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 นายฐิติชยั อธิคมกุลชยั:  การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะ   
รีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม.  อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ:์  ผศ. ดร. วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์.  112  หนา้. 
 

               การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา  1. รูปแบบการดาํเนินการของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 
. คุณลกัษณะของเจา้ของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ 3. กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทาง การ
แข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึงโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็น
ผูป้ระกอบการ พนกังานและลูกคา้ ทีดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม 

 ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.1 กลุ่มผูแ้ยกวสัดุรีไซเคิล เป็นกลุ่มทีคดัแยกขยะมูลฝอยทีแหล่งกาํเนิด เช่น ผูค้ดัแยก
ขยะ แม่บา้น พนักงาน อบต.  1.2 กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิล เป็นกลุ่มจาํพวกรับซือขยะ           
รีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิด เช่น ซาเลง้ กลุ่มรถกระบะรับซือขยะรีไซเคิลและอีกกลุ่มคือ กลุ่มพ่อคา้คนกลาง
รับซือวสัดุ   รีไซเคิล เช่น ร้านรับซือขยะรีไซเคิล และ 1.3 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มทีมีการลงทุนไม่
ตาํกว่า 1 ลา้นบาท มีการนาํเครืองจกัรและเทคโนโลยีมาใชใ้นการผลิต ซึงโรงงานเหล่านีจะทาํเฉพาะอย่าง 
โดยร้านรับซือขยะรีไซเคิลทาํการแยกเพือส่งต่อไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม เพือทาํการรีไซเคิลกลบัมาใช้
ใหม่ . คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งมีความซือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ มี
ความขย ัน อดทน มุ่งมัน เรียนรู้จริงกับงานทีทําและกล้าตัดสินใจในการลงทุนและมีความรักต่อ
สิงแวดลอ้มตลอดจนความภูมิใจในอาชีพ 3. การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะ 
รีไซเคิลในจงัหวดันครปฐมพบว่า มีความหลากหลายและต่างกนั เช่น การเพิมมูลค่าในการคดัแยกวสัดุ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การกาํหนดราคาและการสร้างพนัธมิตรเครือข่าย 
มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล เพือสร้างความไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่งขนั 

                     ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยในครังนี จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ทีสนใจ  และเป็นแนวทางใน          
การประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลว่าตอ้งมีรูปแบบและคุณลกัษณะในการเป็นผูป้ระกอบการ ตลอดจน
กลยทุธ์ทีนาํมาใชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั จะไดป้ระกอบธุรกิจไดอ้ยา่งยงัยืน 

 

สาขาวิชาการประกอบการ                                                       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร             
ลายมือชือนกัศึกษา ........................................                                                          ปีการศึกษา 2557 

ลายมือชืออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธ ์........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55602323: MAJOR: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM 

KEY WORDS: BUSINESS MODEL / CHARACTERISTIC OF SUCCESSFUL ENTREPREUR  

   BUSINESS STRATEGY 

              THITICHAI ATHIKOMKULCHAI: CREATING THE COMPETITIVE ADVANTAGE 

OF TRADING WASTE MATERIAL RECYCLE BUSINESS IN NAKHONPATHOM  PROVINCE. 

THESIS ADVISOR: ASST. PROF. VIROJ JADESADLUG, Ph.D., 112 pp. 
 

          The purposes of this research paper was to study 1. The model for operation of the trading waste 

material recycles business 2. Characteristic of successful entrepreneur 3. Business strategy to create business 

advantage. The researchers collected data from the document and the electronic media. With the in-depth 

interview with semi-structure. And participatory observation and no part with the informant was entrepreneurs, 

employees and customers. The trading waste material recycle in Nakhonpathom Province.  

            The results showed that 1. The model in the trading waste material recycle in Nakhonpathom 

Province is divided into 3 group was 1.1 The separated material value .The bulk of the garbage sorting at source 

, such as those in the trash housewife and local  officials 1.2 The middlemen buy material recycle .The bulk of 

the junk from sources such as salang group truck purchase and another group. The middlemen, purchase of 

materials recycle, such as the junk shop.  1.3 The factory, as a group with investment not less than 1 million. 

The machinery and technology used in production .The factory will do these specific only products. The junk 

shop was separated to be delivered to the factory for the recycling 2. Characteristics of entrepreneur purchase 

must be faithful to their customers. Diligence, patience, determination learn to work and to make decision on 

investment and the affection on environment as well as the pride in the profession 3. Creating the competitive 

advantage of trading waste material recycle business in Nakhonpathom was diverse and different, such as value 

added in the separation of materials. The application of technology, human resource management, the pricing 

and an alliance network, Application of solid waste materials to create business advantage over competitors. 

               Researchers hope the results this time.  Will be useful to those interested. And guidelines for the 

waste recycling business that must have the form and characteristics of an entrepreneur .As well as the strategy 

used to create competitive advantage will have business can sustainable  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยท์ี
ปรึกษาอาจารย ์ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ทีสละเวลาให้คาํปรึกษา แนะนําขอ้มูลความคิดเห็น
ต่างๆ และไดก้รุณาเสียสละเวลาช่วยดาํเนินการตรอบสอบ แกไ้ขและเพิมเติมในส่วนต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์ใหส้มบูรณ์ยงิขึน ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย ์ดร.สวรรยา 
ธรรมอภิพล อาจารย ์ดร . วชัระ เวชประสิทธ์ และอาจารย ์ดร .พิมพาภรณ์ พึงบุญพาณิชย  ์ทีให้
คาํปรึกษาและคาํแนะนาํประสิทธิประสาทวชิาความรู้อนัเป็นประโยชน์ในการวจิยัครังนี 

              ขอขอบคุณคณะเจา้หนา้ทีมหาวทิยาลยัศิลปากร ขอขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการ และ
เจา้หน้าทีบณัฑิตศึกษาทุกท่านทีดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา และขอขอบพระคุณ
เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด ซึงเป็นแหล่งขอ้มูลวชิาการทีสาํคญัในการศึกษาและทาํการวจิยัฉบบันีใหส้าํเร็จ 

               ขอขอบคุณผู ้ให้ข้อมูลทุกท่านทีเป็นผู ้ประกอบการ  ลูกจ้างและลูกค้า ในการเล่า
ประสบการณ์จริง ในการประกอบอาชีพเกียวกบัธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

             ขอขอบคุณแรงใจและกําลังใจจากครอบครัวตลอดจนบริษัทไทยรวมสินพฒันา
อุตสาหกรรม จาํกดัทีไดใ้หก้ารสนบัสนุนและเพอืนๆ ทุกท่านทาํใหง้านวจิยัฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ 

              สุดทา้ยนี หากงานวจิยัฉบบันีจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูท้ีสนใจการศึกษาวิธีการสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลมาเป็นแนวทางการศึกษาในการเริมตน้
การประกอบอาชีพรับซือขยะรีไซเคิลในยคุสมยันี งานวิจยัฉบบันีอาจมีส่วนช่วยให้ผูส้นใจไดรั้บรู้
ถึงธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลอยา่งละเอียดและงานวิจยัฉบบันีหากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัขอ
อภยัไว ้ณทีนี  
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