวิจัยในข้อ 2 ของการวิจัยในคร้ังน้ีเพ่ือพิสูจน์ว่า  

ปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจได้แก่  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของร้าน ทําเลท่ีต้ังของร้าน ขนาดของ

พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการรวบรวม คัดแยก และ จัดเก็บขยะรีไซเคิลของร้าน   และ ความหลากหลายของขยะ

รีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อระดับผลการดําเนินงานหรือไม่  ซ่ึง Vesilind et 

al.  (2002: 14)  ได้เคยสรุปไว้เกี่ยวกับความสําเร็จของโปรแกรมรีไซเคิลว่า  ข้ึนอยู่กับทําเลของ

ร้านท่ีอยู่ไม่ไกลจากแหล่งขยะหรือบริเวณน้ันไม่มีการแข่งขันสูง  การได้ปริมาณขยะท่ีน้อยเน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนของปริมาณขยะแต่ละชนิดท่ีเกิดข้ึน จึงมีความจําเป็นท่ีร้านต้องรวบรวมขยะให้

หลากหลายประเภท ตลอดจนการพัฒนาการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  ซ่ึงข้ึนอยู่

กับความเพียงพอของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการคัดแยก แม้ว่าจากผลการทดสอบโดยใช้สถิติถดถอยพหุแบบ

ปกติ และแบบข้ันตอน พบว่า   ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระบางตัว (ปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจ 4 

ประการ)  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (ผลการดําเนินงานขององค์การวัดจากร้อยละของผลกําไร

ต่อยอดขาย  ผลิตภาพขององค์การ  คุณภาพของสินค้า  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ  

และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป)  อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  แต่ผล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  และ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุป อภิปราย ความสําคัญของ

ปัจจัยพ้ืนฐานท้ัง 4 ประการต่อผลการดําเนินงานขององค์การได้ ดังน้ี 
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           6.1.2.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานของร้าน  

 โดยท่ัวไปแล้วอาจเข้าใจว่าร้านท่ีเปิดดําเนินงานมานานน่าจะมีข้อได้เปรียบในเร่ือง

ของช่ือเสียงท่ีอาจเป็นท่ีรู้จักของลูกค้ามากกว่าร้านท่ีเปิดใหม่  และสามารถมีลูกค้าประจํา  หรือ

เครือข่ายท่ีช่วยสนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน  ท้ังด้านการนําขยะรีไซเคิลมาขายให้ร้านมากข้ึน เช่น  

เครือข่ายซาเล้ง หรือเครือข่ายญาติพ่ีน้องท่ีร่วมมือกันในการรวบรวมขยะรีไซเคิลให้ได้ปริมาณมาก    

ซ่ึงจะทําให้ได้ราคาและเพ่ิมอํานาจในการต่อรองกับผู้ซ้ือได้มากกว่า  แต่จากการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

การวัดระยะเวลาในการดําเนินงานของร้าน/บริษัท  ไม่สามารถสะท้อนอิทธิพลท่ีมีต่อผลการ

ดําเนินงานในทิศทางบวกได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังน้ี เพราะร้าน/บริษัทท่ีเปิดกิจการมานาน

กว่าแต่ไม่ได้พัฒนาเครือข่ายดังกล่าว และไม่สามารถสร้างช่ือเสียงท่ีดีให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับแก่

ลูกค้า (ท้ังผู้ท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขาย  และลูกค้าท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้าน)  ตลอดจน ขาดทายาทท่ี

จะเข้ามาช่วยดูแลกิจการอย่างจริงจัง  ผลการดําเนินงานของร้านอาจด้อยกว่าร้านท่ีมีระยะเวลาการ

ดําเนินงานน้อยกว่า  แต่มุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้า สร้างเครือข่าย สร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จัก  และ

วางแผนในการถ่ายทอดกิจการให้แก่ทายาท เพ่ือให้คนรุ่นใหม่  ๆเข้ามาดําเนินงานโดยนําการ

บริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้

ในธุรกิจน้ีมากกว่าร้านท่ีไม่พัฒนา  ปัจจัยเกี่ยวกับเครือข่าย ช่ือเสียงของร้าน (ย่ีห้อของร้าน)  และการ

วางแผนผู้สืบทอด (Succession plan)  ท่ีอ้างถึงมากในทฤษฎีธุรกิจครอบครัว   จึงน่าจะเหมาะสม

กว่าในการใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไป ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Bennett (1991: 78) ท่ีเสนอว่า ร้านรับซ้ือของเก่าจําเป็นต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้

ร้านเป็นท่ีรู้จักและพัฒนาร้านให้มีช่ือเสียงเพ่ือดึงดูดลูกค้าและสร้างฐานลูกค้าประจํา หรือสร้าง

เครือข่ายในการช่วยเหลือทางธุรกิจ  ตลอดจน การวางแผนถ่ายทอดกิจการให้แก่ทายาท  ซ่ึงมัก

พบว่า เกิดข้ึนในธุรกิจครอบครัว  นอกจากน้ี มีงานวิจัยท่ีพบผลเชิงประจักษ์ว่า บริษัทขนาดกลาง

และขนาดย่อมมีความสามารถในการสร้างเครือข่าย มีความเช่ือมโยงอย่างมากกับผลประกอบการ

ของธุรกิจ (Parida, 2008: Abstract)  ดังน้ัน ระยะเวลาการดําเนินกิจการของร้าน/บริษัทท่ีมากกว่า

จะมีผลต่อการดําเนินงานก็ต่อเมื่อร้านได้มีการพัฒนากลไกต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้นด้วย 

 6.1.2.2  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก  และจัดเก็บขยะรีไซเคิล  

 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับขนาดของ

พ้ืนท่ี  ในการศึกษาคร้ังน้ี  สรุปได้ว่า  การท่ีขนาดของพ้ืนท่ีไม่มีผลโดยตรงต่อร้อยละของผลกําไร

ต่อยอดขายของร้าน ผลิตภาพของร้าน คุณภาพของสินค้าของร้าน  และความยืดหยุ่นปรับตัวตาม

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของร้าน เน่ืองจากมีปัจจัยท่ีสําคัญกว่าท่ีส่งผลให้ขนาดของพ้ืนท่ีมี

ความสําคัญน้อยลง  ได้แก่  การบริหารสต๊อคสินค้า และ การจัดระเบียบของร้านกล่าวคือ  ร้านทุก

ร้านจะมีการประเมินพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีแล้วบริหารการซ้ือมาขายไปให้มีพ้ืนท่ีเพียงพอ  นอกจากน้ีร้าน
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จะทําการจัดระเบียบการวางของให้มีพ้ืนท่ีในการเก็บได้มากข้ึน  เป็นการบริหารพ้ืนท่ีให้ใช้

ประโยชน์ได้สูงสุด  ท้ังน้ี  มีปัจจัยแทรกคือ  เงินลงทุนและเงินสดหมุนเวียน  เพราะการเก็บสต๊อค 

สินค้า   นอกจากต้องอาศัยพ้ืนท่ีมากแล้ว  ยังต้องใช้เงินจํานวนมาก  ร้านจึงต้องใช้เทคนิคซ้ือมาขาย

ไปอย่างรวดเร็ว  ดังน้ัน ผลการศึกษาจึงพบว่าร้านส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70  ตอบว่าไม่มีปัญหาและ

ร้อยละ 22  ตอบว่ามีปัญหาน้อยในเร่ืองของความเพียงพอของขนาดพ้ืนท่ีของร้าน  ปัจจัยสําคัญอีก

ประการหน่ึงท่ีส่งผลให้การใช้ขนาดของพ้ืนท่ีเป็นมาตรวัดคร้ังน้ี แต่กลับพบว่าไม่มีนัยสําคัญกับตัว

แปรตามบางตัวดังกล่าวข้างต้นคือ   การเลือกขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (Right Size)  กับประเภท

ธุรกิจท่ีทําอยู่  จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่ามี

ลักษณะการทําธุรกิจหลายประเภท เช่น เปิดหน้าร้านรับซ้ืออย่างเดียว  ว่ิงรับซ้ือตามท่ีต่าง ๆ อย่าง

เดียว หรือ เปิดหน้าร้าน ว่ิงรับซ้ือ และประมูลสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  ซ่ึงธุรกิจแต่

ละประเภทจะมีความต้องการขนาดพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลท่ีแตกต่างกัน  

แม้ว่าการมีขนาดพ้ืนท่ีมากน่าจะสะดวกแก่การดําเนินงานมากกว่า  แต่ก็มีผลต่อต้นทุนของร้าน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าร้านต้องเช่าพ้ืนท่ีดังกล่าวในการดําเนินกิจการ  การตัดสินใจของผู้ประกอบการ

ในการจัดหาพ้ืนท่ีให้เหมาะกับธุรกิจท่ีตนทําอยู่ และความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความสําคัญกว่า สอดคล้องกับแนวคิดความสามารถ

ขององค์การ (Firm’s capabilities)  ท่ีเสนอว่าความสามารถขององค์การในการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประโยชน์สูงสุดจะมีผลในทิศทางบวกต่อระดับผลการดําเนินงานขององค์การ (Grant, 1991; 

Amit and Schoemaker, 1993; Barney et al., 2001; Tokuda, 2005)  ในกรณีน้ีคือ การใช้

ประโยชน์จากพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ในการดําเนินธุรกิจ  โดยการท่ีผู้ประกอบการจําเป็นต้องตัดสินใจในการ

เลือกขนาดของพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ  ศักยภาพและข้อจํากัดต่าง ๆ ท่ีร้านมีอยู่  การ

ตัดสินใจท่ีถูกต้อง แม่นยําของผู้ประกอบการจึงมีความจําเป็นมากกว่า (Tokuda, 2005)  ดังน้ัน  

ความสามารถขององค์การและความสามารถของผู้ประกอบการจึงเป็นตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตัว

แปรตามคือผลการดําเนินงานขององค์การท่ีควรมุ่งศึกษา นอกจากน้ีผลการศึกษาเชิงปริมาณท่ีพบยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Parida (2008)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความสามารถขององค์การในมุมมองของ 

RBV  โดยนํามาเช่ือมโยงกับแนวคิดผู้ประกอบการอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้

รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลมีอิทธพลในทิศทางบวกต่อความรวดเร็วในการส่งมอบ

และการบริการ  ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีมากพอต่อการคัดแยกทําให้สามารถส่งมอบสินค้าได้เร็วข้ึน  ขณะท่ี การมี

พ้ืนท่ีหน้าร้านกว้างขวางจึงสะดวกแก่การให้บริการลูกค้าท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขาย หรือสะดวกแก่

การขนย้ายขยะรีไซเคิลท่ีร้านประมูลได้จากโรงงานมาจัดเก็บได้ทันเวลา 
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 6.1.2.3  ทําเลท่ีต้ังของร้าน   

 จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนทําเลท่ีต้ังของร้านจากการประเมิน 4 ข้อ

