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               การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา  1. รูปแบบการดาํเนินการของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 
. คุณลกัษณะของเจา้ของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ 3. กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทาง การ
แข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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 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
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ตาํกว่า 1 ลา้นบาท มีการนาํเครืองจกัรและเทคโนโลยีมาใชใ้นการผลิต ซึงโรงงานเหล่านีจะทาํเฉพาะอย่าง 
โดยร้านรับซือขยะรีไซเคิลทาํการแยกเพือส่งต่อไปยงัโรงงานอุตสาหกรรม เพือทาํการรีไซเคิลกลบัมาใช้
ใหม่ . คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งมีความซือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ มี
ความขย ัน อดทน มุ่งมัน เรียนรู้จริงกับงานทีทําและกล้าตัดสินใจในการลงทุนและมีความรักต่อ
สิงแวดลอ้มตลอดจนความภูมิใจในอาชีพ 3. การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะ 
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มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล เพือสร้างความไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่งขนั 
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          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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บทที  
บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

               ในปัจจุบนัมลพิษสิงแวดลอ้มของประเทศไทยมีแนวโน้มเสือมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็น
เป็นมลพษิทางอากาศทีมีกลินจากสารเคมี ขยะ ละอองฝุ่ นลอยตามอากาศ มลพษิทางนาํ มีนาํเน่าเสีย 
สารเคมีเจือปน จากการถ่ายเทของเสียและทิงขยะลงในแม่นาํ  มลพิษทางเสียงทีเกิดจากการจราจร 
เช่น เสียงรบกวนจากมอเตอร์ไซด์ เครืองบิน เรือ  นอกจากนียงัมีการสูญเสียทศันียภาพจากการทีมี
กลุ่มควนัจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยทีจดัเก็บไม่เรียบร้อย เป็นตน้ อนัเป็นสาเหตุทาํให้
เกิดเรืองการร้องเรียนมลพิษทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพมิสูงขึน (กรมควบคุมมลพษิ, 2555) กรมควบคุมมลพษิไดท้าํการสาํรวจปริมาณขยะมูล
ฝอยปี 2556 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยทวัประเทศมีจาํนวน 26.77 ลา้นตนั  เพิมขึนจากปี 2555 ใน
อตัราร้อยละ 8  (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)  และไดมี้การจดัอบัดบัจงัหวดัทีมีวิกฤตปัญหาขยะมูล
ฝอยสะสม 20 อนัดบัแรก พบว่า อนัดบัที 1 คือจงัหวดัสงขลา อนัดบัที 2 คือ จงัหวดัสมุทรปราการ 
อนัดบัที 3 คือ จงัหวดักาญจนบุรี สาํหรับจงัหวดันครปฐมอยูใ่นอนัดบัที 18  ซึงการจดัการขยะมูล
ฝอยของจงัหวดันครปฐมในปัจจุบนั มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึนประมาณวนัละ 955 ตนัต่อวนั มี
สถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จาํนวน 11 แห่ง หน่วยงานภาคเอกชน 
จาํนวน 4 แห่ง และหน่วยงานภายนอกในพืนทีจงัหวดันครปฐมอีก 3 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยมี
แนวโนม้ทีจะเพมิขึน (สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดันครปฐม, 2557)  

 ดงันันจากปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวนมาก  และพืนทีจงัหวดันครปฐม เป็น
พืนทีทีมีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยระดับต้นๆ  ของประเทศ รวมทังหน่วยงานของรัฐให ้         
การส่งเสริมการจดัการปัญหาขยะโดยวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่างคุม้ค่า ส่งเสริม      
การคดัแยกขยะการแปรรูปขยะมูลฝอยนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย  เป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้ชุมชน จึง
ส่งผลใหธุ้รกิจรับซือขยะรีไซเคิลมีการขยายตวัสูงขึนในชุมชน ผูว้จิยัจึงมีความสนใจและไดเ้ล็งเห็น
ความสําคญัในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย ดว้ยวิธีดงักล่าวทีสามารถทาํให้เกิดรายได ้
ดว้ยตน้ทุนไม่สูงมากนัก ยงัเป็นโอกาสในการช่วยเหลือสังคมทาํให้จงัหวดันครปฐมเป็นพืนทีทีมี
ภูมิทศัน์สวยงามมากขึน ลดมลพิษสิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิตประชาชนในจงัหวดันครปฐมดีขึน จึง
ได้ทาํการคน้หาข้อมูลร้านรับซือขยะรีไซเคิลพบว่า ร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีจดทะเบียนถูกตอ้ง        
ทวัประเทศมี 12,000 ร้าน (วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง, 2557) สาํหรับจงัหวดันครปฐมมีร้านรับซือขยะรีไซเคิล
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จดทะเบียนจาํนวน 125 แห่ง แบ่งเป็นร้านรับซือขยะรีไซเคิลวงษพ์านิช (ธุรกิจแฟรนไชส์) และร้าน
รับซือขยะรีไซเคิลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายแต่ละอาํเภอในจงัหวดันครปฐม 
นอกจากนียงัมีร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีไม่จดทะเบียนอีกเป็นจาํนวนมาก (กรมการคา้ภายในจงัหวดั
นครปฐม, 2557) 

 ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล เป็นการรับซือขยะรีไซเคิล สิงของใชแ้ลว้ ของชาํรุด ขยะ แลว้
นาํไปคดัแยกประเภท จากนนัก็จดัการส่งต่อไปยงัโรงงานทีรับซือเพือนาํเขา้สู่ขนัตอนกระบวนการ
รีไซเคิล การลงทุนธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใชต้น้ทุนในการลงทุนไม่สูง เนืองจากทาํเลในการทาํ
ธุรกิจไม่แพง มีเนือทีเป็นคลงัเก็บของเก่าทีรับซือเขา้มาก่อนนาํส่งต่อ เมือมีลูกคา้เพมิมากขึนจึงขยาย
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล มีหลากหลายประเภท โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
คือ 1) กลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุ ประกอบดว้ย ผูค้ดัแยกขยะ พนักงานเก็บขยะ 2) กลุ่มพ่อคา้คนกลาง เป็น
กลุ่มทีรับซือขยะรีไซเคิลจากกลุ่มที 1 ประกอบดว้ย ซาเลง้ รถเร่รับซือขยะรีไซเคิล ร้านรับซือขยะ   
รีไซเคิลรายยอ่ย เป็นตน้ และ 3) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มทีใชว้สัดุทีคดัแยกแลว้นาํไป    
รีไซเคิลผลิตสินคา้ หรือนาํไปโรงงานอืนๆ ทีสามารถใชป้ระโยชน์จากของเสีย  สาํหรับความเสียง
ในการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล มีความเสียงดา้นราคาจากความผนัผวนราคา ขึนอยู่กับ
ความตอ้งการของวสัดุรีไซเคิลแต่ละชนิด เช่น ปัจจุบนัมีความตอ้งการใชข้วดพลาสติก กลบัมาใช้
ใหม่ ราคารับซือขยะรีไซเคิลขวดพลาสติกมีราคาสูงกว่าวสัดุอืนๆ เป็นตน้ ความเสียงดา้นแรงงาน
ในการคัดแยกขยะหายาก เนืองจากต้องมีความอดทน เพราะต้องสัมผสักับสิงสกปรกทังวนั 
นอกจากความเสียงดงักล่าวแลว้ ยงัตอ้งมีการบริหารจดัการภายในทีดี เช่น ขนัตอนในการคดัแยก
ประเภทขยะหากมีการจดัเก็บทีดีแล้วทาํให้วสัดุนันขายต่อได้ราคาทีดี รวมทงัการบริหารจดัการ
สร้างความพงึพอใจกบัลูกคา้ 
 ในการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลพบว่ามีผูป้ระกอบการทีหลากหลายตงัแต่
ระดบัครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม  มีตน้ทุนในการลงทุนทีไม่สูงนัก ปริมาณขยะใน
จงัหวดันครปฐมนบัวนัมีแต่จะเพิมสูงขึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจ
รับซือขยะรีไซเคิล ในจงัหวดันครปฐม เพือสามารถดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลให้ดาํรงอยูไ่ด้
ภายใตส้ภาพแวดล้อมการแข่งขนั ศึกษากลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ในด้านการ
บริหารจดัการการดาํเนินงาน และดา้นการตลาด เพือนาํมาปรับใชใ้นการประกอบธุรกิจ เมือทราบ
รูปแบบ และกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจแลว้ นาํมาประยกุตใ์ชเ้พือสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐมประสบความสาํเร็จมีผลประกอบการทีดี รวมทงัยงัมีส่วนช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มใน
จงัหวดันครปฐมดีขึนอีกดว้ย 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย       

 1.  เพอืศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม 

 2.  เพือศึกษาคุณลักษณะของผู ้ประกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลทีประสบ
ความสาํเร็จในจงัหวดันครปฐม 

 3.  เพือศึกษากลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรี
ไซเคิลในจงัหวดันครปฐม 

       

 3.  ขอบเขตของการวิจัย 
               การวิจยัเรืองการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐม โดยมีขอบเขตการวจิยัดงันี 

 1.  ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษารูปแบบในการทาํธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล คุณลักษณะ
ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือวสัดุรีไซเคิลและ กลยทุธท์ีใชใ้นการแข่งขนัเพอืสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั 

 2.  ขอบเขตดา้นพนืที พนืทีทีใชใ้นการศึกษาในครังนีคือ ผูป้ระกอบการ พนักงานและ
ลูกคา้ในพนืทีจงัหวดันครปฐม 
 3.  ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาวจิยัครังนีเป็นการกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

   3.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ซึงมีสถานทีประกอบการทีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ. 2474 (สมไทย วงษเ์จริญ, 2554) โดย
ทาํการศึกษาร้านรับซือขยะรีไซเคิลขนาดกลางทีมีการดาํเนินงานอยา่งนอ้ย 2 ปี ในจงัหวดันครปฐม 
   3.2 พนกังานภายในรา้นรับซือขยะรีไซเคิล ทีผา่นการทดลองงานอยา่งน้อย 3 เดือน
และมีความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

   3.3 ลูกคา้ หรือผูส่้งสินคา้ให้กบัร้านรับซือขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ ลูกคา้ทวัไป ลูกคา้   
ซาเลง้หรือรถกระบะเก็บของเก่า เป็นตน้ 

 4.  ขอบเขตดา้นเวลา 
                       ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลตังแต่  เดือนมกราคม2558 ถึง เดือนมีนาคม  8 และสรุป
ผลการวจิยัตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 

4.  ขนัตอนดําเนินการวิจัย 
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 1.  ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเกียวกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมา
กาํหนดโครงสร้างการวจิยั 

 .  สร้างเครืองมือการวจิยั โดยการออกแบบบทสมัภาษณ์ 

 .  เก็บขอ้มูลภาคสนาม จากการสมัภาษณ์เชิงลึก และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