คําถาม   คือ  1.  ทําเลของร้านมีความสะดวกต่อผู้ท่ีจะนําขยะมาขายให้กับร้าน  2.  ทําเลของร้านมี

ความสะดวกเพราะอยู่ใกล้แหล่งท่ีมีขยะรีไซเคิลหลายแหล่ง  3.  ร้านส่งขยะรีไซเคิลไปให้ผู้รับซ้ือได้

สะดวกเพราะอยู่ใกล้  และ  4.  มีร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลอยู่ใกล้หลายร้านทําให้การแข่งขันสูง  มี

คะแนนค่อนข้างสูง  คือ 3.23  จาก 4 คะแนน  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ของทําเลร้านท่ีดี  แต่เมื่อนํามาหา

ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานขององค์การพบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงผลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ประกอบการทุกรายยอมรับว่า  ร้านทุกร้านให้ความสําคัญในเร่ืองทําเลของร้าน

เป็นลําดับต้น ๆ ทําให้ความได้เปรียบเสียเปรียบในเร่ืองทําเลของร้านค่อนข้างใกล้เคียงกัน  ดังน้ัน

การท่ีลูกค้าซ่ึงหมายถึงผู้ท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขายหรือลูกค้าท่ีมารับซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้าน  จะมา

ติดต่อกับร้าน  จึงข้ึนอยู่กับปัจจัยอื่นท่ีสําคัญกว่า  เช่น  ราคารับซ้ือหน้าร้าน หรือราคาประมูลท่ีให้แก่

โรงงาน  และการบริการท่ีดีกว่าร้านคู่แข่ง  เพ่ือสร้างฐานลูกค้าประจํา  ท้ังน้ีเน่ืองจากในช่วงหลายปี

ท่ีผ่านมามีร้านรับซ้ือของเก่าเปิดมากข้ึน  ทําให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้า  อีกท้ัง  ข้อมูลข่าวสารด้าน

ราคาของขยะรีไซเคิลค่อนข้างแพร่หลาย  ลูกค้าจึงทราบเกี่ยวกับราคารับซ้ือเป็นอย่างดี  การ

ให้บริการท่ีดี เช่น อัธยาศัยดี เป็นกันเองกับลูกค้า  ความซ่ือตรงในการตีราคา  การช่ังของท่ีเท่ียงตรง  

การจ่ายเงินสดทันทีท่ีรับซ้ือ  การบริการรวดเร็วเป็นมืออาชีพและสามารถทําได้ตามสัญญาท่ีตกลง

กันไว้  จึงเป็นปัจจัยท่ีช่วยดึงดูดลูกค้ามาสู่ร้านได้มากกว่า  ในการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อสังเกตว่า ร้านเกือบ

ท้ังหมดจะต้ังอยู่ในทําเลท่ีดีคล้ายคลึงกัน  ความไม่แตกต่างของคุณสมบัติข้อน้ีของกลุ่มตัวอย่าง จึง

อาจมีผลทําให้การทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีนัยสําคัญได้เป็นเหตุผลประการหน่ึง และเมื่อพิจารณา

ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ เช่นงานของ Tvorik and McGivern (1997: 431)  ท่ีเน้นองค์ประกอบ

ภายในองค์การอันได้แก่ การส่ังสมของทรัพยากรท่ีเรียกว่า ทุนมนุษย์ ว่าการนําเสนอสินค้า หรือ 

การให้บริการท่ีดี ท่ีสามารถแข่งขันในตลาดได้ องค์การต้องมีบุคลากรท่ีสามารถให้บริการได้ดีกว่า

คู่แข่ง ในธุรกิจท่ีศึกษาอยู่น้ีก็เช่นเดียวกัน ทําเลท่ีดีแต่หากการบริการไม่ดี หรือการขาดทักษะเร่ือง

การตลาดของผู้ประกอบการ อันมีผลในด้านราคา ก็อาจนํามาซ่ึงผลกําไรท่ีน้อยกว่าคู่แข่งท่ีอยู่ใน

ทําเลเดียวกัน หรือ ส่งผลในด้านผลการดําเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น ผลิตภาพขององค์การ คุณภาพของ

สินค้า ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ ตลอดจน ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปขององค์การ 

6.1.2.4  ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ  

 จากการศึกษาพบว่า ร้านมากกว่าร้อยละ 80  จะรับซ้ือขยะต้ังแต่ 4 ประเภทข้ึนไป  

โดยขยะรีไซเคิลหลัก ๆ ท่ีนิยมรับซ้ือคือ  เหล็ก กระดาษ พลาสติก และขวด/แก้ว  และร้านท่ีรับซ้ือ 

1–2 ประเภท  ได้แก่  รับซ้ือเฉพาะพลาสติกอย่างเดียว  รับซ้ือเหล็กและโลหะอื่น ๆ  หรือประมูล



 
294 

 

เฉพาะเคร่ืองจักรเก่าจากโรงงาน  โดยเหตุผลของการรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภทเพราะ

สะดวกกับลูกค้าท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขาย  ร้านมีตลาดขายขยะรีไซเคิลได้ทุกประเภท  เป็นการ

กระจายความเส่ียงหากมีขยะรีไซเคิลตัวใดตัวหน่ึงมีความผันผวนหรือมีปัญหาด้านตลาด  และการ

รับซ้ือทุกประเภทจะทําให้ร้านได้ปริมาณขยะรีไซเคิลมากกว่าการรับซ้ือน้อยประเภท  จึงทําให้

ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อร้อยละของผลกําไรต่อ

ยอดขายของร้าน  อย่างไรก็ตาม ร้านท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลเพียงประเภทเดียว ซ่ึงมีจํานวนร้านที่ดําเนิน

ธุรกิจในแนวน้ีน้อยกว่าร้านท่ีรับซ้ือหลากหลาย     สามารถให้เหตุผลท่ีมีนํ้าหนักคือ      ร้านมีตลาด

รับซ้ือขยะรีไซเคิลชนิดนั้น ๆ ท่ีได้ราคาดีกว่า  การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลเพียงประเภทเดียวมี

ความสะดวกต่อการดําเนินงานมากกว่า  ร้านมีความรู้และความชํานาญในขยะรีไซเคิลประเภทน้ัน ๆ 

เป็นอย่างดี  และการมีโควตาในการส่งขายโดยตรงกับโรงงานเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีตัดสินใจรับซ้ือ

ประเภทเดียว  ดังน้ัน  เมื่อนําตัวแปรอิสระด้านความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมาหา

ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน วัดจากผลิตภาพของร้าน คุณภาพของสินค้าของร้าน ความ

รวดเร็วในการ     ส่งมอบและการบริการของร้าน  ตลอดจน ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของร้าน  จึงไม่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อกัน  นอกจากน้ีผลการสัมภาษณ์เชิงลึกยัง

พบว่า  มีแนวโน้มท่ีร้านจะยังคงรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท   แต่จะเน้นขยะรีไซเคิลตัว

ใดตัวหน่ึงเป็นพิเศษ  ซ่ึงจะเป็นประเภทท่ีร้านมีความสามารถในการรวบรวมรับซ้ือได้ในปริมาณ

มากพอและมีตลาดรับซ้ือท่ีให้ราคาดี  สอดคล้องกับข้อเสนอของ Bennett (1991)  ในการรับซ้ือ

ขยะรีไซเคิลท่ีหลากหลายว่า การรับซ้ือหลากหลายประเภทจะสามารถดึงดูดผู้ขายโดยเฉพาะจาก

ภาคครัวเรือนให้นําขยะมาขายให้มากข้ึน  เพราะสะดวกและสามารถนําขยะท้ังหมดมาขายในท่ีเดียว  

ขณะเดียวกัน ร้านรับซ้ือของเก่าต้องหาหนทางทุกวิถีทางในการเข้าถึงแหล่งขยะอื่น ๆ เช่น ขยะจาก

ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม  โดยเน้นการได้มาซ่ึงปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีมีคุณภาพและสามารถ

ขายได้ราคาดี  อาจหมายถึงขยะเพียงประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลาย ๆ ประเภท  ข้ึนอยู่กับ

ความสามารถในการคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท  และความถนัดของร้าน  โดยมี

ผู้ประกอบการเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดําเนินธุรกิจในแนวทางใดน่ันเอง 

 

6.1.3  คุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การ และความสามารถของ  

ผู้ประกอบการ ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลหรือ

ร้านรับซื้อของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความสอดคล้องในทิศทาง

เดียวกันท่ีว่าคุณสมบัติของทรัพยากรมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน  แต่ไม่ใช่ทุกคุณสมบัติท่ี

สามารถนํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้  กล่าวคือในบริบทของการทําธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือ



 
295 

 

ขยะรีไซเคิล  คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีองค์การต้องการ อาจยังไม่ต้องมีความสลับซับซ้อน

เหมือนกับธุรกิจท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  ดังน้ัน คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีมีความไม่

สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายจึงมีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานอย่างไม่มีนัยสําคัญ  เช่น 

เดียวกับคุณสมบัติของความคงทนของทรัพยากร  กลับพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง

สถิติและความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย และคุณภาพของสินค้า

ของร้านอยู่ในทิศทางลบ  ซ่ึงสามารถอธิบายได้โดยยกตัวอย่าง  ทรัพยากรมนุษย์  เน่ืองจากคนงาน

ในร้านมักเป็นผู้ด้อยโอกาสและจะอยู่กับร้านเป็นระยะเวลานาน  หากขาดการฝึกอบรมและไม่มีการ

พัฒนาความรู้ความสามารถก็อาจเป็นอุปสรรคต่อผลการดําเนินงานของร้านได้  แม้ว่าแนวคิด RBV 

ในมุมมองของ Barney (1991)  เกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพยากรว่า องค์การสามารถได้รับ

ผลตอบแทนมากกว่าปกติก็ต่อเมื่อ องค์การอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบทรัพยากรท่ีองค์การมี  แต่มี

ข้อโต้แย้งว่า การป้องกันการถูกลอกเลียนแบบอาจมีต้นทุนแฝง (Dierickx and Cool, 1989: 

1507)  ซ่ึงในบางธุรกิจการป้องกันการลอกเลียนแบบทรัพยากรอาจไม่มีความจําเป็นมากนัก เช่น 

ธุรกิจท่ีมีความต้องการเทคโนโลยีระดับตํ่า (Parida, 2008)  ท่ีมักพบในธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมท่ีใคร  ๆก็สามารถมีทรัพยากรท่ีคล้ายคลึงกันได้  แต่ต่างกันในเร่ืองของการตัดสินใจเชิง

ผู้ประกอบการของบุคลากรในองค์การหรือการมีภาวะผู้นําของเจ้าของกิจการมากกว่า  นอกจากน้ี 

องค์การท่ีมีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองและมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานของทรัพยากรอยู่เสมอ 

ทําให้สามารถท้ิงห่างจากคู่แข่งและไม่มีความกังวลเร่ืองการถูกลอกเลียนแบบอีกต่อไป (Pesic, 

2007)  เช่นเดียวกับความคงทนของทรัพยากร Grant (1991: 128) กล่าวว่า ความคงทนหมายถึง 

อัตราการเส่ือมของทรัพยากรหรือการกลายเป็นทรัพยากรท่ีล้าสมัย  ในธุรกิจท่ีศึกษาอยู่น้ี บุคลากร

หรือคนงานในร้านที่อยู่กับร้านมานาน  หากไม่พัฒนาขีดความสามารถก็ไม่สามารถนําพาร้านสู่

ความสําเร็จได้  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีมีอายุการใช้งานได้นานแม้ไม่มีปัญหาต้องซ่อมแซม  แต่

หากไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ก็อาจมีผลต่อต้นทุนการผลิตท่ีไม่คุ้มกับการลงทุน และไม่

สามารถอธิบายผลการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน Grant  ยํ้าว่า ความคงทนของทรัพยากรท่ีดีท่ีสุดคือ 

ความคงทนของช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือขององค์การ  ดังน้ัน บริษัทใหญ่ท่ีมีแหล่งเงินทุนถาวร

หรือมีการบริหารท้ังระยะส้ันและระยะยาว  หากไม่สามารถรักษามาตรฐานในการดําเนินกิจการ

หรือรักษาภาพพจน์ช่ือเสียงขององค์การไว้ได้  ความคงทนของทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีมีอยู่  ก็อาจ         

ไร้ความหมาย   

 คุณสมบัติของทรัพยากรท่ีสามารถนํามาอธิบายความมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานท่ีดี

ท่ีสุดคือ  คุณค่าของทรัพยากร   เพราะผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุแบบข้ันตอน พบว่า  มี

อิทธิพลในทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงาน วัดจากร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย

ของร้าน  ผลิตภาพของร้าน  คุณภาพของสินค้าของร้าน  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ
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ของร้าน และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของร้าน  เมื่อนําผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกมาพิจารณาร่วมกันพบว่า ผู้ประกอบการให้ความสําคัญต่อคุณค่าของทรัพยากร

ไม่ใช่ในแง่ของปริมาณเพียงอย่างเดียว  แต่คุณค่าของทรัพยากรคือทรัพยากรเหล่านั้นสามารถช่วย

ให้ร้านฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และนํามาซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีก้าวหน้า  ซ่ึง Dess et al. 

(2007: 87)  ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า คุณค่าของทรัพยากรคือ ทรัพยากรน้ันสามารถช่วยลด

อุปสรรคและสร้างโอกาสให้องค์การ ในการวิจัยคร้ังน้ี มีตัวอย่างในเร่ือง คุณค่าของทรัพยากรท่ี

สามารถยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คุณค่าของเงินทุน และเงินสดหมุนเวียน  ซ่ึงเงินมีคุณค่าในตัว

ของมันเองอยู่แล้ว  เมื่อองค์การต้องพบอุปสรรคเงินทุนและเงินสดหมุนเวียนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วย

ให้ร้านผ่านวิกฤตไปได้  ไม่ว่าทรัพยากรเงินจะมีมากทําให้สายป่านยาวและตัดสินใจรอดูจังหวะใน

การซ้ือขาย หรือทรัพยากรเงินท่ีมีจํานวนจํากัดทําให้ร้านต้องดําเนินการซ้ือมาขายไปอย่างรวดเร็ว

เพ่ือรักษาสภาพคล่องก็ตาม อีกตัวอย่างคือ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรด้านการบริหาร  ซ่ึง

คุณค่าของทรัพยากรเหล่านี้มีผลต่อความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ  รวมถึงผลิตภาพและ

คุณภาพของสินค้าของร้านเพราะคนงานท่ีมีความใส่ใจในงาน หลักการบริหารท่ีให้ความสําคัญกับ

การตลาดและการดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ  คุณค่าต่อลูกค้าเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในรูปผล

กําไรในระยะยาว  (Fahy and Smithee, 1999)  เช่นเดียวกับความเหมาะสมของทรัพยากรซ่ึงจาก

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า  เมื่อทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่มีความเพียงพอ และพอดีแก่

การดําเนินงานจะช่วยเสริมสร้างผลิตภาพและความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้ประกอบการให้ความเห็นตรงกันว่า  ทรัพยากรท่ีเหมาะสม

กับร้านแต่ละร้านไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน  ยกตัวอย่างเช่น บางร้านใช้เคร่ืองมือเรียบง่าย  แต่อาศัย

แรงงานท่ีมีความขยันขันแข็งก็จะทําให้ผลิตภาพและความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ

เพ่ิมข้ึน  ขณะท่ีบางร้านมีอุปกรณ์เคร่ืองมือทุ่นแรงอยู่ก็สามารถใช้จํานวนคนงานน้อยลงได้  ทําให้

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเหล่านั้นทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถให้บริการท่ีรวดเร็วแก่ลูกค้า

ได้เป็นอย่างดี  เป็นต้น  ตามคํากล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความเหมาะสมของทรัพยากรในองค์การ

ท่ี Amit and Schoemaker (1993), Collis and Montgomery (1995)  และ Fahy and 

Smithee (1999)  ท่ีว่าทรัพยากรองค์การต้องมีความเหมาะสมกับองค์การหรือผู้ใช้ภายในองค์การ

จึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบท่ีเหนือช้ันกว่า  สอดคล้องกับผลการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก  

 ในมุมมองด้านทรัพยากร  นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของทรัพยากรท่ีองค์การ

ครอบครองอยู่ท่ีจะส่งผลต่อผลการดําเนินงานแล้ว  ส่ิงสําคัญคือ ความสามารถขององค์การในการ

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวิจัยในคร้ังน้ีได้ผลเป็นไปตามแนวคิด  RBV  

ท่ีกล่าวถึง ความสามารถขององค์การมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การ  
(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Dierickx and Cool, 1989; Grant, 1991; Mahoney 
and Pandian, 1992; Amit and Schoemaker, 1993; Barney et al., 2001; Fiol, 2001; 
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Tokuda, 2005)  เพราะพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และได้รับการยืนยันจาก

ผู้ประกอบการในการสัมภาษณ์เชิงลึก สอดคล้องตรงกัน  ดังน้ัน  ร้านท่ีสามารถใช้ทรัพยากรท่ี

องค์การมีอยู่ เช่น ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรมนุษย์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  และกลยุทธ์การบริหารของ

องค์การให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีก็ย่อมจะส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของร้านในแง่ของร้อยละ

ของผลกําไรต่อยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน  ผลิตภาพท่ีสูงข้ึน  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการท่ี

ลูกค้าพึงพอใจมากข้ึน  และเพ่ิมขีดความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากน้ี ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hansen and Wernerfelt 

(1989)  ท่ีทําการวิเคราะห์ 60 บริษัท จาก “Fortune 1000 Firms” ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านองค์การ  

โดยเฉพาะความสามารถขององค์การ มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานมากกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

และงานของ Tvorik and McGivern (1997: 430)  ท่ีสรุปว่า ความสามารถท่ีเป็นเอกลักษณ์

สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน  และงานของ Parida (2008)  ท่ีสนับสนุน

ความสามารถขององค์การเชิงพลวัตรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่ามีผลต่อความสําเร็จของ

องค์การท่ีต้องอาศัยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า 

ความสามารถขององค์การในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์

กับคุณภาพสินค้าอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบาย คือ  ระดับของคุณภาพ

ของขยะรีไซเคิลข้ึนอยู่กับเกณฑ์ของร้านแต่ละร้านท่ีจะทําให้ได้ดีจนได้ขยะรีไซเคิลท่ีมีการปะปน

ของขยะอื่นน้อยซ่ึงจะได้ราคาตอบแทนท่ีดีกว่า  คุณภาพจึงข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละร้าน  ดังท่ี 

Teece (1984) กล่าวว่า องค์การจําเป็นท่ีจะต้องทําความสามารถขององค์การ ให้เหมาะกับ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory)  ของ 

Burns and Stalker (1961: 59)  ท่ีเน้นว่า โครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์การต้องถูกปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีองค์การต้องเผชิญ  โดยจําเป็นต้องพิจารณาบริบทภายในขององค์การ

ประกอบด้วย (Amit and Schoemaker, 1993)  การพิจารณาระดับของคุณภาพของสินค้าใน

ธุรกิจน้ี  จึงข้ึนอยู่กับโครงสร้างขององค์การและทรัพยากรในองค์การ ว่ามีศักยภาพในการคัดแยก

ขยะให้ได้ระดับคุณภาพสูงมากน้อยเพียงใดและในบางคร้ังก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของร้านว่าจะวางแผน

ด้านคุณภาพเพ่ือสนองตอบต่อตลาดอย่างไรเช่นกัน  ดังน้ัน  ความสามารถขององค์การในการใช้

ประโยชน์สูงสุดเพ่ือทําให้ได้คุณภาพตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้   จึงมีข้อจํากัดจากศักยภาพของร้าน และ 

นโยบายของร้าน ท่ีกําหนดโดยผู้ประกอบการเป็นประเด็นสําคัญ ในการวิจัยคร้ังน้ีปัจจัยสําคัญท่ีได้

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีผู้ประกอบการ  และพบว่ามีผลสนับสนุนทฤษฎีคือ  

ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  ท้ังผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิง

คุณภาพมีความสอดคล้องตรงกัน  โดยเฉพาะผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน พบว่า 

ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานของ
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องค์การวัดจากร้อยละของผลกําไรต่อยอดขาย คุณภาพของสินค้า ความรวดเร็วในการส่งมอบและ

การบริการ และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององค์การอย่างมีนัยสําคัญ  

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ พบว่า ในธุรกิจน้ี ผู้ประกอบการต้องเข้ามาบริหารงาน

ด้วยตนเองและต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา สามารถพลิกแพลงตามสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  สําหรับผลของความสามารถในการตัดสินใจของผู้ประกอบการท่ี

พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติกับผลิตภาพของร้าน  น่าจะมีสาเหตุมาจากการทํา

วิจัยในช่วงท่ีมีสถานการณ์ผิดปกติเพราะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโลกพอดี  ทําให้คนงาน 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และรถประเภทต่าง ๆ ไม่สามารถทํางานหรือถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ได้  หากเป็นภาวะปกติผู้วิจัยคิดว่าการตัดสินใจของผู้ประกอบการ น่าจะมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

ผลิตภาพขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงเสนอว่าควรมีการทดสอบต่อไปในการวิจัย

คร้ังหน้าเมื่อสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ขณะท่ีความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ หรือความสามารถด้านนวัตกรรม ยังไม่โดดเด่นและไม่สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ์

เกี่ยวกับความสําเร็จของร้านได้อย่างมีนัยสําคัญได้ครบทุกประเด็น  ท้ังน้ี เพราะธุรกิจน้ียังคงใช้

เทคโนโลยีท่ีไม่สูงมากนัก  และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (ขยะรีไซเคิลชนิดใหม่ ๆ)  ถูกกําหนดโดยตลาด  

ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการสรรหาขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ น้อย  โดยรอให้มี

ความต้องการจากตลาดมาก่อน  จึงเร่ิมรวบรวมขยะรีไซเคิลท่ีตลาดต้องการ  การหาตลาดใหม่ ๆ 

เป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการให้ความสําคัญ  แต่ด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท่ีมีการศึกษา

ไม่สูงมากนัก  ทําให้ยากต่อการเข้าถึงตลาดใหม่ได้  ร้านท่ีมีการจัดการในรูปแบบบริษัทและมี

ประสบการณ์ รวมท้ังมีเงินทุนมากพอจึงจะมีโอกาสในการหาตลาดใหม่ ๆ ได้ดีกว่า  จากการ

วิเคราะห์พบว่า  ความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีอิทธิพลในทิศ

ทางบวกต่อผลิตภาพขององค์การ  และความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ

องค์การ  ท้ังน้ี เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับนวัตกรรมกระบวนการผลิตคือ 

การรวบรวมขยะและนํามาคัดแยกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนการ

พยายามค้นหาตลาดใหม่ ๆ เช่น ตลาดส่งออก  เพ่ือกระจายความเส่ียง  และเป็นการหาตลาดรับซ้ือท่ี

น่าจะให้ราคาดีกว่า  สอดคล้องกับ Schumpeter (1934)  ท่ีกล่าวว่าผู้ประกอบการคือคนท่ีสามารถ

สร้างสรรค์องค์ประกอบใหม่  ต้องสามารถนําเสนอวิธีการผลิตใหม่  ซ่ึงยังไม่มีใครเคยทํามาก่อน  

การพยายามหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ และต้องสามารถเปิดตลาดใหม่ท่ีองค์การยังไม่เคยเข้าสู่ตลาดน้ี  

แนวคิดนี้  สามารถอธิบายข้อค้นพบในธุรกิจท่ีศึกษาอยู่ว่า  ผู้ประกอบการจะพยายามค้นหาวิธีการ

รวบรวม และรับซ้ือขยะแบบใหม่ ๆ (พยายามหาแหล่งวัตถุดิบใหม่) ตลอดจน ทําการคัดแยกโดยวิธี

ใหม่ ๆ (วิธีการผลิตแบบใหม่) และหาตลาดใหม่เพ่ือความอยู่รอดในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากน้ี  บทสรุปของงานวิจัยของ Pines et al.  (2002: 184-185)  ท่ีสรุปว่า  ผู้ประกอบการ
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จะต้องยึดหลัก 6 ประการดังกล่าวไว้ในการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 3 และหลักการ 2 ข้อท่ี

อธิบายส่ิงท่ีค้นพบในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  ผู้ประกอบการต้องมีแนวคิดกลยุทธ์ท่ีมีทางเลือกอื่น ๆ อีก  

หากกลยุทธ์เดิมไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย  และต้องมีความสามารถท่ีจะกลับมายืนใหม่อย่างรวดเร็ว

หากล้มเหลว  การวิจัยคร้ังน้ี  จึงพบว่า  ผู้ประกอบการท่ีเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจให้นํ้าหนักกับ

ความสําคัญด้านผลิตภาพ และความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปเป็นประเด็นหลัก 

 กล่าวโดยสรุป  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การในธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า  ท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีคือ ขนาดของพ้ืนท่ีท่ี

ใช้รวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล  ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ  ความมี

คุณค่าของทรัพยากร ความเหมาะสมของทรัพยากร  ความสามารถขององค์การในการใช้ทรัพยากรท่ี

มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความสามารถของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ  และความสามารถ

ของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  โดยความมีคุณค่าของทรัพยากร  ความสามารถของ

องค์การในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสามารถของผู้ประกอบการใน

การตัดสินใจมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานในเกือบทุกแง่มุมของการวัด คือ  ร้อยละ

ของผลกําไรต่อยอดขาย  ผลิตภาพ คุณภาพของสินค้า  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการ  

และความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของร้าน สรุปเป็นตารางความ 

สัมพันธ์ได้ดังตารางท่ี 6.1 
 

ตารางที่ 6.1  สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือ 

 ขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

ผลการด าเนินงานของร้าน 

ผลการด าเนินงานของร้าน 

1.  ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใช้รวบรวม  

คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลของ

ร้าน 

ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้าน 

2.  ความหลากหลายของขยะ 

รีไซเคิลท่ีร้านรับซ้ือ 

ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายของร้าน 
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ตารางที่ 6.1  (ต่อ)  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ

ผลการด าเนินงานของร้าน 

ผลการด าเนินงานของร้าน 

3.  ความมีคุณค่าของทรัพยากร 

ของร้าน 

-  ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายของร้าน 

-  ผลิตภาพของร้าน 

-  คุณภาพของสินค้าของร้าน 

-  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้าน 

-  ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

   ของร้าน 

4.  ความเหมาะสมของทรัพยากร

ของร้าน 

-  ผลิตภาพของร้าน 

-  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้าน 

5.  ความสามารถของร้านในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรในร้าน 

-  ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายของร้าน 

-  ผลิตภาพของร้าน 

-  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้าน 

-  ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป           

   ของร้าน 

6.  ความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการตัดสินใจ 

-  ร้อยละของผลกําไรต่อยอดขายของร้าน 

-  คุณภาพของสินค้าของร้าน 

-  ความรวดเร็วในการส่งมอบและการบริการของร้าน 

-  ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   ของร้าน 

7.  ความสามารถของผู้ประกอบการ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

-  ผลิตภาพของร้าน 

-  ความยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

   ของร้าน 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาปัญหาสําคัญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่า ซ่ึงเป็นเฟืองจักรสําคัญในการนําขยะท่ีถูกท้ิง

และก่อปัญหาด้านการจัดการขยะ (Waste Management)    เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่  ท่ีเรียกว่า  การ

รีไซเคิล  (Recycling)  ดังน้ัน ประโยชน์ของการวิจัยในคร้ังน้ีจึงสามารถนําไปใช้ในทางปฏิบัติแก่
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ผู้ท่ีทําธุรกิจน้ีอยู่ก่อนแล้ว  หรือผู้ท่ีสนใจท่ีเข้ามาทําธุรกิจน้ีในอนาคต  ในเชิงนโยบายแก่หน่วยงาน

ของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนหน่วยงานท่ีส่งเสริม

ธุรกิจและการลงทุน  สําหรับเชิงทฤษฎีสามารถได้ข้อสรุปท่ีนํามาใช้สนับสนุนทฤษฎีท่ีได้คัดเลือก

มาจากการทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ี  และเสนอแนะแนวทางในการทําวิจัยคร้ังต่อไป  นอกจากน้ี  

ผลการศึกษายังเป็นประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมท่ีท้ังภาคครัวเรือน ภาคเอกชน 

และภาครัฐควรให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง   เพราะเกี่ยวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์กําลัง

เผชิญอยู่  รายละเอียดของข้อเสนอแนะมีดังต่อไปน้ี 
 

  6.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

 การศึกษาด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์มีทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องหลากหลายทฤษฎี การวิจัยคร้ังน้ีได้

นําทฤษฎี RBV  และทฤษฎีผู้ประกอบการ  มาบูรณาการร่วมกันเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์  ซ่ึงผล

ของการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  พบว่า มีข้อค้นพบท่ีสนับสนุนทฤษฎี

ท้ังสอง กล่าวคือ  การท่ีผลการดําเนินงานขององค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้น้ันจําเป็นต้องอาศัย

ทรัพยากรภายในองค์การซ่ึงมีคุณสมบัติของความมีคุณค่าและมีความเหมาะสม  นอกจากน้ีองค์การ

ต้องมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยผู้ประกอบการต้องเข้า

มาดําเนินกิจการด้วยตนเอง  เพ่ือตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ อย่างมีกลยุทธ์  และมีความคิดสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ แม้ในธุรกิจน้ีนวัตกรรมอาจจะยังคงมีความจําเป็นท่ีไม่โดดเด่นมากนักในขณะน้ี  แต่ใน

อนาคต องค์การควรมีนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีย่ังยืน  ผลจาก

การศึกษาเชิงประจักษ์ในคร้ังน้ี  ช่วยตอกยํ้าว่าองค์ความรู้ของ RBV และทฤษฎีผู้ประกอบการ  จะ

สามารถใช้บูรณาการร่วมกันได้ดี ในการอธิบายปรากฏการณ์ขององค์การท่ีมีขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs)โดย เฉพาะคุณสมบัติของทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองอยู่  จะแสดงอิทธิพลได้

ชัดเจนย่ิงข้ึนหากองค์การท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษานั้น เป็นองค์การท่ีมีการใช้นวัตกรรม เป็นจุดแข็งของ

องค์การ  ดังน้ัน ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีสําหรับผู้วิจัยในคร้ังต่อไป   หากมีความสนใจในเร่ืองธุรกิจ

การรีไซเคิล  อาจใช้ทฤษฎี RBV และทฤษฎีผู้ประกอบการ  เพ่ืออธิบายองค์การท่ีมีการใช้

นวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ จากขยะรีไซเคิล  หรือการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการคัดแยก

และแปรรูปขยะรีไซเคิล  เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงจํานวนขององค์การ

ประเภทน้ีในประเทศไทยในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก  ผู้วิจัยจึงมีความจําเป็นต้องพิจารณาระเบียบวิธี

วิจัยท่ีจะนํามาใช้อย่างเหมาะสม    นอกจากน้ี เน่ืองจากธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือ 

ร้านรับซ้ือของเก่า โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว    ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีอีกประการ

หน่ึงของการทําวิจัยในคร้ังต่อไปน่าจะนําแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว (Family business 

approach) และ ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์ (Contingency Theory)  และแนวคิด
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เครือข่าย (Network Approach)  มาค้นหาปัจจัยแห่งความสําเร็จในอีกมุมมองหน่ึงด้วย  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวและแนวคิดเครือข่ายน่าจะมีตัวแปรอิสระท่ีสําคัญ

หลายตัวแปร ท่ีสามารถนํามาอธิบายความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์การท่ี

ย่ังยืนได้เป็นอย่างดี  กล่าวโดยสรุป การวิจัยคร้ังน้ี  นอกจากจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ของทฤษฎี

การบริหารเชิงกลยุทธ์คือ RBV และทฤษฎีผู้ประกอบการแล้ว  ยังช้ีให้เห็นถึงความเหมาะสมในการ

นําทฤษฎีท้ังสองมาอธิบายปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสภาวการณ์

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอกอย่างรุนแรงอีกด้วย 

 

6.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 ผลของการศึกษาคร้ังน้ีเกิดจากการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กัน โดย

วิธีการเก็บข้อมูลเป็นการใช้แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไปยังผู้ประกอบการท่ีเป็น