 .  การวเิคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลทีไดม้าสรุป ตีความ แลว้นาํเสนอในรูปแบบต่างๆ 

 .  สรุปผลการวจิยั เพอืใหท้ราบถึงหวัขอ้ทีทาํการวิจยั และเสนอแนะเพือเป็นแนวทาง
ในการศึกษางานวจิยัต่อไป 

 

5.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

 .  ทาํใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ รูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล และ
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการหรือผูท้ีสนใจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 .  ผูป้ระกอบการไดรั้บขอ้มูลกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล และ
นาํมาประยกุต์ใชใ้นการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล จนสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ รักษา
ลูกคา้เดิมได ้เพอืทาํใหธุ้รกิจมีผลประกอบการทีดีและยงัยนื 

 3.  ผูป้ระกอบการได้รับข้อมูลปัญหา  อุปสรรค  แนวทางในการแก้ไขปัญหาใน         
การดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ทาํใหส้ามารถดาํเนินการป้องกนัปัญหาทีอาจเกิดขึนล่วงหน้าได ้
หรือหากเกิดปัญหาขึนแลว้สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.  ผูป้ระกอบการ หรือผูส้นใจไดรั้บขอ้มูลเกียวกบั รูปแบบ กลยทุธ์ ลกัษณะพิเศษของ
ผูป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลทีประสบความสาํร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาของการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลแลว้ นาํไปเป็นแนวทางการในดาํเนินธุรกิจ
รับซือขยะรีไซเคิล ทาํใหเ้กิดการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะ 
รีไซเคิล 

 

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
                1.  รูปแบบการดําเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล หมายถึง การจดัรูปแบบโดยแบ่งตาม
กลุ่มของผูป้ระกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล แบ่งเป็น กลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุรีไซเคิล คือ ผูค้ดัแยกขยะ 
พนกังานเก็บขยะ กลุ่มพ่อคา้คนกลาง เป็นกลุ่มทีรับซือขยะรีไซเคิลจากกลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุรีไซเคิล 
คือ ซาเลง้ รถเร่รับซือขยะรีไซเคิล ร้านรับซือขยะรีไซเคิลรายยอ่ย และ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
รับซือจากกลุ่มผูค้ ัดแยกวสัดุรีไซเคิล และกลุ่มพ่อคา้คนกลาง เพือนํามารีไซเคิลและผลิตเป็น
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ผลิตภณัฑใ์หม่ รวมทงัรูปแบบการลงทุน เป็นการลงทุนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปคือจากการคดัแยกขยะ
เองแลว้จาํหน่าย เมือมีทุนเพิมขึนลงทุนซือรถซาเล้งรับซือขยะรีไซเคิลต่อมาก็เปิดเป็นร้านรับซือ
ขยะรีไซเคิล เป็นตน้ มีการลงทุนแบบแฟรนไชส์ การลงทุนภายในครอบครัว 

                 2.  คุณลักษณะของผู้ประกอบการรับซือขยะรีไซเคลิ หมายถึง ผูท้ีประกอบอาชีพรับซือ
ขยะรีไซเคิลจะมีบุคคลิกลกัษณะพเิศษ คือ ตอ้งหนา้ทน อดทนและใจทน ตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตจนกระทงัประสบความสาํเร็จ คุณลกัษณะเด่นของอาชีพนี ตอ้งมี
ความซือสตัยสุ์จริต มุ่งมนั วริิยะอุตสาหะ มีความเป็นผูน้าํและกลา้เสียงกลา้ตดัสินใจต่อสถานการณ์
นนัๆตลอดจนการให้ความสาํคญักับสิงแวดลอ้ม มีใจรักและศรัทธาในอาชีพ ซึงบุคคลเหล่านีที
ประกอบอาชีพรับซือขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะพิเศษจนทําให้ตนเองประสบ
ความสาํเร็จได ้
 3.  กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

หมายถึง วิธีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยการนํากลยุทธ์สร้างความแตกต่างมา
บริหารจดัการ และประยุกตใ์ช้ในการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม ทาํให้
ธุรกิจมีผลประกอบการทีดีอยา่งต่อเนือง ซึงกลยทุธ์ทีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ การ
เพิมมูลค่าของสินคา้ การนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ การบริหารทางด้าน
ทรัพยากรบุคคล การกาํหนดราคาและการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจทีดีจนทาํให้ประสบความสาํเร็จ 
และมนัคง 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

                  การวจิยัเรืองการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐม ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งดงันี  

1.  แนวคิดเกียวกบัเรืองการจดัการขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิล 

2.  แนวคิดเกียวกบัรูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

3.  แนวคิดเกียวกบัการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

4.  แนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทปีระสบความสาํเร็จ 

5.  แนวคิดเกียวกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

6.  แนวคิดเกียวกบัการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

7.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.   แนวคดิเกียวกับเรืองการจัดการขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคลิ 
 ความหมายของคํา  หรือกลุ่มคํา  ทีมี ส่วนเกียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ประกอบดว้ย (กรมควบคุมมลพษิ, 2551) 

 1.  ขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษ
สินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะทีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือสิงอืนใดทีเก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ทีเลียงสัตวห์รือทีอืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือ มูลฝอยทีเป็นพิษ หรือ
อนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน 

 2.  วสัดุเหลือใช ้ (Waste Residues) หมายความถึง สิงของ เครืองใชห้รือสินคา้ทีผ่าน
การใชง้านแลว้หรือหมดอายกุารใชง้านแลว้ หรือทีเหลือจากความตอ้งการและไม่เป็นทีตอ้งการจะ
ใชอี้กต่อไป 

   2.1  วสัดุเหลือใช้ทวัไป หมายความถึง สิงของหรือสินคา้ทีไม่ใชแ้ลว้แต่ไม่เป็น
อนัตรายต่อบุคคล ทรัพยสิ์นหรือสิงแวดลอ้ม เช่น ยางรถยนต ์เศษผา้ เศษไม ้
                2.2 วสัดุเหลือใชท้ีเป็นอนัตราย หมายความถึงสิงของหรือสินคา้ทีไม่ใชแ้ลว้และ
ปนเปือนหรือสมัผสัหรือมีส่วนประกอบของวตัถุอนัตราย ตามพระราชบญัญตัิ วตัถุอนัตราย พ.ศ. 

2535 เช่น แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย นาํมนัเครือง ใชแ้ลว้ ตวัทาํละลาย 

 3.  ภาชนะรองรับขยะ (Storage Container) หมายความถึงภาชนะสาํหรับเก็บกกัและ
รวบรวมขยะแต่ละประเภท ณ แหล่งกาํเนิดต่างๆ เพือให้การจดัเก็บรวบรวมเป็นไปอย่างมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ประสิทธิภาพและลดการปนเปือนของขยะทีมีศกัยภาพในการนาํกลบัมาใชใ้หม่ รวมทงัสามารถนาํ
ขยะไปกาํจดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.  การคดัแยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึงกระบวนการหรือกิจกรรม
จดัแบ่งหรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลกัษณะองคป์ระกอบ เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก 

โลหะ อลูมิเนียม โดยใชแ้รงงานคนหรือเครืองจกัรกล เพือการนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย ์

 5.  การใช้ประโยชน์ขยะ (Waste Utilization) หมายความถึงการนาํขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแปรรูปใชใ้หม่ การใชซ้าํ การใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังาน 

การหมกัปุ๋ ย และการนาํขยะมาเป็นเชือเพลิงแขง็ เป็นตน้ 

 6.  การใชซ้าํ (Reuse) หมายความถึง การนาํขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภณัฑห์รือวสัดุ
เหลือใชก้ลบัมาใชอี้กในรูปลกัษณะเดิมโดยไม่ผา่นกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ 

 7.  การแปรรูปใชใ้หม่ (Recycling) หมายความถึง การนาํขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุ
ภณัฑห์รือวสัดุเหลือใชม้าแปรรูปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพอืผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 
 8.  การหมกัทาํปุ๋ย (Composting) หมายความถึง การนาํเอาขยะทียอ่ยสลายไดม้าแปร
สภาพโดยวธีิการหมกั โดยอาศยักระบวนการทางชีววทิยาของจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ 

 9.  ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซือขายขยะรีไซเคิลในโรงเรียนหรือชุมชน
โดยรายได้ทีเกิดขึนจะถูกบนัทึกลงบนสมุดคู่ฝากของสมาชิก ซึงสามารถฝากหรือถอนได้ใน
ลกัษณะเดียวกนักบัธนาคารพาณิชย ์ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไวแ้ละจาํหน่ายใหก้บัซาเลง้หรือ
ร้านรับซือขยะรีไซเคิลต่อไป 

 10. สถานทีรับซือขยะรีไซเคิล (Junk Shop) หมายความถึง สถานทีหรือบริเวณทีจดัไวเ้พือ
การซือ-ขายขยะรีไซเคิล วสัดุเหลือใช ้ หรือของเก่าทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น 

กระดาษ ขวด กระป๋อง แกว้ พลาสติก และวสัดุอืนๆ และมีการรวบรวมไวเ้พือจาํหน่ายให้แก่
ผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้งต่อไป ทงันีไม่รวมถึงสถานทีดาํเนินกิจกรรมธนาคารขยะ หรือสถานทีรับ
ซือวสัดุรีไซเคิลชุมชน หรือศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชนทีมีขนาดนอ้ยกวา่ 1 ตนัต่อวนั 

  11. สถานทีหมกัทาํปุ๋ย (Composting Facility) หมายความถึงสถานทีทีมีการนาํเอาขยะ
ยอ่ยสลาย เศษวสัดุจากการเก็บเกียว กากตะกอนจากระบบบาํบดันาํเสียหรือของเสียอืนๆ ทีสามารถ
ยอ่ยสลายไดม้าแปรสภาพ โดยวิธีการหมกัโดยอาศยักระบวนการทางชีววิทยาของ  จุลินทรียใ์น    
การยอ่ยสลายอินทรียว์ตัถุ ซึงจะไดผ้งหรือกอ้นเล็กๆ สีนาํตาล เรียกว่า “คอมโพสต”์ ทีสามารถใช้
เป็นสารบาํรุงดิน รวมถึงสถานทีหมกัทาํปุ๋ยเพอืผลิตก๊าซชีวภาพ เพือใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังานดว้ย 
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ทงันี ไม่รวมถึงการหมกัทาํปุ๋ยของชุมชน ซึงไดค้อมโพสต์ น้อยกว่า 1 ตนัต่อวนั หรือก๊าซชีวภาพ 

นอ้ยกวา่ 1 ลบ.ม. ต่อวนั 

 ประเภทขยะมูลฝอย 

 โดยทวัไปแลว้ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.  ขยะยอ่ยสลาย หรือ มูลฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะทีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถ
นาํมาหมกัทาํปุ๋ ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม  ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเนือสัตว ์เป็นตน้ แต่ไม่รวมถึง
ซากหรือเศษของพชื ผกั ผลไม ้หรือสตัวท์ีเกิดจากการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 