เจ้าของกิจการโดยตรง  ซ่ึงนับเป็นจุดเด่นท่ีสุดของการวิจัยคร้ังน้ี  กลุ่มประชากรตัวอย่างซ่ึงเป็น

องค์การคือ ร้าน/บริษัทรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยท้ัง 300 ราย มีความเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ี

ผู้วิจัยศึกษาในคร้ังน้ีได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ผู้ท่ีประกอบอาชีพน้ี  ซ่ึงมีหลายระดับ  ต้ังแต่หน่วยท่ีย่อย

ท่ีสุดคือ คนคุ้ยขยะ รถเร่ รถซาเล้ง ไปจนถึงผู้ประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ขยะรีไซเคิลเป็น

วัตถุดิบจะสามารถได้ประโยชน์จากการอ่านงานวิจัยเล่มน้ี  ดังน้ี 

1. คนคุ้ยขยะ รถเร่  รถซาเล้ง  ท่ีมีความมุ่งม่ันท่ีจะเปิดกิจการร้านรับซ้ือของเก่า  สามารถ

ศึกษาจากผลวิจัยว่าปัจจัยสําคัญใดบ้างท่ีจําเป็นต่อการเปิดร้านรับซ้ือของเก่า และปัจจัยท่ีทําให้ร้านมี

ผลการดําเนินงานดีและอยู่รอดในระยะยาว  โดยได้หลักในการบริหารของผู้ประกอบการท้ัง 300 

รายจากการวิจัยคร้ังน้ี  เหมือนเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ท่ีอยู่ในวงการอาชีพน้ีท่ีเป็นนักปฏิบัติ

ตัวจริง  ทําให้เห็นข้อดี ข้อเสีย และข้อพึงระวัง ท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาเปิดกิจการของ

ตนเองต่อไป  นอกจากน้ี  แนวคิดอื่น ๆ เช่น การสร้างเครือข่ายซาเล้งเพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองกับผู้รับ

ซ้ือ  ในกรณีท่ียังไม่สามารถเปิดร้านเป็นของตนเองได้  การรวมตัวกันน่าจะให้เกิดการอยู่รอด

มากกว่า  และ ท่ีสําคัญ ส่ิงท่ีผู้ประกอบอาชีพซาเล้งควรตระหนักถึงมากท่ีสุดคือ ผู้ประกอบการร้าน

รับซ้ือของเก่าเกือบทุกคนจากผลการวิจัยคร้ังน้ี จะให้ความสําคัญต่อการมีจรรยาบรรณในอาชีพ  ซ่ึง

ผู้ประกอบการเหล่านี้ล้วนแต่ประสบความสําเร็จ และเป็นตัวอย่างท่ีน่าจะเอาเป็นแบบอย่างได้ 

2. ผู้ประกอบการรายย่อย  สามารถเรียนรู้จากผลการวิจัยได้เช่นเดียวกับซาเล้ง  โดยนํา

ปัจจัยด้านคุณสมบัติของทรัพยากร ความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

เหล่านั้น  และความสามารถของตัวผู้ประกอบการเอง  ในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวต่อไปข้างหน้า

อย่างย่ังยืน  จากรายย่อยให้สามารถขยับข้ึนมาเป็นร้านขนาดกลาง หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
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ในอนาคต  โดยต้องคํานึงถึงกฎระเบียบต่าง  ๆท่ีภาครัฐกําลังเร่งรัดให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม  เช่น การทําคอกกั้นช่องขยะแต่ละประเภท  ผู้ประกอบการรายย่อยจะเผชิญกับปัญหานี้

มากกว่าเพราะพ้ืนท่ีมีจํากัด  ในอนาคตอันใกล้ กฎระเบียบจะย่ิงมีข้อบังคับเข้มข้นและยากมากข้ึน  

ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพเท่านั้นท่ีจะปฏิบัติตามได้  ดังน้ัน ผู้ประกอบการรายย่อยต้องเตรียมรับมือ

ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงน้ี 

3. ผู้ประกอบการท่ีเป็นรายใหญ่หรือกลุ่มท่ีรวบรวมรับซ้ือในลักษณะเป็นเอเย่นต์  สามารถ

ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยคร้ังน้ีโดยตรง  โดยสามารถนําการศึกษาไปใช้เพ่ือปรับแผนบริหาร

เชิงกลยุทธ์ของตนเอง  ตลอดจนต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยง เช่น การทําเป็น

ลักษณะแฟรนไชส์อย่างวงษ์พาณิชย์ หรืออาจรวมตัวกันเพ่ือก่อต้ังสมาคม  เพ่ือเพ่ิมอํานาจการ

ต่อรองกับผู้รับซ้ือท่ีเป็นโรงงานแปรรูปต่าง ๆ และช่วยกันเสริมสร้างจุดแข็งของธุรกิจ  โดยการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม  ท้ังในด้านการค้นหาขยะ     รีไซเคิลใหม่ ๆ (สินค้าใหม่) วิธีการรวบรวมและ

คัดแยกขยะรีไซเคิลแบบใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลได้มากข้ึน  ตลอดจน 

การสร้างตลาดรับซ้ือใหม่ เช่น การสร้างนิคมอุตสาหกรรมรีไซเคิล (ความคิดของ ดร. สมไทย วงษ์

เจริญ)  เพ่ือให้เป็นตลาดรองรับขยะรีไซเคิลจากผู้ประกอบการไทย  นอกจากน้ี ผู้ประกอบการต้อง

วางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan) ท่ีมีความสนใจท่ีจะพัฒนาธุรกิจน้ีอย่างจริงจังให้สําเร็จย่ิงข้ึน 

4. โรงงานแปรรูปท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลเพ่ือนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า  กลุ่มคน

เหล่านี้มีความสําคัญอย่างมากกับกลไกการรีไซเคิล   เพราะเป็นผู้ท่ีใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล  

ผู้ประกอบการจะต้องให้ความช่วยเหลือธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของเก่า

อย่างเป็นธรรมในลักษณะของ  Win-Win Situation  คือทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะและได้ประโยชน์ 

เพราะถ้าโรงงานแปรรูปให้ราคาท่ีไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ  กลุ่มธุรกิจน้ีอาจไม่สามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเองได้  หรืออาจต้องล้มเลิกกิจการไป ซ่ึงในท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบต่อ

โรงงานเพราะปริมาณของขยะรีไซเคิลจะขาดแคลนและไม่เพียงพอจนต้องนําเข้าขยะรีไซเคิลจาก

ต่างประเทศ 

 การวิจัยคร้ังน้ีจึงพยายามช้ีให้เห็นว่า  การพัฒนากลไกการรีไซเคิลของประเทศไทยจะ

สามารถประสบความสําเร็จลุล่วงได้ ต้องทําเป็นกระบวนการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วย

ในสังคม  ต้ังแต่ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมในการคัดแยกขยะ คนคุ้ยขยะ รถเร่ ซาเล้ง 

ผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่าต้ังแต่รายย่อยไปจนถึง

รายใหญ่ในการรวบรวม คัดแยก และแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์  

ตลอดจน ผู้บริโภคสินค้าและบริการ ท่ีจะต้องให้ความใส่ใจแก่ผลิตภัณฑ์สินค้าจากขยะรีไซเคิล  

เมื่อเกิดการพัฒนาท้ังกระบวนการ  กลไกการรีไซเคิลโดยรวมของประเทศจะก้าวไปข้างหน้าได้

อย่างมั่นคงพร้อมกับการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างย่ังยืน 
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 โดยสรุปแล้วในทางปฏิบัติผู้ท่ีประกอบอาชีพน้ี สามารถนําผลการวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยต่าง ๆ 

ภายในองค์การ ท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานขององค์การไปใช้ในการปรับปรุง

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของตนเองได้  โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกควบคู่ไปด้วย   เช่น ศึกษาสภาพ

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีผลต่อปริมาณขยะรีไซเคิล 

ความต้องการขยะรีไซเคิล ราคาวัตถุดิบใหม่  ตลาดรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง

เป็นพลวัตร  กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนจากหน่วยงานของภาครัฐของไทย  ตลอดจน 

กฎหมายระหว่างประเทศ  สําหรับผู้ท่ีสนใจจะเข้ามาดําเนินธุรกิจน้ีสามารถศึกษาลักษณะของการทํา

ธุรกิจว่าเป็นอย่างไรและปัจจัยใดท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกกับผลการดําเนินงานประกอบการ

พิจารณา เพ่ือตัดสินใจในการลงทุนทําธุรกิจน้ีต่อไป ซ่ึงจากการวิจัยคร้ังน้ี พบว่านอกจากองค์การ

ต้องมีทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มีความเหมาะสม  และองค์การมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว  ผู้ประกอบการยังต้องมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีแม่นยํา ถูกต้อง 

รวดเร็ว  และมีความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ (มีนวัตกรรม) โดยเฉพาะนวัตกรรมกระบวนการใน

การเข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลและการนํามาคัดแยกหรือแปรรูปบางส่วนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอีกด้วย 
 

6.2.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ข้ันตอน

การปรึกษาผู้เช่ียวชาญท้ัง 9 ท่าน การขอคําแนะนําและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้ัง 10 ราย  ตลอดจน 

การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของผู้ประกอบการในธุรกิจน้ี

ท้ัง 300 ราย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่

หน่วยงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน  กรมควบคุมมลพิษ  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม  และกรมอนามัย  รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุน 

เช่น กรมการค้าภายใน  กรมส่งเสริมการส่งออก  กรมศุลกากร  ตลอดจน  ธนาคารออมสินและ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพ่ือให้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้พิจารณา

กําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาเพ่ือการแก้ไขท่ีตรงประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ลดข้อขัดแย้งและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากนโยบายเดิม  เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี

ท่ีสุด  โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมหรือปัญหาสังคมตามมา  และการกําหนดนโยบาย

ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจน้ีอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของธุรกิจท่ีเป็นเฟืองจักรสําคัญของกลไกการรีไซเคิลของประเทศ เพ่ือประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ทุก

หน่วยของสังคมในระยะยาว  โดยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี มี

ดังต่อไปน้ี 
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ควรมีการส่งเสริม

ให้ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ียังมีคุณค่าให้สามารถ

นําไปใช้ซํ้า หรือนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่  โดยการเก็บรวบรวมนํามาขายเป็นขยะรีไซเคิลเพ่ือสร้าง

รายได้แก่เจ้าของขยะมูลฝอยเอง  เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะของหน่วยงาน

ภาครัฐ  และเป็นการเพ่ิมปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีมีคุณภาพแก่ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

หรือร้านรับซ้ือของเก่า  แม้ปัจจุบันมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ

และการรีไซเคิลจะมีออกมาอย่างต่อเน่ืองจากหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์การท่ีไม่

หวังผลกําไร  แต่ผลสัมฤทธ์ิท่ีวัดจากอัตราการรีไซเคิลของภาคครัวเรือนยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมการจัดการขยะ

และการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น หลักการ 3Rs (Reduce Reuse 