 2.  ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยทียงัใชไ้ด้ คือ ของเสียบรรจุภณัฑห์รือวสัดุเหลือใช้ ซึง
สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเครืองดืม เศษพลาสติก เศษ
โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต ์กล่องเครืองดืมแบบ UHT เป็นตน้ 

        3.  ขยะทวัไป หรือ มูลฝอยทวัไป คือ ขยะประเภทอืนนอกเหนือจากขยะยอ่ยสลาย ขยะ
รีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะทียอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าสาํหรับการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีกึงสาํเร็จรูป 

ถุงพลาสติกเปือนเศษอาหาร โฟมเปือนอาหาร ฟอยล์เปือนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสาํหรับ
บรรจุเครืองอุปโภคดว้ยวธีิรีดความร้อน เป็นตน้ 

 4.  ขยะอนัตราย หรือมูลฝอยอนัตราย คือ มูลฝอยทีปนเปือน 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 แสดงสญัลกัษณ์ขยะอนัตราย 

ทีมา: กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแนวทางการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยสําหรับ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหมู่บ้าน (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพมิพ ์(1977), 

2551), 18. 
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 การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใชใ้หม่ คือ การนาํขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภณัฑห์รือ
วสัดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ โดย
กรรมวธีิต่างๆ ซึงทุกคนสามารถทาํได ้โดยการคดัแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทงัทีบา้น โรงเรียน 

และสาํนกังาน เพอืนาํเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล 

 1.  แกว้ 

   แกว้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงันี 

   1.1  ขวดแกว้ดี จะถูกนาํมาคดัแยกชนิด สี และประเภททีบรรจุสินคา้ ไดแ้ก่ ขวด   
แม่โขง ขวดนาํปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดาวนัเวย ์ขวดเครืองดืมชูกาํลงั ขวดยา ขวดนาํอดัลม 

เป็นตน้ การจดัการขวดเหล่านีหากไม่แตก บิน เสียหาย จะถูกนาํกลบัเขา้โรงงาน เพือนาํไปลา้งให้
สะอาดและนาํกลบัมาใชใ้หม่ทีเรียกวา่ “Reuse” 

   1.2  ขวดแกว้แตก ขวดทีแตกหกั บิน ชาํรุดเสียหาย จะถูกนาํมาคดัแยกสี ไดแ้ก่ ขวด
แกว้ใส ขวดแกว้สีชา และขวดแกว้สีเขียว จากนันนาํเศษแกว้มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดย
เบืองตน้จะเริมแยกเศษแกว้ออกมาตามสีของขวด เอาฝาจุกทีติดมากับปากขวดออกแลว้บดให้
ละเอียด ใส่นาํยากดัสีเพือกดัสีทีติดมากบัขวดแกว้ ลา้งให้สะอาด แลว้นาํส่งโรงงานผลิตขวดแกว้
เพอืนาํไปหลอมใหม่ 

 2.  กระดาษ 

   กระดาษเป็นวสัดุทียอ่ยง่ายทีสุด เพราะผลิตจากเยอืไมธ้รรมชาติโดยปกติกระดาษจะ
มีระยะเวลายอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ประมาณ 2 – 5 เดือน แต่ถา้ถูกทบัถมอยูใ่นกองขยะจน
แน่นไม่มีแสงแดด อากาศและความชืน สาํหรับจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลาย ก็อาจตอ้งใชเ้วลาถึง 50 ปี
ในการยอ่ยสลาย ดงันนัเราจึงควรแยกขยะทีเป็นเศษกระดาษเหล่านีออกจากขยะชนิดอืนๆ เพอืความ
สะดวกในการจดัเก็บและนาํไปรีไซเคิลเป็นกระดาษนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 3.  พลาสติก 

   พลาสติกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท ดงันี 

   3.1  พลาสติกทีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting Plastic) เป็น
พลาสติกทีแขง็ตวัดว้ยความร้อนแบบไม่ยอ้นกลบั สามารถขึนรูปผลิตภณัฑรู์ปทรงต่างๆ ไดโ้ดยทาํ
ใหแ้ขง็ตวัดว้ยความร้อนในแม่แบบ และเมือแขง็ตวัแลว้จะมีความคงรูปสูงมาก เนืองจากไม่สามารถ
หลอมเหลวไดอี้กพลาสติกในกลุ่มนีจึงจดัเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได”้ 
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   3.2  พลาสติกทีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) 

เป็นพลาสติกทีหลอมตวัด้วยความร้อน และกลบัแข็งตวัเมืออุณหภูมิลดตาํลง พลาสติกชนิดนี
จดัเป็นวสัดุประเภท “รีไซเคิลได”้ เพอืใหง่้ายต่อการแยกชนิดบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพือนาํมากลบัมา
แปรรูปใชใ้หม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 4.  โลหะ 

   โลหะทีสามารถนาํมารีไซเคิลใหม่ไดมี้ดงันี 

   4.1 เหล็ก ใช้กันมากทีสุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมทงั
เครืองใชใ้นบา้น อุตสาหกรรม 

   4.2  ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดี นาํกลบัมาหลอมใชใ้หม่ได ้โดยการทาํเป็น พระ 

ระฆงั อุปกรณ์สุขภณัฑต์่างๆ และใบพดัเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 
   4.3  ทองแดง นาํกลบัมาหลอมทาํสายไฟใหม่ไดอี้ก 

   4.4  สแตนเลส นาํกลบัมาหลอมทาํชอ้นสอ้ม กระทะ หมอ้ 

   4.5  ตะกวั นาํกลบัมาหลอมใหม่ทาํฟิวส์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ 

 5.  อลูมิเนียม 

   อลูมิเนียม แบ่งได ้2 ประเภท คือ 

   5.1  อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครืองยนต ์ลูกสูบ 

   5.2  อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมงัซกัผา้ ขนันาํ กระป๋องนาํอดัลม กระป๋องเบียร์ 

 การคดัแยกขยะมูลฝอย 

 การรณรงคใ์หค้วามรู้แก่ประชาชนทีพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเรือน หรือเจา้ของประกอบการ 

อาคารทีพกัอาศยั อาคารสาํนกังาน สถาบนัการศึกษา ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม สถานประกอบการ
และสถานทีอยูอ่าศยัอืนๆ ดาํเนินการคดัแยกและเก็บกกัขยะทีเกิดขึนดงัต่อไปนี 

 1.  คดัแยกขยะทีสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดห้รือขยะรีไซเคิล ออกจากขยะ
ยอ่ยสลาย ขยะอนัตรายและขยะทวัไป 

 2.  เก็บกกัขยะทีทาํการคดัแยกแลว้ในถุงหรือถงัรองรับขยะแบบแยกประเภททีหน่วย
ราชการกาํหนด 

 3.  เก็บกักขยะทีทาํการคดัแยกแล้วในบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพยีงพอ ไม่กีดขวางทางเดิน อยูห่่างจากสถานทีประกอบอาหาร ทีรับประทานอาหาร และแหล่งนาํ
ดืม 
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 4.  ให้เก็บกกัขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารทีไม่ทราบแน่ชดั เป็นสัดส่วนแยก
ต่างหากจากขยะอืนๆ เพือป้องกนัการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิด เพือแยกทิงตาม
รูปแบบการเก็บรวบรวมของ อปท. ซึงมี 8 แบบหลกัๆ ไดแ้ก่ 

   1.  การเก็บจากหนา้บา้นพร้อมขยะทวัไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะอนัตราย 

   2. การเก็บจากหนา้บา้นตามวนัทีกาํหนดโดยมีรถเก็บขยะอนัตรายโดยเฉพาะ 

   3. การนาํไปทิง ในภาชนะหรือสถานทีรวบรวมขยะอนัตรายของชุมชนทีไดจ้ดัไว้
โดยเฉพาะ 

   5.  ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไวร้วมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็น
ของเหลวให้ใส่ถงัหรือภาชนะบรรจุทีมิดชิดและไม่รัวไหล และห้ามเทของเหลวต่างชนิดปนกัน 
เนืองจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็นของแขง็หรือกึงของแขง็ใหเ้ก็บใส่ถงัหรือภาชนะทีแขง็แรง 

   6.  หลีกเลียงการเก็บกักขยะทีท ําการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที เหมาะแก่        
การเพาะพนัธุข์องพาหะนาํโรค หรือทีอาจเกิดการรัวไหลของสารพษิไวเ้ป็นเวลานาน 

   7.  หากมีการใชน้าํทาํความสะอาดวสัดุคดัแยกแลว้หรือวสัดุเหลือใชท้ีมีไขมนัหรือ
ตะกอนนาํมนัปนเปือน จะตอ้งระบายนาํเสียนันผ่านตะแกรงและบ่อดกัไขมนัก่อนระบายสู่ท่อนาํ
สาธารณะ 

   8.  หา้มเผา หลอม สกดัหรือดาํเนินกิจกรรมอืนใด เพือการคดัแยก การสกดัโลหะมี
ค่าหรือการทาํลายขยะในบริเวณทีพกัอาศยั หรือพืนทีทีไม่มีระบบป้องกนัและควบคุมของเสียทีจะ
เกิดขึน  
 ก่อนทีจะนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ ตอ้งมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบา้น 

เพอืเป็นการสะดวกแก่ผูเ้ก็บขนและสามารถนาํขยะบางชนิดไปขายเพือเพิมรายไดใ้ห้กบัตนเองและ
ครอบครัว รวมทงัง่ายต่อการนาํไปกาํจดัอีกดว้ย  

 จากการแนวคิดการจดัการขยะสรุปไดว้่า ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษ
ผา้ เศษอาหาร เศษวตัถุ ถุงพลาสติก  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือ มูลฝอยทีเป็นพิษ หรือ
อนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ขยะยอ่ยสลาย คือ ขยะทีเน่า
เสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถทาํปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร 2) ขยะรีไซเคิล หรือ 
มูลฝอยทียงัใชไ้ด ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑห์รือวสัดุเหลือใช ้ ซึงสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่
ได ้ เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเครืองดืม เป็นตน้ 3) ขยะทวัไป หรือ มูลฝอยทวัไป คือ ขยะประเภท
อืนนอกเหนือจากขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะทียอ่ยสลายยากและไม่
คุม้ค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซกัฟอก เป็นตน้ 4) ขยะอนัตราย หรือมูลฝอยอนัตราย คือมูลฝอยทีปนเปือนหรือมีองคป์ระกอบ
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ของวตัถุทีระเบิดได ้วตัถุไวไฟ วตัถุออกไซด ์และวตัถุเปอร์ออกไซด ์วตัถุมีพษิ วตัถุทีทาํให้เกิดโรค 

วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุอย่างอืนทีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม หรืออาจทาํให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือทรัพย ์ เช่น 

หลอดฟลูอเรสเซนต ์ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี โทรศพัทเ์คลือนที เป็นตน้ 

 การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใชใ้หม่ คือ การนาํขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภณัฑห์รือ
วสัดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ โดย
กรรมวธีิต่างๆ ซึงทุกคนสามารถทาํได ้โดยการคดัแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทงัทีบา้น โรงเรียน 

และสํานักงาน เพือนําเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล ประเภทขยะรีไซเคิล แบ่งออกเป็น 1) แก้ว            
2) กระดาษ 3) พลาสติก 4) โลหะ และ 5) อลูมิเนียม เมือทาํการคดัแยกขยะแต่ละประเภทแล้ว 
สามารถนาํกลบัไปแปรรูปใชใ้หม่ได ้ก่อใหเ้กิดธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล เมือรับซือขยะรีไซเคิลแลว้
นําไปคดัแยกขยะ จดัเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปจาํหน่ายได้ในราคาดี เพือนําไปสู่
กระบวนการแปรรูปนาํกลบัไปใชใ้หม่เป็นการลดปริมาณขยะไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 ผูว้ิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจ ประเภทของขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึง   
การคดัแยกขยะมูลฝอยใหน้าํไปรีไซเคิลไดป้ระสิทธิภาพ เพอืสามารถขายต่อไดใ้นราคาทีดี สามารถ
นาํแนวคิดดงักล่าวเพือประกอบการจดัทาํแบบสัมภาษณ์ถึงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย การคดั
แยกขยะรีไซเคิลของผูป้ระกอบการเพอืก่อใหเ้กิดการจาํหน่ายไดร้าคาทีดี 
 

2.  แนวคดิเกียวกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคลิ 

 “ธุรกิจการรับซือขยะรีไซเคิล” หรือทีเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ระบบการซือขาย
แลกเปลียนของเสียหรือวสัดุเหลือใช้” (Waste Exchange System) โดยมีรูปแบบการซือขาย
แลกเปลียนวสัดุ (Waste Material Exchange) (หฤทยั สุขยงิ, 2534 :24, อา้งถึงใน ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา, 
2553: 44) เป็นระบบการจดัการให้มีการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ในอุตสาหกรรม ดงัเช่นใน
ต่างประเทศเองก็มีการรณรงคใ์ห้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกทางทีสามารถจะเป็นไปได้ เนืองจาก
ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนดังเช่น ในปัจจุบนั และการรีไซเคิลไม่ใช่เรืองยากและไกลตวัของ
ประชาชน หากมีการนาํเทคโนโลย ีทางคอมพวิเตอร์ เรืองของสังคมออนไลน์เขา้มาช่วยกระตุน้จะ
ทาํใหป้ระเทศลดการสูญเสียทรัพยากรไปไดเ้ป็นจาํนวนมาก เช่น การนาํเอาระบบ E-recycling เขา้
มาช่วย  (Emily, 2010: 292, อา้งถึงใน ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553: 44) สาํหรับสงัคมไทย  การดาํเนิน
ธุรกิจประเภทนีไดมี้มาชา้นาน ในรูปแบบการซือหรือแลกเปลียนของเก่า ซึงชาวบา้นทวัไปเรียกกนั
ว่า “ซาเล้งรับซือขยะรีไซเคิล” แต่การดาํเนินธุรกิจจะเป็นไปในลักษณะของระบบแอบแฝง 

(Informal System) คือ ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ ทงัในดา้นเงินทุน เทคโนโลย ีและการจดัการ 
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ทาํใหมี้การนาํวสัดุจากขยะมูลฝอยหรือวสัดุเหลือใชไ้ม่กีชนิดมาใชป้ระโยชน์ ซึงในปัจจุบนั ไดเ้ริม
มีการพฒันาเป็นระบบอยา่งเป็นทางการ (Formal System) มากยงิขึน (หฤทยั สุขยงิ, 2534: 24, อา้ง
ถึงใน ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553: 44) โดยสามารถแบ่งกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจการรับซือขยะ        
รีไซเคิลหรือธุรกิจการซือขายขยะมูลฝอย ทีมีการดาํเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรเอกชน  แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ดงันี 

 1.  กลุ่มผู้คัดแยกวัสดุรีไซเคิล คือ กลุ่มบุคคลทีคดัแยกขยะมูลฝอยทีแหล่งกาํเนิด เช่น 

จากบา้นพกั จากธุรกิจร้านคา้ ซึงประกอบไปดว้ย 

   1.1  ผูค้ดัแยกขยะ คือ ชาวบา้นทีมีอาชีพในการคุย้เขียขยะบนหวักองขยะ 

   1.2  พนกังานเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงานทอ้งถิน หมายถึง พนักงานเก็บขนขยะ 

ไม่วา่จะเป็นพนกังานของภาครัฐหรือเอกชน 

 2.  กลุ่มพ่อค้าคนกลางรับซือวัสดุรีไซเคลิ ประกอบดว้ย 

   2.1  รถสามลอ้รับซือขยะรีไซเคิล (3 Wheelers) หรือทีชาวบา้นทวัไปเรียกว่า “ซาเลง้” 

ซึงเป็นกลุ่มทีจะรับวสัดุเหลือใชท้เีจา้ของเคหะสถานคดัแยกออกจากขยะมูลฝอยในบา้นแลว้นาํมา
ขาย หลงัจากนนัจะนาํไปขายร้านรับซือขยะรีไซเคิลต่อไป ซึงกลุ่มนีมีจาํนวนไม่แน่นอน (รังสรรค ์    
ปินทอง, 2531: 1-5, อา้งถึงใน ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553: 44) 

   2.2  รถเร่รับซือขยะรีไซเคิล เป็นตวักลางช่วยถ่ายเทวสัดุรีไซเคิล จากแหล่งกาํเนิด
ไปยงัร้านคา้รับซือขยะรีไซเคิล โดยสามารถเขา้ไปรับซือไดอ้ยา่งทวัถึงทุกครัวเรือน 

   2.3  ร้านรับซือขยะรีไซเคิลรายยอ่ย (Small Sale Recycle Shop) ร้านคา้ประเภทนี มี
จาํนวนไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะตงัอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานทีทิงขยะมูลฝอยของเทศบาลทาํหน้าทีรับ
ซือวสัดุทีคดัแยกไดจ้ากกองขยะมูลฝอย เช่น ขวดแกว้ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นตน้ 

ซึงจะรับซือจากเจา้หนา้ทีเก็บขยะมูลฝอย และผูคุ้ย้ขยะมูลฝอยประจาํสถานทีทีทิงขยะมูลฝอยต่างๆ 

(รังสรรค ์ปินทอง, 2531: 1-5, อา้งถึงใน ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553: 44) 

   2.4  ร้านรับซือขยะรีไซเคิล (Junk Shop) เป็นกลุ่มทีมีกลไกดา้นการตลาดทีสาํคญั
โดยเป็นสือกลางวสัดุรีไซเคิลจากการคดัแยกของประชาชนจากชุมชนกลบัไปสู่โรงงานอุสาหกรรม
หรือแหล่งผลิต เพอืนาํไปแปรสภาพหรือผลิตเป็นสินคา้ใหม่ ร้านรับซือขยะรีไซเคิลประเภทนีจะจด
ทะเบียนการคา้ถูกตอ้ง และจะทาํหนา้ทีในการปรับปรุงคุณภาพของวสัดุเล็กน้อย ซึงโดยทวัไปจะมี
การรวมกลุ่มกนั 

   2.5  พอ่คา้รับซือขยะรีไซเคิลรายใหญ่ (Wholesaler) กลุ่มนีจะทาํสัญญากบัโรงงาน
อุสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตแกว้ โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตกระป๋อง 

เป็นตน้ เพือจดัหา แกว้ กระดาษ พลาสติก และโลหะ ตามปริมาณ ชนิดและคุณภาพทีโรงงาน
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อุตสาหกรรมตอ้งการ จากนนัจะกวา้นซือวสัดุดงักล่าวจากร้านรับซือขยะรีไซเคิลพร้อมทงัปรับปรุง
คุณภาพของวตัถุนันๆ จนได้ปริมาณ ชนิดและคุณภาพทีโรงงานตอ้งการและจดัส่งให้โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึงจะนาํวสัดุเหล่านันไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ต่อไป (รังสรรค ์ปินทอง, 2531: 

1-5, อา้งถึงใน ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553: 45) 

 3.  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (Industry) เป็นกลุ่มทีใชว้สัดุรีไซเคิลผลิตสินคา้ และ
เป็นกลุ่มทีใชว้สัดุรีไซเคิลทีคดัแยกจากกลุ่มที 1 และรวบรวมโดยกลุ่มที 2 เพือผลิตสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์และสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมทีอยูใ่นระบบ Waste Material Exchange จะนาํไปยงั
โรงงานอืนๆ ทีสามารถใชป้ระโยชน์จากของเสีย และโรงงานอุตสาหกรรมทีสาํคญัในการรับซือ
วสัดุเหลือใชห้รือขยะมูลฝอย 

 จากการศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล พบว่าธุรกิจรับซือขยะ          
รีไซเคิลมี 3 รูปแบบใหญ่ๆ 1) กลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุรีไซเคิล คือ กลุ่มบุคคลทีคดัแยกขยะมูลฝอยที
แหล่งกาํเนิด ประกอบดว้ย ผูค้ดัแยกขยะ พนกังานเก็บขยะมูลฝอย เมือคดัแยกแลว้นาํไปจาํหน่ายให้
ร้านรับซือขยะรีไซเคิลรายยอ่ย  2) กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิล เป็นกลุ่มเคลือนทีรับซือ
วสัดุรีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิด หรือกลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิลเช่น รถสามลอ้รับซือขยะรีไซเคิล และ
รถเร่รับซือขยะรีไซเคิล แลว้นาํไปจาํหน่ายต่อยงักลุ่มร้านรับซือวสัดุรีไซเคิลทีมีขนาดร้านรายยอ่ย 
ขนาดกลางและขนาดรายใหญ่จากนนัมีการคดัแยกประเภทชนิดขยะรีไซเคิลจึงส่งไปยงักลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมเพอืแปรสภาพ (รีไซเคิล) ให้กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 3) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นกลุ่มทีใชว้สัดุรีไซเคิลผลิตสินคา้ หรือนาํไปโรงงานอืนๆ ทีสามารถใชป้ระโยชน์จากของเสีย 

ผูว้จิยัสามารถนาํแนวคิดดงักล่าวเพือประกอบการจดัทาํแบบสัมภาษณ์ถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ
รับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม 
 

3.  แนวคดิเกียวกับการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคลิ 

 ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเป็นธุรกิจทีสามารถดําเนินการได้หลากหลายประเภท 

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กดาํเนินการรับซือขยะรีไซเคิล เพือทาํการส่งต่อไปยงัผูรั้บซือขยะรีไซเคิล
รายใหญ่ และทาํการส่งต่อไปยงัโรงงานแปรรูปรีไซเคิล โดยในประเทศไทยพบว่าผูป้ระกอบธุรกิจ
บริการส่วนใหญ่นันเป็นผูป้ระกอบการรายย่อยทีเปิดสถานประกอบการรับซือขยะรีไซเคิลใน
ลักษณะไม่มีสาขา  โดยจะตังสถานประกอบการตามแหล่งชุมชนหรือใกล้แหล่งโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายนัน จะดาํเนินการรับซือขยะรีไซเคิลทงัในแบบแยก
ประเภท โดยรับซือเฉพาะบางรายการเช่น รับซือกระดาษ รับซือเศษเหล็ก เป็นตน้ แต่บางรายนันรับ
ซือขยะรีไซเคิลโดยไม่แยกประเภท นอกจากนียงัมีผูป้ระกอบการบางรายทีมีการตังสถาน
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ประกอบการรับซือขยะรีไซเคิลแบบมีสาขายอ่ยกระจายตามภูมิภาคต่างๆ เช่น บริษทั วงษพ์าณิชย ์

จาํกดั และยงัมีโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลขนาดใหญ่ทีมีการรับซือขยะรีไซเคิลทีหนา้โรงงาน (คู่มือ
ธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล, 2557) 

 การวิเคราะห์โซ่อุปทาน 

 รูปแบบของโซ่อุปทานของธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิลประกอบดว้ยธุรกิจตน้
นาํ ไดแ้ก่ ผูน้าํขยะรีไซเคิลมาจาํหน่ายให้กบับริษทัรับซือขยะรีไซเคิล บริษทัจดัจาํหน่ายเครืองจกัร
ในการบดอดัขยะ ส่วนธุรกิจปลายนาํ ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพือทาํการรีไซเคิลขยะ
ประเภทต่างๆ ดงัแสดงในภาพที 2 

 

 

ภาพที 2 แสดงภาพรวมโซ่อุปทานธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

ทีมา: คู่มือธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพือรีไซเคิล, เข้าถึงเมือ 18 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้จาก 

http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/download.php?id=  

 

 ผู้นําขยะรีไซเคลิมาจําหน่าย เป้าหมายคือ กลุ่มลูกคา้ทีหลากหลายทีนาํขยะรีไซเคิลมา
ขายใหก้บับริษทั ทงัทีมาจากแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยโดยตรง กลุ่มผูค้ดัแยกและจากกลุ่มพ่อคา้คน
กลาง ซึงลูกคา้เหล่านีไดแ้ก่ ประชาชนทวัไป ผูค้ดัแยกขยะ พนักงานเก็บขยะ รถเร่รับซือขยะ           
รีไซเคิลต่างๆ และร้านรับซือขยะรีไซเคิล 

 บริษัทจําหน่ายเครืองจักรในการจัดการขยะ ไดแ้ก่บริษทัทีจดัจาํหน่ายเครืองจกัรและ
อุปกรณ์ทีใชใ้นการบริหารจดัการขยะรีไซเคิล อาทิ เครืองบดอดัขยะ แม่เหล็กไฟฟ้า เครืองตดัเหล็ก 

ธุรกิจต้นนํา ผู้ให้บริการคดัแยกขยะ
เพือรีไซเคลิ 

ธุรกิจปลายนํา 

ผูน้าํขยะรีไซเคิลมาจาํหน่าย

บริษทัจาํหน่ายเครืองจกัรในการ
บดอดัขยะ

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพือทาํ
การรีไซเคิลขยะ
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ปากคีบขยะ รถเข็น เป็นตน้ โดยบริษทัดงักล่าวจะสามารถให้ขอ้มูลเครืองจกัรทีเหมาะสมสาํหรับ
ประเภทและปริมาณของขยะรีไซเคิลทีจะดาํเนินการ 

 โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล หมายถึงโรงงานทีทาํ
หนา้ทีในการรีไซเคิล หรือการนาํกลบัไปใชซ้าํของสินคา้ประเภทต่างๆ จาํพวก กระดาษ พลาสติก 

โลหะ หรือเศษแก้ว เป็นตน้ นอกจากนียงัรวมถึงโรงงานทีมีความตอ้งการนําสินคา้ไปใช้ใน
วตัถุประสงคเ์ฉพาะกิจ เช่น การนาํขวดสุราไปเป็นขวดนาํปลา เป็นตน้ หากความตอ้งการของสินคา้
ในประเทศมีน้อย ก็ยงัสามารถรวมกลุ่มกบัผูข้ายรายอืน เพือส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศได ้ เช่น 

การนาํเศษโลหะประเภทเหล็กไปขายให้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ และ จีน เป็นตน้ ทงันีในระหว่าง
กระบวนการบริหารจดัการขยะหรือสินคา้ของเก่าผูป้ระกอบการในธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือ       
รีไซเคิลอาจมีการตงัจุดรับซือยอ่ยตามแหล่งชุมชน โดยมีหน้าทีในการรวบรวมขยะทีสามารถใช้
ประโยชน์ไดจ้ากแหล่งชุมชนในพืนทีใกลเ้คียง ตลอดจนเป็นจุดรับซือขยะทีสามารถรองรับลูกคา้
ไดอ้ยา่งสะดวกใชพ้นืทีไม่มาก มีเครืองมือในการอดักระดาษขนาดเล็ก เครืองตดัปรับสภาพโลหะ
และเครืองชงั หลังจากนันจะมีการขนส่งสู่สถานีหลกัเพือทาํการคดัแยกและแปรรูปในขนัตอน
ต่อไป ซึงพนืทีทีเหมาะสมในการตงัสถานียอ่ย ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้หรือร้านสะดวกซือ ปัมนาํมนั 

สถานศึกษา สถานทีราชการ สถานทีประกอบพธีิกรรมทางศาสนา และอาคารสาํนกังานขนาดใหญ่ 
 จากนนัขยะเพอืรีไซเคิลดงักล่าวจาํถูกรวบรวมและลาํเลียงไปยงัสถานีหลกัซึงมีหน้าที
ในการรวบรวมสินค้าจากสถานีย่อย เพือนํามาผ่านกระบวนการคดัแยกและแปรรูปขยะทีมี        
ความหลากหลาย ใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีง่ายต่อการขนส่งสู่แหล่งรับซือต่างๆ เช่น การคดัแยกประเภท
กระดาษแลว้ทาํการอดัเป็นกอ้น การบดยอ่ย ทาํความสะอาด และอบแหง้พลาสติกชนิดต่างๆ เพอืส่ง
เขา้โรงงานรีไซเคิล การบดยอ่ยขวดแกว้เพอืใส่ในถงับรรจุแกว้ เป็นตน้ 

 หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง 

 ในปัจจุบนัมีหน่วยงานทีมีความเกียวขอ้งกบัธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล ดงันี 

 1.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล เพือ
ความน่าเชือถือในธุรกิจ ประกอบธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการดาํเนินการดา้นภาษีอยา่งถูกตอ้ง 

ซึงมีความจาํเป็นโดยเฉพาะอยา่งยงิสาํหรับผูป้ระกอบการทีจะดาํเนินการแปรรูปขยะทีไดท้าํการคดั
แยกมาในลกัษณะเป็นโรงงาน โดยผูป้ระกอบการสามารถติดต่อขอดาํเนินการได้ที กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้สาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั หรือทางเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 

 2.  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการให้อนุญาต    
การดาํเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงงานในธุรกิจบริการคดัแยกขยะ เพือรีไซเคิลจดัเป็น 

โรงงานจาํพวกที 3 คือเป็นโรงงานทีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อน จึงจะจดัตงัโรงงานได ้นอกจากนียงั
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ถูกจดัอยูใ่นลาํดบัที 105 หรือ 106 ในการแบ่งประเภทของชนิดโรงงาน ทงันีประเภทหรือชนิดของ
โรงงานลาํดบัที 105 คือโรงงานประกอบ 5 กิจการเกียวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบสิงปฏิกูลหรือ
วสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ทีมีลักษณะและคุณสมบติัตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัที 2 (พ.ศ.2535) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.2535 ส่วนประเภทหรือชนิดของโรงงานลาํดบัที 106 

คือโรงงานประกอบกิจการเกียวกับการนําผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมทีไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม โดย
ผูป้ระกอบการตอ้งไปติดต่อขอดาํเนินการยงั กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

หรือ สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัในเขตจงัหวดั 

 3.  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทาํหน้าทีให้อนุญาตการดาํเนินธุรกิจคา้ของ
เก่าตามพระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ. 2474 โดยผูป้ระกอบการตอ้ง
ไปติดต่อยงั ผูบ้งัคบัการกองทะเบียน กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ ในเขตกรุงเทพ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัในเขตจงัหวดั 

 กฎหมายทีเกียวข้อง 

 กฎหมาย ในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายทีสนับสนุนให้มีการนาํของเสียมาใชป้ระโยชน์
อยา่งชดัเจน มีเพยีงบทบญัญติัทีกาํหนดไวเ้กียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยทวัไปและขยะมูลฝอย
อนัตราย ซึงมีกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ทีสาํคญั (สุนีย ์มลัลิกะมาลยแ์ละคณะ, 

2543: 3-43, อา้งถึงใน ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553: 47-50)  

1.  พระราชบญัญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  

พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายเกียวกับการสาธารณะสุขเป็นการดูแลและติดตามและให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมและเพือเพิมประสิทธิภาพในการป้องกนั
เกียวกบัอนามยัสิงแวดลอ้มซึงรวมถึงการจดัการขยะดว้ย กฎหมายกาํหนดให้ องคก์รบริหารส่วน
ทอ้งถินสามารถออกขอ้กาํหนดของทอ้งถินในรูปของขอ้บญัญติัจงัหวดั เทศบญัญตัิ ขอ้บงัคบัตาํบล 

ขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร หรือขอ้บงัคบัเมืองพทัยา เกียวกบัรูปแบบของการเก็บ ขน และกาํจดั สิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย มาตรา 20 (3) ไดเ้อง ดงันนัองคก์รบริหารส่วนทอ้งถินจึงอาจออกขอ้กาํหนดให ้

ผูท้ิงทาํการแยะขยะตามประเภททีกาํหนดก่อนตลอดจนการทิงขยะตามวนัทีกาํหนด  

2.  การกาํหนดมาตราทางการเศรษฐกิจเพอืจูงใจให้แยกขยะนนั องคก์รบริหาร ส่วน
ทอ้งถินสามารถใชอ้าํนาจมาตรา 20 (4) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการการเก็บ และขนมูล
ฝอยไม่เกินอตัราทีกาํหนดในกฎหมาย โดยหลกัการแลว้องคก์รบริหารส่วนทอ้งถินมีอาํนาจหนา้ที
ในการกาํจดัขยะในเขตรับผดิชอบ (มาตรา 18 วรรคหนึง) และในกรณีทีมีเหตุอนัสมควร องคก์ร
บริหารส่วนทอ้งถินอาจมอบใหบุ้คคลใดดาํเนินการตามวรรคหนึงภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
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ราชการส่วนทอ้งถินหรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้าํเนินการกาํจดัสิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
มาตรา 19 ก็ได ้(มาตรา 18 วรรคสอง)  