Recycle)  หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP)  หลักการขยายความ

รับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibilities: EPR)  แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจและลดการต่อต้านก่อนนําเสนอกลไกการขับเคลื่อนหลักการดังกล่าวด้วยการใช้

มาตรการทางภาษี มาตรการด้านกฎหมาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์  ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ  

ซ่ึงมาตรการดังกล่าวจะสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจําเป็นต้องอาศัยความมุ่งม่ันของ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 

3. การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการรีไซเคิลท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน

หลายกฎหมาย  และมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ  โดยการบูรณาการ

การบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง  ซ่ึงจะทําให้เกิดความสะดวกแก่การดําเนินธุรกิจ

รวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลในภาพรวมและสามารถแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. การสร้างแรงจูงใจให้แก่องค์การภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายของกระบวนการรีไซเคิลใน

การเข้าร่วมทํากิจกรรม  และโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลอย่างต่อเน่ือง  โดยการ

ให้ผลประโยชน์ท้ังในแง่รายได้และการสร้างช่ือเสียงแก่องค์การ  เพราะการขอความร่วมมือเพียง

อย่างเดียวอาจได้รับความช่วยเหลือในระยะส้ันเท่านั้น 

5. การส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิลในด้านการค้าและการลงทุน  

เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพน้ีต้ังแต่หน่วยย่อยท่ีสุดคือ รถเร่ ซาเล้ง จนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่  และ

ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้เข้มแข็ง  

มีระบบในการรวบรวม คัดแยก และส่งมอบขยะรีไซเคิลท่ีทันสมัย ตลอดจน สามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ของขยะรีไซเคิลได้เต็มท่ี  โดยการสนับสนุนเครือข่าย

ซาเล้งในด้านเงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียตํ่า  การให้ประโยชน์ด้านภาษี (ลดภาษี/ชดเชยภาษี) แก่
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ผู้ประกอบการ  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าเพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมการรีไซเคิลท่ีก้าวหน้า  

และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการแปรรูปขยะรีไซเคิลให้เหมาะสมแก่อุตสาหกรรมของ

ไทย  ตลอดจน การคิดนอกกรอบในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมรีไซเคิล เพ่ือให้ประเทศได้ใช้

ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลท่ีเก็บรวบรวมได้เอง  รวมถึงการพิจารณานําเข้าขยะรีไซเคิลเพ่ือคัดแยก

และใช้ขยะรีไซเคิลเหล่านั้นในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเพ่ือจําหน่ายสร้างรายได้แก่

ประเทศต่อไป 

6. การช้ีแจงให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันแก่ผู้ประกอบการท้ังระบบ เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่าง

ประเทศหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสีย  เพ่ือให้ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอย่างถูกต้อง  และรู้เท่าทันปัญหาของข้อเรียกร้องท่ีจะมีความเข้มงวดมากข้ึนในอนาคต 

7. การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและความ

ต้องการสินค้าและบริการ  เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจรีไซเคิลท้ังระบบ

เติบโตข้ึน 
   
 6.2.4  ข้อเสนอแนะเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 จากการศึกษาจะเห็นว่าธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล  หรือร้านรับซ้ือของเก่ามี

บทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างมาก  เพราะเป็นตัวกลางในการสร้างงาน 

สร้างรายได้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากมาย  เช่น คนคุ้ยขยะ อาชีพรถเร่ ซาเล้ง  คนในชุมชน โรงเรียน  

โรงพยาบาล  บริษัทเอกชน  และหน่วยงานภาครัฐท่ีคัดแยก และนําขยะรีไซเคิลมาขาย ตลอดจน

โรงงานต่าง ๆ ท่ีสามารถกําจัดขยะจากโรงงาน โดยการเปิดการประมูลขยะรีไซเคิลเหล่านั้นทําให้

เกิดรายได้เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต  ดังน้ัน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเครือข่ายท้ังหมดดังกล่าว สามารถ

ใช้ประโยชน์จากการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลในการรณรงค์เร่ืองการรีไซเคิล ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสังคม 

และ ส่ิงแวดล้อมในระยะยาว เพราะหากประชาชนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือ

ขยะรีไซเคิล หรือ ร้านรับซ้ือของเก่า ว่าเป็นหน่วยหน่ึงในสังคมท่ีมีความสําคัญต่อกลไกการรีไซเคิล

ดังกล่าวแล้ว  ทุกคนก็จะยินดีให้ความร่วมมือ  และมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะเพ่ือการรีไซเคิลมาก

ข้ึน เป็นการนําเอาทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อันนําไปสู่การบรรเทาปัญหาการ

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาส่ิงแวดล้อมต่อไป สรุปงานวิจัยคร้ังน้ี  นอกจากช้ีให้เห็น

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของธุรกิจน้ีแล้ว  ยังได้สรุปข้อเสนอแนะในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  ดังน้ี 

1. เน่ืองจากการจัดการขยะมีต้นทุนทางการจัดการท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกันจ่าย  

ดังน้ัน การลดต้นทุนในส่วนนี้จึงควรต้องเร่ิมจากการลดการก่อให้เกิดขยะ (Reduce)  โดยในภาค

ครัวเรือนควรเลือกบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด  ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรม
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ควรผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดขยะน้อยท่ีสุดเช่นกัน เช่น ขยะบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการ

พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถมีอายุการใช้งานได้นาน  หรือสามารถนํากลับมาใช้ซํ้า 

(Reuse) เช่น ขวดแก้วท่ีนํามาบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสามารถใช้งานได้นานไม่ใช่

การใช้คร้ังเดียวแล้วท้ิง  และสุดท้ายก่อนท่ีจะท้ิงขยะปะปนกันซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน

กลับมา  ผู้บริโภคและผู้ผลิตควรมีการคัดแยกเพ่ือนําขยะท่ีสามารถนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ 

(Recycle)  เพ่ือจําหน่ายและก่อให้เกิดรายได้ 

2. ขยะรีไซเคิลนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนผู้คัดแยกแล้ว ยังก่อให้เกิดอาชีพ

แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ซาเล้ง และกําเนิดธุรกิจท่ีทํารายได้ดีธุรกิจหน่ึงคือ  ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือ

ขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของเก่า  ดังน้ัน การช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีทุกคนสามารถมี

ส่วนร่วมได้ง่ายท่ีสุดคือเร่ิมจากการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 

3. ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของชาติ ท้ังในด้านการผลิต การ

สร้างมูลค่าเพ่ิม และการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจน้ีในภาพรวมยังคงต้องพัฒนา ปรับปรุง

ศักยภาพ และระบบโครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท้ัง

กระบวนการ  ดังน้ัน นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อมควรให้ความ

สนใจและเข้ามามีบทบาทในการศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีและพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิลของประเทศด้วย 

4. ขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมขาดแคลนลงอย่างรวดเร็ว  ขยะรีไซเคิลนับเป็นวัตถุดิบ

ทางเลือกแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต  เพราะมีราคาถูกกว่า และสามารถลดพลังงานในการผลิตซ่ึง

ช่วยให้ต้นทุนในการผลิตลดลง  ดังน้ัน ผู้ผลิตจึงควรพิจารณาการนําขยะรีไซเคิลมาใช้ในการแปรรูป

เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี  ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคควรปรับเปลี่ยน

ทัศนคติในการยอมรับและเลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลให้มากข้ึน  เพราะนอกจาก

จะเป็นการประหยัดเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเป็นต่อ

การผลิตไว้ล่วงหน้า 

5. ในขั้นตอนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมวัตถุดิบจากขยะรีไซเคิลจะ

สามารถลดพลังงานท่ีใช้ในการผลิต  ซ่ึงจะส่งผลต่อการเกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางนํ้าท่ี

ลดลง ดังน้ัน ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิลท้ังระบบ  เพ่ือให้

กลไกการรีไซเคิลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสามารถบรรเทาปัญหาส่ิงแวดล้อม  โดยเฉพาะ

การชะลอการเกิดวิกฤตของภาวะโลกร้อน 

6. การผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาขยะว่าจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและ

การตอบสนองจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน  การรณรงค์เร่ืองการรีไซเคิลเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ี
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ช้ีให้เห็นว่า โครงการต่าง ๆ ท่ีจัดทํากิจกรรมข้ึนจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จหากสังคมยังเพิกเฉย

ต่อปัญหาของส่วนรวม  ดังน้ัน  การพยายามสร้างเครือข่ายย่อย ๆ ในสังคมเพ่ือช่วยขับเคลื่อน

โครงการต่าง ๆ ให้สัมฤทธิผลจึงเป็นหน้าท่ีของทุก ๆ คนในสังคม 
   

6.2.5  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 จุดเด่นของการวิจัยในคร้ังน้ี  คือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามโดยการ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซ่ึงถือเป็นเทคนิคใหม่ท่ียังไม่ค่อยมีผู้วิจัยทํากันมากนักในประเทศไทย  โดย

ผู้วิจัยเน้นพ้ืนท่ีในการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ดังน้ัน  หากผู้ท่ีสนใจจะ

ทําการศึกษาต่อ  ผู้วิจัยแนะนําว่าควรขยายผลการวิจัยให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบโดยอาจใช้การเก็บข้อมูลแบบเดียวกับการวิจัยในคร้ังน้ี  หรือหากไม่มีข้อจํากัดเร่ืองเวลา 

ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเผชิญหน้า หรือเข้าไปเป็นผู้

สังเกตการณ์ท่ีอาจได้ผลท่ีชัดเจนกว่าการสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท์ท่ีทําในการวิจัยคร้ังน้ี   

 นอกจากน้ี  ผู้วิจัยยังเสนอให้นําทฤษฎีองค์การและทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ มาใช้

วิเคราะห์ความสําเร็จขององค์การในคร้ังต่อไป เช่น  ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์  และ

แนวคิดธุรกิจครอบครัว และแนวคิดเครือข่าย  ซ่ึงอาจจะสามารถอธิบายบริบทของธุรกิจน้ีให้เห็นใน

อีกมุมมองหน่ึงก็เป็นได้  อย่างไรก็ตาม  ข้อควรระวังในการทําวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจเอกชน  ตัวแปรตามท่ีใช้ในการวัดควรมีความหลากหลายและสอดคล้องกับ

ธุรกิจ  การวัดผลตัวแปรตามเพียงตัวใดตัวหน่ึงอาจไม่สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของ

องค์การได้อย่างสมบูรณ์และมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ี  ข้อจํากัดด้านสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม

ภายนอกในธุรกิจเดียวกันท่ีอาจส่งผลต่อค่าของตัวแปร  จึงควรมีการควบคุมด้วยเพ่ือป้องกันความ

ผิดพลาดในการวัด  เน่ืองจากรายช่ือของธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซ้ือของ

เก่าไม่สามารถแยกประเภทธุรกิจท่ีทําได้ เช่น เปิดหน้าร้านรับซ้ืออย่างเดียว หรือประมูลสินค้าจาก