3.  พระราชบญัญติัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 

เป็นกฎหมายทีส่งเสริมประชาชนและองคก์รเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
แวดลอ้มและจดัระบบการบริหารดา้นการสิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพ
สิงแวดลอ้มใน มาตรา 4 “ของเสีย” หมายความวา่ ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล นาํเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือวตัถุอนัตรายอืนใดซึงถูกปล่อยทิงหรือมีทีมาจากแหล่งกาํเนิดมลพษิรวมทงักาก ตะกอน หรือ
สิงตกคา้งจากสิงเหล่านนั ทีอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ ความนิยมดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ 
เศษกระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ฯลฯ ซึงเป็นของเสียหรือของเหลือใช ้ หากไม่มีการนาํกลบัมา
หมุนเวยีนใชไ้ดอี้กก็ถือวา่เป็นขยะหรือของเสีย แต่ถา้ไดมี้การนาํมารีไซเคิลขยะมูลฝอยดงักล่าวกจ็ะ
กลายเป็นทรัพยากรทนัที ดงันนัการนาํขยะทีมีค่ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์จะเป็นการลดมลพษิ อนั
เป็นการรักษาสิงแวดลอ้มและยงัเป็นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอีกทางหนึง 

กฎหมายกาํหนดใหจ้ดัตงักองทุนสิงแวดลอ้มขึน (มาตรา 22) เพอืใชใ้นกิจการ ดงัทีระบุไวใ้น 

มาตรา 23 ซึงรวมถึง ระบบการจดัของเสียรวมทีองคก์รบริหารส่วนทอ้งถินลงทุนและดาํเนินงาน 

หรืออาจใหอ้งคก์รบริหาร ส่วนทอ้งถินหรือรัฐวสิาหกิจทีตอ้งการจดัใหมี้ระบบกาํจดัของเสีย
สาํหรับใชเ้ฉพาะในกิจการของตนกูย้มื หรือใหเ้อกชนใหมี้หนา้ทีตามกฎหมายตามทีตอ้งจดัใหมี้
ระบบการกาํจดัของเสียหรือบุคคล ทีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเป็นผูรั้บจา้งใหบ้ริการ
กาํจดัเสียกูย้มื นอกจากนีมาตรา 23 (4) บญัญติัขอบเขตการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดที
เกียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม ตามทีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และ
โดยความเห็นของคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

                        4.  พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 นนั 

เทศบาลมีหนา้ทีตอ้งจดัการกบัขยะจากแหล่งกาํเนิดต่างๆ ไม่วา่จะเป็นชุมชน ตลาด หรือ
หา้งสรรพสินคา้ ทีตงัอยูใ่นเขตเทศบาลนนั มาตรา 53 (3) และมาตรา 50 (1) กล่าวคอื เทศบาลตอ้งมี
หนา้ทีรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงัการกาํจดัมูลฝอย และสิง
ปฏิกูลในเขตเทศบาลของตนนอกจากเทศบาลจะมีหนา้ทีในการจดัการขยะตามพระราชบญัญตัิ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แลว้ เทศบาลยงัมีอาํนาจหนา้ทีเดียวกนันีตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 มาตรา 18-20 การจดัการขยะ ตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร ส่วน
ตาํบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 บญัญตัิวา่ “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มี
หนา้ทีตอ้งทาํในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงัต่อไปนี……(2) รักษาความสะอาดของถนน 

ทางนาํ ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงักาํจดัมูลฝอยและสิงปฏิกูล…..” การทีกฎหมายไดบ้ญัญตั ิ
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ไวเ้ช่นนี ผลก็คือเป็นหน้าทีโดยตรงขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนันๆ นอกจากนีในเรืองการ
จดัการขยะนันองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัมีอาํนาจหน้าทีในการจดัการขยะตามพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18-20  

5.  พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรงงานไดร้ะบุใหมี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมมีอาํนาจออกกฎระทรวง เพือควบคุมการประกอบกิจการโรงงานและ      
การบาํบดัของเสียจากโรงงาน และรัฐมนตรีไดอ้อกกฎกระทรวง ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2535) เพือควบคุม
การประกอบกิจการโรงงานและการบาํบดัหรือกาํจดัของเสีย รวมทงัออกประกาศกระทรวงเพือ
ควบคุมเกียวกบัการกาํจดัสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบบัที 6 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที 1 (พ.ศ. 2541) เพือ
แยกประเภทของขยะออกเป็นขยะทีมีพษิและขยะทีไม่มีพษิ โดยกาํหนดให้ผูป้ระกอบการโรงงานมี
หนา้ทีตอ้งจดัเก็บรวบรวมขนถ่าย การทาํลายฤทธิ และการกาํจดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนด
ไว ้ในประกาศกระทรวงดงักล่าว  

6.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดก้าํหนดให้
องคก์รบริหารส่วนทอ้งถินมีอาํนาจหน้าทีในการจดัการ บาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีอยูใ่นเขตพนืที ดงัความในมาตรา 290 นนั ยอ่มเป็นพนัธกรณี
ขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถินทีจะตอ้งดาํเนินการ โดยเฉพาะในการจดัการขยะมูลฝอยนัน ถือว่า
เป็นกิจกรรมประการหนึงทีเกียวขอ้งกับปัญหาสิงแวดล้อมทีองค์กรบริหารส่วนทอ้งถินจะตอ้ง
จดัการ แต่อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งคาํนึงถึงกฎหมายอืนทีเป็นฐานรองรับการปฏิบตัิหน้าทีและการใช้
อาํนาจดงักล่าวดว้ยวา่มีมากนอ้ยเพยีงใด ทงันีเมือจากรัฐธรรมนูญไดร้ะบุให้ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน 

มีอาํนาจหนา้ทีเพยีงเท่าทีกฎหมายไดบ้ญัญติัไวเ้ท่านนั   

ขันตอนการจัดตังธุรกิจ 
การจัดตังธุรกิจ 

การจดัตงัธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการเปิดเป็นร้านคา้ หรือ
บริษทั โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูป้ระกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาในการดาํเนินธุรกิจให้บริการดงักล่าว 

เนืองจากยงัไม่มีกฎเกณฑใ์นการจดัตงัธุรกิจประเภทนีอยา่งชดัเจน ทาํใหมี้การจดัตงัธุรกิจรับซือขยะ
รีไซเคิลเกิดขึนได้ง่าย ถึงกระนันผูป้ระกอบการในธุรกิจนีนัน ก็มีโอกาสในการปิดบริการได้
โดยง่ายเช่นกนั ลาํดบัขนัตอนในการจดัตงัธุรกิจรับซือของก่า 
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ภาพที 3 ลาํดบัขนัตอนการจดัตงัธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

ทีมา: คู่มือธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพือรีไซเคิล, เข้าถึงเมือ 18 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้จาก 

http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/download.php?id=  

  

 การจดทะเบียนจัดตังนิติบุคคล 

 ในปัจจุบนัยงัไม่มีระเบียบการจดัตงัธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลอยา่งแน่ชัด 

ผูป้ระกอบการบางรายในปัจจุบนัได้ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตังนิติบุคคลกับกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ในขณะทีผูป้ระกอบการรายยอ่ยอีกจาํนวนมากทีตงัสถานประกอบการ
ขนาดเล็กทีดาํเนินธุรกิจเพียงแค่รับซือเศษขยะและส่งขายต่อยงัผูรั้บซือขยะรายใหญ่ โดยมิได้
ดาํเนินการในลกัษณะโรงงานและมิได้จดัตังเป็นนิติบุคคล ทงันีหากธุรกิจมีการขยายตวัและมี      
การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทีเป็นนิติบุคคลรายอืนๆ ผูป้ระกอบการอาจจาํเป็นตอ้งจดทะเบียนนิติบุคคล
ให้ถูกตอ้ง เพือความน่าเชือถือในธุรกิจ ประกอบธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการดาํเนินการดา้น
ภาษีอยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยงิสาํหรับผูป้ระกอบการทีจะดาํเนินการแปรรูปขยะทีไดท้าํการคดั
แยกมาในลกัษณะเป็นโรงงาน เช่น โรงงานบดอดัขยะ จาํเป็นตอ้งมีการจดทะเบียนนิติบุคล 

 การขออนุญาตจัดตังโรงงาน 

 สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลทีดาํเนินการในรูปแบบของ
โรงงานเพือคดัแยกประเภท แปรรูป บด บีบอดัขยะ ทีมีลกัษณะเขา้ข่ายโรงงานอุตสาหกรรม 

จดทะเบียนจดัตงันิติบุคคล

ขออนุญาตประกอบการโรงงานคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล (ลาํดบัที 105 หรือ 106) 

 

 

ขออนุญาตการคา้ของเก่า ตาม พรบ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ. 2474 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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จาํเป็นตอ้งขึนทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบญัญตัิโรงงานพ.ศ. 2535 โดยจดัเป็น 

โรงงานจาํพวกที 3 คือเป็นโรงงานทีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อน จึงจะจดัตงัโรงงานได ้นอกจากนียงั
ระบุประเภทของโรงงานทีจะดาํเนินการโดยโรงงานในธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลจะอยู่
ในลาํดบัที 105 หรือ 106 ในการแบ่งประเภทของชนิดโรงงานทงันีประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลาํดบัที 105 คือโรงงานประกอบกิจการเกียวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใช้
แล้วทีมีลักษณะและคุณสมบติัตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัที 2 (พ.ศ.2535) ออกตาม    
ความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ.2535 ส่วนประเภทหรือชนิดของโรงงานลาํดบัที 106 คือ
โรงงานประกอบกิจการเกียวกบัการนาํผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเป็นวัตถุ ดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมโดย
ผูป้ระกอบการตอ้งไปติดต่อยงั กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สาํนักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัในเขตจงัหวดั โดยมีเกณฑก์ารพจิารณาอนุญาตดงันี 

 1.  ทําเลสถานทีตังโรงงาน 

   1.1 ไม่อยู่ในบริเวณบา้นจดัสรรเพือการพกัอาศยั บา้นแถวเพือการพกัอาศยัและ
ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ไดแ้ก่ โรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษา วดั 

หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานทีทาํการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้
หมายความรวมถึง แหล่งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มตามทีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

   1.2 ไม่ขดัต่อกฎกระทรวง ตามกฎหมายผงัเมืองและไดผ้่านความเห็นชอบจาก
จงัหวดัทอ้งที ทีตงัโรงงานหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 2.  เอกสารประกอบการยืนขออนุญาต 

   2.1 สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  (กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา) 
   2.2 สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (อายไุม่เกิน 6 เดือน) และ
จะตอ้งระบุ วตัถุประสงคข์องการประกอบกิจการโรงงานทีขออนุญาต ฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

    2.3 แบบแปลนแผนผงั อาคาร และการติดตงัเครืองจกัรในอาคารโรงงาน 

   2.4 หนงัสือรับรองอาคารโรงงานโดยวศิวกร พร้อมสาํเนาใบอนุญาตประกอบ 

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

   2.5 รายละเอียดแสดงกรรมวิธีการผลิต  และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้ม 

   2.6 ให้แสดงรายละเอียดการจดัแบ่งพืนที การเก็บวตัถุดิบ การผลิต การเก็บ
ผลิตภณัฑ ์ในแบบแปลนอาคารโรงงานใหช้ดัเจน 
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   2.7 หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิทีดินหรือหนงัสือสญัญาเช่าหรือหนงัสือยนิยอมให้ใช้
ทีดิน 

     2.8 แบบแปลนและรายละเอียดการคาํนวณออกแบบระบบขจดัมลพิษทางอากาศ  

พร้อมสาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

     2.9 แบบแปลนและรายละเอียดการคาํนวณออกแบบระบบขจดัมลพษิทางนาํพร้อม
สาํเนา ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

   2.10 รายงานเกียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิงแวดลอ้ม (ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าดว้ย เรือง รายละเอียดหลักเกณฑ ์  
การพจิารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาํดบัที 105 และลาํดบัที 106 พ.ศ.2545) สาํหรับ
โรงงานลาํดบัที 105 ประกอบกิจการคดัแยก หรือฝังกลบสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ทีไม่เป็น
ของเสียอนัตราย 

   2.11 รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม ตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม (EIA) สาํหรับโรงงานลาํดบัที 105 ประกอบกิจการคดัแยกหรือ ฝังกลบ
สิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ทีเป็นของเสียอนัตราย 

   2.12 สําหรับโรงงานในลาํดับที 105 ยงัมีการระบุถึงเงือนไขเพิมเติมในการขอ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 

 สาํหรับการชาํระค่าธรรมเนียมรายปี ผูป้ระกอบกิจการตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปี
ตงัแต่วนัเริมประกอบกิจการโรงงาน และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปี เมือถึงวนัทีครบ
กาํหนดวนัเริมประกอบกิจการโรงงานในปีถดัไป ถา้มิไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาทีกาํหนดให ้

ตอ้งเสียเงินเพิมอีกร้อยละห้าต่อเดือน โรงงานในเขตกรุงเทพสามารถชาํระค่าธรรมเนียมทีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจงัหวดัอืนๆ ให้ชาํระไดท้ีสาํนักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัที
โรงงานตงัอยู ่
 การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  มีขันตอนและระยะเวลาดําเนินการ
โดยประมาณดงันี 

 1. ตรวจสอบทาํเล และจดัทาํรายงานการตรวจสอบภายใน 30 วนั 

 2. การพจิารณาอนุญาตตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 50 วนั 

 3. การแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคาํขอทราบภายใน 10 วนั 

 นอกจากรายละเอียดขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีเอกสารเกียวขอ้งและตอ้งใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 1.  หนงัสือยนิยอมระหว่างผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้บริการบาํบดั/กาํจดัสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใช้
แลว้ แบบ กอ1 

 2.  ใบกาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย 

 3.  แบบคาํขออนุญาตนาํสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน แบบ 

สก2 

 4.  ใบแจง้เกียวกบัรายละเอียดสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใช้แล้ว สาํหรับผูก่้อกาํเนิดสิง
ปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก3 

 5.  ใบแจง้เกียวกับรายละเอียดสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใช้แล้วสําหรับผูร้วบรวมและ
ขนส่งสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก4 

 6.  ใบแจง้เกียวกบัรายละเอียดสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้สาํหรับผูบ้าํบดัและกาํจดั
สิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก5 

 7.  บญัชีแสดงการรับมอบสิงปฏิกูลหรือพสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก6 

 8.  บญัชีแสดงรายการสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ทีทาํการบาํบดัหรือกาํจดัแบบ สก7 

 9.  หนงัสือมอบอาํนาจ 

 การขออนุญาตค้าของเก่า 
 ของเก่า หมายถึง ทรัพยท์ีเสนอขาย แลกเปลียนหรือจาํหน่ายโดยประการอืนอยา่ง
ทรัพยท์ีใชแ้ล้ว ทงันีรวมถึงของโบราณดว้ย โดยธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลทีมีการดาํเนินการขาย
ต่อไปยงัโรงงานรีไซเคิล จาํเป็นตอ้งขออนุญาตการค้าของเก่า ในหมวดประเภทอืนๆ  เช่น 

รถจกัรยานยนต ์ ไมเ้รือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ เป็นตน้ ซึงการขออนุญาตนันเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าดว้ยการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า ปี พ.ศ. 2533 สําหรับขนัตอนใน    
การดาํเนินการขออนุญาต ผูป้ระกอบการตอ้งไปติดต่อยงั ผูบ้งัคบัการกองทะเบียน กองบญัชาการ
ตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพ หรือผูว้่าราชการจงัหวดัในเขต
จงัหวดั โดยมีขนัตอนการขออนุญาตดงันี 

 1.  ผูข้ออนุญาตยนืคาํร้อง ณ ทีวา่การอาํเภอหรือกิงอาํเภอทีจะดาํเนินการ 

 2.  อาํเภอตรวจสอบเอกสาร หากครบถว้น ถูกตอ้ง ส่งใหจ้งัหวดั 

 3.  จงัหวดัตรวจสอบเอกสารและคุณสมบตัิของผูข้อ  หากถูกตอ้ง ให้ออกใบอนุญาต
และส่งกลบัอาํเภอ 

 4.  อาํเภอแจง้ผูข้ออนุญาต เพอืรับใบอนุญาตและชาํระค่าธรรมเนียม 
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 5.  อาํเภอนําสําเนาใบเสร็จรับเงินส่งจงัหวดั เพือบันทึกรายละเอียดลงในต้นขัว
ใบอนุญาตเก็บเป็นหลกัฐาน 

 เอกสารทีใชใ้นการขออนุญาตไดแ้ก่ 

 1.  บตัรประจาํตัวประชาชน  หรือหนังสือสําคญัประจาํตัวคนต่างด้าว พร้อมใบ
ประกอบธุรกิจและสาํเนา 
 2.  ทะเบียนบา้นและสาํเนา 
 3.  รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 2 นิว จาํนวน 3 รูป  

 4.  ทะเบียนพาณิชย ์หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสาํเนา 

 5.  หนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีทาํการคา้ หรือหลกัฐานการเป็นเจา้ของหรือสญัญาเช่า 
 6.  ใบอนุญาตจากกรมศิลปากรและสาํเนา กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคา้
ของเก่าประเภทโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ ตามกฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

 7. ค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท 

 ข้อมูลในการลงทุน 

 การลงทุนทางธุรกิจ (Initial Investment) 

 องคป์ระกอบหลกัในการการลงทุนเริมตน้ (Initial Investment) ประกอบดว้ย 

 สถานทีตัง 

 ธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลสามารถแบ่งการให้บริการเป็น 2 ประเภทคือ     
การรีไซเคิลขยะชุมชน และการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม  โดยทาํเลทีตงัของธุรกิจรับซือขยะ           
รีไซเคิลนนั จะขึนอยูก่บัประเภทของขยะ และความใกลไ้กลกบัแหล่งของขยะรีไซเคิลดงักล่าว ทงันี
ทีตงัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลควรอยูใ่นทาํเลทีพาหนะในการขนขยะรีไซเคิลสามารถเขา้ถึงได้
สะดวก เช่น ซาเลง้รถปิกอพั หรือ รถบรรทุก และมีพนืทีเพยีงพอสาํหรับเก็บขยะรีไซเคิล นอกจากนี
สภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานทีตงัธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งไม่สร้างความเดือดร้อนต่อ
ชุมชนโดยรอบ ทงันียงัไม่มีกฎหมายบงัคบั ในดา้นสถานทีตงัธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลแต่อยา่งใด 

 การออกแบบและการก่อสร้าง 

 การก่อสร้างสถานทีสําหรับธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลนันไม่มีรูปแบบทีชดัเจน ทงันี
ขึนกบัประเภทของขยะรีไซเคิลทีจะทาํการให้บริการ ซึงจะส่งผลต่อเครืองจกัรและอุปกรณ์ทีจะ
นาํมาใชง้านอยา่งเหมาะสม สาํหรับการออกแบบสถานทีนนัมกัจะประกอบไปดว้ยส่วนหลกั 3 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนสาํนกังาน ส่วนคลงัเก็บสินคา้ และส่วนโรงงานในการแปรรูปขยะรีไซเคิล 
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 อุปกรณ์และเครืองมือ 

 อุปกรณ์และเครืองมือในการประกอบธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล แบ่งไดเ้ป็น
ส่วนของสาํนักงาน และส่วนของโรงงาน ส่วนของสาํนักงานนันส่วนใหญ่เป็นเรืองของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พืนฐานในการบริหารจดัการขอ้มูล โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีโปรแกรมเฉพาะแต่อยา่งใด 

อุปกรณ์และเครืองมือทีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลจะเป็นในส่วนของ
โรงงาน ซึงจะนาํมาใชใ้นการลดขนาดของขยะรีไซเคิลทีรับซือมา เพือความสะดวกและลดตน้ทุน
ในการขนส่งต่อไปยงับริษทัทีจะทาํการรีไซเคิลขยะดงักล่าวต่อไป 

 บุคลากร  
 บุคลากรในการบริการธุรกิจบริการคดัแยกขยะ เพือรีไซเคิลเน้นหนักไปทีแรงงานใน
การขนยา้ย คดัแยก และจดัหมวดหมู่ของขยะรีไซเคิลทีไดรั้บซือมา ซึงไม่จาํเป็นตอ้งมีคุณวุฒิสูง แต่
ตอ้งเป็นผูท้ีมีความอดทน เนืองจากตอ้งทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีเต็มไปดว้ยขยะ  สาํหรับในส่วน
ของสาํนักงานก็เช่นกนัคือไม่จาํเป็นตอ้งจา้งบุคคลากรทีมีคุณวุฒิสูง แต่อาจตอ้งใชผู้ท้ีสามารถใช้
คอมพวิเตอร์เบืองตน้ และสามารถทาํงานเอกสารได ้

 อัตราค่าบริการ 

 อตัราค่าบริการในธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในประเทศไทยนันจะแตกต่างจากธุรกิจ
บริการประเภทอืน กล่าวคือผูท้ีมาใชบ้ริการธุรกิจรีไซเคิลจะนาํขยะรีไซเคิลมายงัสถานประกอบการ 

และสถานประกอบการจะรับซือขยะดงักล่าว โดยราคารับซือจะแปรผนักบัชนิดของขยะรีไซเคิล
ตามราคาตลาด ทงันีสาํหรับบริษทัรับกาํจดัขยะมีพิษ หรือขยะติดเชือ ทีผูรั้บบริการจะตอ้งชาํระ
ค่าบริการในการนาํไปกาํจดั โดยวธีิการกาํจดัมกัจะเป็นการฝังหรือการเผา ซึงไม่ใช่การรีไซเคิล จะ
ไม่รวมในการศึกษาครังนี ราคารับซือขยะเพือนาํไปรีไซเคิลจะเปลียนแปลงตามราคาตลาด โดย
ขึนอยูก่บัอุปสงคข์องวสัดุรีไซเคิลแต่ละชนิด นอกจากนีความสามารถในการแยกแยะประเภทของ
ขยะอยา่งละเอียดจะสามารถทาํใหเ้กิดมูลค่าของขยะทีสูงขึนอีกดว้ย 