โรงงาน  ผู้วิจัยจึงเสนอว่า  งานวิจัยคร้ังต่อไปอาจวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจแต่ละ

ประเภทธุรกิจท่ีดําเนินการ หากสามารถแยกแยะในข้ันตอนการเก็บตัวอย่างได้  สําหรับผู้ท่ีสนใจจะ

ศึกษาธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิลในเชิงนโยบายควรมองภาพกว้างท้ังกระบวนการให้ครบท้ัง

วงจร คือ ต้ังแต่ต้นน้ํา คือภาคประชาชน  กลางนํ้าคือ ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือร้าน

รับซ้ือของเก่า    และปลายนํ้าคือ โรงงานแปรรูปผู้ใช้ขยะรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 

รวมถึงผู้บริโภคท่ีจะให้การสนับสนุนโดยการซ้ือผลิตภัณฑ์รีไซเคิลดังกล่าว   กล่าวโดยสรุป 

สําหรับข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไปมีดังน้ี 

1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปเกี่ยวกับธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลหรือร้านรับซ้ือของ

เก่า  นอกจากการศึกษาเชิงทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมุ่งสนใจปัจจัยภายในองค์การ  โดยอาศัย
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ตัวแปรจากทฤษฎี RBV และทฤษฎีผู้ประกอบการ  ตามท่ีการวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาไว้แล้ว  หรือ การ

นําแนวคิดธุรกิจครอบครัว แนวคิดเครือข่าย  ทฤษฎีการตัดสินใจตามสถานการณ์มาอธิบาย

ปรากฏการณ์ในคร้ังต่อไปตามท่ีผู้วิจัยได้แนะนํา  ผู้วิจัยเสนอว่าอาจมีการศึกษาปัจจัยภายนอก

องค์การตามแนวคิดของ Porter ด้วย  เพ่ือดูถึงอุปสรรคและโอกาสของการทําธุรกิจน้ี  โดย

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น เช่น ไต้หวัน เป็นต้น 

2. การศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์จะได้ประโยชน์อย่างมากในเชิงธุรกิจ  

อย่างไรก็ตาม  ผู้วิจัยท่ีสนใจทฤษฎีเชิงนโยบายอาจมีการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย

หรือการบริหารพัฒนา เพ่ือให้เห็นภาพกว้างของกลไกของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิลท้ังองค์

รวม  และสามารถเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

3. ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเลือกใช้ในการวิจัยแต่ละคร้ังต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  เพราะ

เป็นขั้นตอนของการให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์และแปลความ  ผู้วิจัยเสนอว่า  การศึกษา

ธุรกิจน้ีควรทําการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ผลสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง  เพราะ

การศึกษาหน่วยวิเคราะห์ท่ีเป็นองค์การภาคเอกชนมักมีอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่

บ่อยคร้ัง  อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะในด้านระเบียบวิธีวิจัยในคร้ังต่อไป  สําหรับการวิจัยเชิง

คุณภาพ  อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเผชิญหน้าหรือเข้าไปสังเกตการณ์และจดบันทึกเพ่ือดู

กิจกรรมของธุรกิจน้ันอย่างใกล้ชิด 
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10. ร้านส่งสินค้า (ขยะรีไซเคิล) ไปให้ผู้รับซ้ือได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้  เห็นด้วยหรือไม่ 

 เห็นด้วยอย่างย่ิง          เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

11. มีร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลอยู่ใกล้หลายร้านท าให้การแข่งขันสูง เห็นด้วยหรือไม่ 

 เห็นด้วยอย่างย่ิง          เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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12. ประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีร้าน รวบรวม และรับซ้ือ มีดังน้ี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 พลาสติก 

 เหล็ก 

 ทองแดง 

  อลูมิเนียม 

  กระดาษ/กล่อง  

 ขวดแก้ว/แก้ว 

 กล่องนม/น้ าผลไม้ UHT 

 ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ …......................................................................................................... 

 ยอดรับซ้ือขยะรีไซเคิลต่อวันประมาณ....................................................................... บาท 

 เหตุผลท่ีร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภทหรือรับซ้ือเพียงบางประเภท......................... 

…………………………………………..……………………………………………………….. 

…………………………………………..……………………………………………………….. 

13. ร้านมีวิธีซ้ือขยะรีไซเคิลจากท่ีไหนบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 จากซาเล้ง                                                                              

 จากชุมชนมาขายโดยตรง                                                      

 จากเด็กท้ายรถขนขยะของเทศบาล                                                      

     จากการเข้าไปมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินเช่น  ธนาคารขยะ  ผ้าป่าขยะ                                                      

 จากโรงงานหรือบริษัทเอกชนให้เข้าไปรับซ้ือ                                

 จากโรงเรียน โรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า                 

 จากร้านรับซ้ือของเก่ารายย่อยมาขายต่อให้ร้าน 

 อื่น ๆ ...........................................   

14. ร้านขายขยะรีไซเคิลให้กับแหล่งต่อไปน้ี (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

  ขายให้กับผู้รับซ้ือขยะรีไซเคิลรายใหญ่ในประเทศ                               

    ขายโดยตรงให้กับโรงงานท่ีใช้ขยะรีไซเคิล เช่น โรงต้มกระดาษ โรงหลอมเหล็ก                

 ส่งออกไปขายต่างประเทศ                                            

 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
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15. แหล่งเงินทุนท่ีน ามาด าเนินงานมาจากแหล่งต่อไปน้ี  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 เงินของตัวเอง 

 เงินจากญาติพ่ีน้อง 

 เงินจากผู้ร่วมลงทุน 

 เงินกู้จากธนาคารในประเทศ 

 เงินกู้จากธนาคารในต่างประเทศ  

 เงินกู้จากเพ่ือนสนิท 

 เงินกู้นอกระบบ 

16. จากแหล่งเงินทุนในข้อ 15  ท่ีท่านระบุว่าน ามาใช้ในการด าเนินการมีแหล่งใดบ้างหรือไม่ท่ี

เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว  โดยร้านไม่ต้องรีบคืนให้กับแหล่งเงินทุนนั้นทันที 

 มี  โปรดระบุเงินทุนจากแหล่งท่ีไม่ต้องรีบคืน  ......................................................   

 ไม่มี  

17. มีแหล่งเงินทุนใดบ้างหรือไม่ท่ีร้านสามารถหยิบยืมเงินทุนมาใช้ได้ทันทีเม่ือยามฉุกเฉิน 

 มี  โปรดระบุเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีหยิบยืมมาได้เมื่อยามฉุกเฉิน......................  

 ไม่มี  

18. เงินสดท่ีใช้หมุนเวียนในร้านมีเพียงพอหรือไม่   

                   เพียงพอตลอด                                     เพียงพอเป็นส่วนใหญ่      

  ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่                   ไม่เพียงพอ                         

            เหตุผลเพราะ ......................................................................................................................  

19. เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนท่ีร้านมี  ช่วยให้ร้านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้  เห็นด้วยหรือไม่ 

 เห็นด้วยอย่างย่ิง          เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

20. ร้านใช้เงินทุนและเงินสดหมุนเวียนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 ลงทุนในเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

 ซ้ือมา-ขายไป ให้เร็วเพ่ือให้เกิดผลก าไรเข้ามาหลายรอบ 

 กว้านซ้ือ หรือรับซ้ือไว้แล้วเก็บ เพ่ือเก็งก าไรให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 

 ตรวจสอบเงินสดหมุนเวียนว่าพอดีเพ่ือรักษาสภาพคล่อง 

 อื่น ๆ........................................................................................................................ 

21. ร้านมีคนงานท้ังหมด  ........................................  คน   

คนงานของร้านลาออกเฉล่ียปีละ  .........................คน 
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22. ร้านมีคนงานท่ีมีความสามารถยอดเย่ียมเป็นพิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครหรือไม่ 

 มี    จ านวน .......................คน  โปรดระบุต าแหน่ง............................................... 

 ไม่มี  

23. จ านวนคนงานมี เพียงพอกับปริมาณงานท่ีท าหรือไม่   

 เพียงพอตลอด     เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 

 ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่    ไม่เพียงพอ 

24. คนงานในร้านท างานได้ดีเป็นท่ีน่าพอใจ มากน้อยเพียงใด 

  พอใจมากท่ีสุด     พอใจมาก 

  พอใจน้อย     พอใจน้อยท่ีสุด 

        เหตุผลเพราะ  ........................................................................................................................ 

25. ร้านจูงใจคนงานให้ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถโดยวิธีใด   

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เพ่ิมค่าแรงพิเศษ 

 ให้สวัสดิการเพ่ิมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น .............................................. 

 ฝึกอบรมให้คนงานมีความรู้ความสามารถมากข้ึน 

 มีการลงโทษเมื่อท างานผิดพลาด 

 ให้ความเป็นกันเองกับคนงานเพ่ือให้เกิดความศรัทธาในตัวเรา 

 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 

26. โปรดระบุจ านวน เคร่ืองมือ/ เคร่ืองจักร ท่ีมีใช้ในร้าน และ การใช้งานต่อวัน 
 

ชนิดเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร จ านวนเคร่ือง การใช้งานต่อวัน 

เคร่ืองช่ังรถบรรทุก       ใช้งานเต็มท่ีเกิน 

เคร่ืองช่ังธรรมดา              กว่า 80%   

เคร่ืองบีบอัด        ใช้งานค่อนข้างเต็มท่ี 

เคร่ืองล้างพลาสติก              ประมาณ 61-80% 

เคร่ืองตัดเหล็ก        ใช้งานไม่ค่อยเต็มท่ี 

เคร่ืองบด/ตัดพลาสติก              ประมาณ 40-60% 

เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรอื่นๆ 

......................................................................

......................................................................

..................................................................... 

     ใช้งานไม่เต็มท่ีต่ า 

          กว่า 40% 
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27. โปรดระบุจ านวน รถประเภทต่าง ๆ ท่ีมีใช้ในร้าน และ การใช้งานต่อวัน 

ชนิดของรถ จ านวนคัน การใช้งานต่อวัน 

1.  รถกระบะ   ใช้งานเต็มท่ีเกินกว่า  80% 

2.  รถบรรทุก      ใช้งานค่อนข้างเต็มท่ี 

3.  รถโฟลคลิฟท์            ประมาณ 61-80% 

4.  รถเข็น      ใช้งานไม่ค่อยเต็มท่ี 

          ประมาณ 40-60% 

5.  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

................................................................ 

     ใช้งานไม่เต็มท่ีต่ า 

          กว่า 40% 
 

28. ร้านมีปัญหาเร่ืองเคร่ืองมือ/ เคร่ืองจักร และรถเสียบ่อยจนส่งผลต่อการท างานมากน้อย

เพียงใด 

 มีปัญหามากท่ีสุด        มีปัญหามาก 

 มีปัญหาน้อย     มีปัญหาน้อยท่ีสุด 

29. ร้านมีเคร่ืองมือ/ เคร่ืองจักร ท่ีมีความพิเศษท่ีคนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้หรือไม่  

 มี  จ านวน ..............  เคร่ือง  ได้แก่  ............................................................................ 

 ไม่มี 

30. เคร่ืองมือ/ เคร่ืองจักร และรถต่าง ๆ ในร้านมีเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ 

 เพียงพอตลอด      เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 

 ไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่     ไม่เพียงพอ 

31. เคร่ืองมือ/ เคร่ืองจักร และรถต่าง ๆ ในร้าน ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากน้อยเพียงใด 

   ช่วยได้มากท่ีสุด       ช่วยได้มาก  

   ช่วยได้น้อย        ช่วยได้น้อยท่ีสุด 

32. ร้าน บ ารุงรักษา ซ่อมแซม เคร่ืองมือ/ เคร่ืองจักร และรถต่าง ๆ อย่างไร  

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บ ารุงรักษาทุกคร้ังก่อน–หลังใช้งาน 

 ซ่อมทันทีท่ีเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ หรือรถเสีย 

 ให้ช่างท่ีช านาญงานเป็นผู้ดูแล 

 ไม่ใช้เคร่ืองจักรผิดประเภท 

 มีเคร่ือง/รถ ส ารองระหว่างซ่อม 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ........................................................................................ 
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33. ร้านมีการวางแผนในการท างานหรือไม่ 

 มีท าเป็นเอกสารท้ังแผนระยะส้ันและระยะยาว 

 มีท าเป็นเอกสารไว้เฉพาะแผนระยะส้ัน 

 มีแต่ไม่เคยท าเป็นเอกสารไว้  

 ไม่มี  

34. ร้านมีวิธีการบริหารงาน ท่ีมีความแปลกใหม่และน่าจะไม่เหมือนใคร   หรือไม่             

  มี  ได้แก่  ....................................................................................................................... 

 ไม่มี 

35. วิธีการบริหารงานของร้าน มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 

 เหมาะสมมากท่ีสุด                         เหมาะสมมาก 

 เหมาะสมน้อย                                เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

            เหตุผลเพราะ   ......................................................................................................................... 

36. วิธีการบริหารงานของร้านท่ีผ่านมา  ส่งผลดีต่อผลประกอบการของร้าน มากน้อยเพียงใด 

 ส่งผลดีมากท่ีสุด                               ส่งผลดีมาก 

 ส่งผลดีน้อย                                     ส่งผลดีน้อยท่ีสุด 

37. ร้านมีเทคนิคในการท่ีจะรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ส ารวจราคาซ้ือ – ขาย ขยะรีไซเคิล ทุกวัน 

 ให้ราคาดีเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้น าขยะมาขาย 

 ประเมินคุณภาพของขยะรีไซเคิลและก าหนดราคารับซ้ืออย่างมีหลักเกณฑ์ 

 คิดค้นหาขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด 

 สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ภายหลังจากจัดส่งขยะรีไซเคิลไปให้ทุกคร้ัง 

 พยายามเข้าถึงแหล่งขยะรีไซเคิลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ปริมาณขยะรีไซเคิลมากท่ีสุด 

 หาแหล่งรับซ้ือขยะรีไซเคิล (หาตลาด) เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 

 วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือดึงดูดผู้ขายและผู้ซ้ือขยะรีไซเคิล 

 สร้างแบรนด์ของร้านให้เป็นท่ีรู้จัก 

 เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางสังคม เช่น ให้ความร่วมมือกับชุมชนใน

ท้องถ่ินในการคัดแยกขยะ   สนับสนุนโรงเรียนในการต้ังธนาคารขยะ 

 เพ่ิมมูลค่าขยะโดยการคัดแยกหรือแปรรูปบางส่วนก่อนการขาย 

 สอนให้คนงานมีความช านาญในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

 บริหารการรับซ้ือหรือขายให้ร้านมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่เสมอ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ...................................................................................... 
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38. การแข่งขันทางธุรกิจท่ีร้านประสบอยู่ในขณะน้ี  มีมากน้อยเพียงใดในประเด็นดังต่อไปน้ี 

  

การแข่งขันทางธุรกิจ             ระดับการแข่งขันท่ีพบ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก      น้อย     น้อย

ท่ีสุด     

1 แข่งขันกับคู่แข่งเดิมในบริเวณใกล้เคียง     

2 แข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ๆ ท่ีเปิดเพ่ิมข้ึน     

3 ลูกค้าท่ีรับซ้ือขยะจากร้าน เข้าไปซ้ือตรงจากแหล่งผู้ขายขยะ     

4 ลูกค้าท่ีเคยขายขยะให้ร้าน ติดต่อตรงไปยังลูกค้าท่ีรับซ้ือขยะ
จากร้าน 

    

5 วัตถุดิบใหม่ท่ีใช้ในการผลิตมีราคาถูกลง  ท าให้การใช้วัตถุดิบ
จากขยะลดลง เช่น เม็ดพลาสติกราคาถูกลง โรงงานเลยใช้ขยะ
พลาสติกน้อยลง เป็นต้น 

    

 

39. จากสภาวะการแข่งขันดังกล่าวท่านมีแนวทางในการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้

ได้ผลก าไรอย่างไร 

 ต้องกล้าเส่ียงตัดสินใจ (กล้าได้กล้าเสีย) 

 ต้องระมัดระวังในการซ้ือขายอย่างมาก 

 ท้ังสองแนวทางท่ีกล่าวมา 

 อื่น ๆ…………………………………………………..……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

338 
 

40. เจ้าของร้านเข้ามาดูแลกิจกรรมต่อไปน้ีอย่างไร  และ การตัดสินใจในกิจกรรมดังกล่าวส่งผล

ดีต่อการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด     (โปรดให้คะแนนการตัดสินใจโดย     ส่งผลดีมาก

ท่ีสุด = 4  คะแนน  ส่งผลดีมาก  = 3 คะแนน    ส่งผลดีน้อย  = 2  คะแนน    ส่งผลดีน้อยท่ีสุด 

= 1 คะแนน ) 
 

ระดับของการเข้ามาดูแล กิจกรรม คะแนน 
ดูแล

เอง

ทั้ง 

หมด 

ดูแลเอง

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ดูแลเอง

เป็น

ส่วน

น้อย 

ให้

ผู้อ่ืน

ดูแล

แทน 

 มาก

ที่สุด 

 

มาก     น้อย น้อย

ที่สุด 

    1.  การจัดหาเงินทุนมาใช้ในการด าเนินงาน     

    2.  การบริหารเงินสดหมุนเวียนให้เพียงพอ     

    3.  การรับคนงานเข้าท างาน     

    4.  การจัดสรรงานและดูแลคนงานในร้าน     

    5.  การจัดหาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและรถมา

ใช้ในร้าน 
    

    6.  การจัดการเร่ืองการใช้งานและการซ่อม

บ ารุงเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและรถ 
    

    7.  การวางแผนงานของร้านท้ังระยะส้ัน

และระยะยาว 
    

    8.  การบริหารงานซ้ือ-ขายในแต่ละวัน     
 

41. ท่ีผ่านมาเจ้าของร้านให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ดังต่อไปน้ีอยู่ในระดับใด และมี 

            ความสามารถในเร่ืองดังกล่าวมากน้อยเพียงใด         (โปรดให้ คะแนนความสามารถโดย     

            มากท่ีสุด = 4  คะแนน     มาก  =3  คะแนน    น้อย  = 2  คะแนน    น้อยท่ีสุด =1 คะแนน) 
 

ระดับการให้ความส าคัญ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ คะแนนความสามารถ 

มาก

ที่สุด 

มาก น้อย น้อย

ที่สุด 

 มาก

ที่สุด 

มาก น้อย น้อย

ที่สุด 

    1.  การหาขยะรีไซเคิลใหม่ ๆ     

    2.  การหาวิธีรับซ้ือใหม่ ๆ และวิธีการ

คัดแยกใหม่ ๆ 

    

    3.  การหาตลาดรับซ้ือใหม่ ๆ     
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42. ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในความส าเร็จของร้านในประเด็นต่อไปน้ี 
 

ความส าเร็จของร้าน ระดับความความคิดเห็น 

 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

ร้านสามารถตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิลก่อนขายให้

ลูกค้าทุกครั้ง 

    

ขยะรีไซเคิลของร้านมีคุณภาพดี  เป็นที่ยอมรับของลูกค้า     

ลูกค้ากลับมาซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้านอีกเพราะสินค้ามี 

คุณภาพดี 

    

ร้านสามารถให้บริการแก่ลูกค้าท้ังผู้ที่น าขยะรีไซเคิลมาขาย

และผู้ท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากร้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

    

ร้านสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงได้

เป็นอย่างดี 

    

ร้านสามารถรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลได้อย่างต่อเนื่อง   

โดยไม่ปัญหาความล่าช้าในการรับ-ส่งสินค้า 

    

ร้านสามารถปรับตัวรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

ไปจนมีผลต่อปริมาณและราคาขยะรีไซเคิลได้ดี 

    

ร้านสามารถปรับเปลี่ยนแผนการซ้ือ-ขายขยะรีไซเคิลได้

ทันท่วงทีเมื่อราคาตลาดมีความผันผวน 

    

ในช่วงที่เกิดการผันผวนเรื่องราคาขยะรีไซเคิลร้านประสบ

ผลเสียหายน้อยเพราะปรับตัวทันเวลา 

    

คนงานของร้านสามารถท างานได้ผลงานตามที่ท่าน 

คาดหวังไว้ 
    

เครื่องมือ/เครื่องจักรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือได้

ปริมาณงานตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ในเวลาที่ก าหนด 

    

ต้นทุนการผลิตของร้านต่ าเพราะคนงานท างานเต็มที่     

ต้นทุนการผลิตของร้านต่ าเพราะมีเครื่องมือ/เครื่องจักช่วย 

ทุ่นแรงและประหยัดเวลา 

    

 

43. ผลการด าเนินงานเฉล่ียในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา  ร้านได้ก าไร/ขาดทุนเท่าไร 

  ขาดทุน (หลังหักค่าใช้จ่าย)  ต่อยอดขาย ............................................................% 

  ก าไร (หลังหักค่าใช้จ่าย) ต่อยอดขาย    ............................................................ % 
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44. ท่านคิดว่าการท าธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลให้ประสบความส าเร็จ  มีปัจจัยส าคัญ 

อะไรบ้าง…………………………………………………………………………..................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

45. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือร้านหรือธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิล

ในเร่ืองใดบ้าง

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

46. ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกหรือไม่  อย่างไร 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 

นางสาวมารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน (PPM) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 



 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล  มารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ 

 

ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2531 
 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 
  

ประสบการณ์ท างาน  พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน 

 ผู้จัดการท่ัวไป 

 บริษัท ซาฟโคล โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 24  อาคารไพรม์บิวด้ิง ช้ัน 10 (เอ)  

 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ 

 เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 