 ความเสียงจากการจัดตังธุรกิจ  
 ความเสียงของการดาํเนินธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล ไดแ้ก่ ทาํเลทีตงัทีจะ
สามารถดึงดูดใหมี้ผูน้าํขยะรีไซเคิลมาจาํหน่าย เนืองจากขยะรีไซเคิลมกัจะมีปริมาณมาก ทาํให้ตอ้ง
ใช้พาหนะในการขนส่ง ทีตงัของสถานประกอบการจะตอ้งไม่ไกลจากแหล่งของขยะรีไซเคิล 

นอกจากนีความเสียงในเรืองของปริมาณขยะรีไซเคิลทีเขา้มายงัโรงงานจาํเป็นตอ้งสัมพนัธ์กบักาํลงั
การผลิตของเครืองจกัรทีเลือกใช ้

 นอกจากนีผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งรับความเสียงในการแยกประเภทของขยะให้
สอดคลอ้งกบัโรงงานแปรรูปทีจะทาํการส่งต่อไป หากแยกประเภทขยะไม่สมบูรณ์อาจทาํให้ราคา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ขายลดลงได ้ความเสียงสุดทา้ยคือราคากลางในการซือขายขยะรีไซเคิล เนืองจากวสัดุรีไซเคิลจะมี
การอา้งอิงกบัวสัดุใหม่ในทอ้งตลาด เช่น ราคาพลาสติก ราคาเหล็ก ดงันันผูป้ระกอบธุรกิจบริการ
คดัแยกขยะเพือรีไซเคิล จาํเป็นตอ้งศึกษาราคาตลาดในการรับซือวสัดุรีไซเคิล และราคาวสัดุแยก
ประเภททีโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิลจะทาํการรับซือ อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้มทาํใหต้ลาดยงัมีความตอ้งการวสัดุรีไซเคิลอยูม่าก ประกอบกบัรูปแบบของธุรกิจมีขยะ
เป็นวตัถุดิบ ซึงมีตน้ทุนไม่สูงมาก ผูบ้ริหารธุรกิจนีส่วนใหญ่เชือว่ายงัเป็นธุรกิจทีดี หากสามารถหา
ทาํเลทีตงัและมีการกาํหนดราคารับซือขยะรีไซเคิลทีเหมาะสม หรือมีรูปแบบการให้บริการทีมี
ความแตกต่าง และมีคุณภาพการบริการทีดี มีความโดดเด่น ก็จะสามารถลดความเสียงในการดาํเนิน
ธุรกิจได ้

 กระบวนการดําเนินงาน 

 จากโซ่อุปทานของธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลสามารถนําไปสู่ภาพรวม
กระบวนการดาํเนินงานในธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลดงันี 

 

 

 

ภาพที 4 แสดงภาพรวมกระบวนการดาํเนินงานในสถานประกอบการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล 

ทีมา: คู่มือธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพือรีไซเคิล, เข้าถึงเมือ 18 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้จาก 

http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/download.php?id=  

 

 กิจกรรมต้นนํา 
1.  สือสารกบัลูกคา้ ถึงแหล่งทีมาของขยะ เพือป้องกนัปัญหาแหล่งทีมาของขยะทีอาจ

ไดม้าจากการลกัขโมย อีกแนวทางหนึงคือมีการจดบนัทึกรายละเอียดของลูกคา้ทีมาใชบ้ริการ  เช่น 

มีการขอสาํเนาบตัรประชาชนของผูน้าํขยะมาจาํหน่าย 

กิจกรรมตน้นาํ 

รับซือขยะจากลูกคา้

กิจกรรมระหว่างการ
ดาํเนินงาน 

คดัแยกขยะอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมปลายนาํ 

จดัจาํหน่ายให้กบั
โรงงานแปรรูปขยะ   

เพือรีไซเคิล
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  2.  การกาํหนดราคารับซือขยะ การกาํหนดราคารับซือทีเหมาะสม โดยอาจอา้งอิงจาก
ราคารับซือของผูป้ระกอบการรายใหญ่ หรืออาจคาํนวณจากราคาขายของวสัดุทีจะสามารถจาํหน่าย
ไดห้ลงัจากการคดัแยกประเภท หกัตน้ทุนในการบริหารจดัการและกาํไรทีคาดหวงั ทงันีราคารับซือ
ขยะจะแปรผนักบัชนิดและประเภทของขยะ หากลูกคา้สามารถคดัแยกประเภทขยะมาแลว้ ราคารับ
ซือจะสูงกวา่กรณีทีลูกคา้นาํขยะแบบคละประเภทมาจาํหน่าย 

 กิจกรรมระหว่างการดําเนินงาน 

1.  กิจกรรมหลกัระหวา่งการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยการคดัแยกประเภทของขยะทีทาํ
การรับซือ และจดัพืนทีเก็บอยา่งเหมาะสม โดยผูป้ระกอบการอาจตอ้งหาบุคลากรทีมีความรู้ดา้น
การคดัแยกประเภทของขยะ ทงัในด้านเทคโนโลยีรวมถึงตอ้งศึกษาความตอ้งการของตลาดทีมี
ความตอ้งการวสัดุรีไซเคิลชนิดใด 

2.  การประสานงานกับบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายเครืองจกัร เพือทาํการตรวจสอบสภาพ    
การใชง้านของเครืองจกัร รวมถึงการแนะนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีมีความเหมาะสมในการดาํเนินงาน 

 กิจกรรมปลายนํา 
1.  การแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งผูป้ระกอบการ โดยการแลกเปลียนความรู้ในการบริหาร

จดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลียนฐานขอ้มูลของลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยงิกรณี
ทีผูป้ระกอบการรับซือขยะเพยีงบางประเภท สามารถเพมิความยดืหยุน่ใหก้บัลูกคา้ในการรับซือขยะ
ทีหลากหลายประเภทมากขึน โดยอาศยัการประสานงานกบัเครือข่ายผูรั้บซือขยะ 

2.  ประเมินความพงึพอใจของลูกคา้และโรงงานแปรรูป อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
ดา้นต่างๆ ดงันี 

    2.1 สิงแวดลอ้มและสถานที 
  2.1.1 ความปลอดภยั 

  2.1.2 เครืองมือ อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก 

  2.1.3 บุคลากร 

   2.1.4 การประสานงาน 

   2.2 การประสานงานเพือจดัจาํหน่ายขยะทีทาํการคดัแยกแล้ว โดยภายหลังจาก    
การรวบรวมและคดัแยกประเภทของขยะทีไดท้าํการรับซือมาแลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งประสานงาน
ติดต่อเพือจาํหน่ายขยะดังกล่าว โดยอาจขายต่อไปยงัโรงงานคดัแยกทีมีขนาดใหญ่ เช่น บริษทั     
วงษพ์าณิชย ์จาํกดั หรือหากสามารถรวบรวมขยะไดป้ริมาณมากผูป้ระกอบการสามารถจาํหน่ายขยะ
ดงักล่าวโดยตรงไปยงัโรงงานแปรรูปทีทาํการรับซือขยะรีไซเคิลทีมีการคดัแยกประเภทแลว้ 
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 จากการศึกษาแนวคิดการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล พบว่าเป็นธุรกิจทีสามารถ
ทาํไดห้ลายกลุ่มเริมตงัแต่ประชาชนทวัไป ผูค้ดัแยกขยะ พนักงานเก็บขยะ รถเร่รับซือขยะรีไซเคิล 
จนกระทงัถึงกลุ่มผูป้ระกอบการรับซือขยะ เพือนาํไปแปรรูปและผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยมี
หน่วยงานของรัฐเขา้มาเกียวขอ้งเพือสร้างความน่าเชือถือ ประกอบธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย มี   
การดาํเนินการดา้นภาษีอยา่งถูกตอ้ง โดยขออนุญาตการดาํเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจคดั
แยกขยะ เพือรีไซเคิล  ทงันีผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นกฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจด้วย คือพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง
พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายเกียวกับการสาธารณะสุขเป็นการดูแลและติดตามและให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของสังคมและเพือเพิมประสิทธิภาพในการป้องกนั
เกียวกับอนามัยสิงแวดล้อมซึงรวมถึงการจัดการขยะด้วย  หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับ
สิงแวดลอ้ม เพอืสามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประกอบธุรกิจอยูร่อด
ได้อย่างยงัยืน ทังนีผูว้ิจัยจะนําความรู้ทีได้จากการศึกษาการดําเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล
ประกอบการจดัทาํแบบสัมภาษณ์เกียวกับลักษณะการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเริมตงัแต่     
ตน้นํา กลางนาํ และปลายนํา เป็นอยา่งไร ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดั
นครปฐม 

 

4.  แนวคดิเกียวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการทีประสบความสําเร็จ 
 ความหมายของการประกอบการ 

 การประกอบการ (Entrepreneurship) มีความหมายไดใ้นลกัษณะต่างๆ กนัทงัทีใชก้าร
พจิารณาในแง่มุมต่างๆ ดงันี 

 การประกอบการมีความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ กระบวนการทีจะนาํเอาปัจจยั
การผลิต (ทีดิน แรงงาน และทุน) ชนิดต่างๆ มาแปรสภาพเป็นสินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากทีสุด 

 การประกอบการในความหมายเชิงธุรกิจ คือการดาํเนินกิจกรรมโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล ซึงร่วมกนัในการผลิตหรือจาํหน่ายสินคา้และบริการ โดยมุ่งหวงัในผลกาํไรและมีความเสียง
ต่อการขาดทุน จากความหมายดงักล่าวนีจะเห็นไดว้า่ การประกอบการใดๆ ซึงเป็นของบุคคลเดียว
หรือกลุ่มของบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั จาํกดั ก็ตาม ถา้หากมีวตัถุประสงคเ์พือการผลิต
และจาํหน่ายสินคา้โดยมุ่งหวงัในผลกาํไร และยอมเสียงต่อการขาดทุนยอ่มถือว่าเป็นธุรกิจทงัสิน 
อาทิ โรงงานผลิตรถยนต ์ร้านคา้ปลีก ธนาคาร คลินิกแพทย ์เป็นตน้ 
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                     การประกอบการในความหมายเชิงระเบียบขอ้บงัคบัด้านกฎหมาย หมายถึง วิธีการ
จดัตงักิจการหรือหน่วยธุรกิจ โดยอาศยัหลกัเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายเป็นแนวทาง
ควบคุมในการดาํเนินกิจการ (จรูญ โกสียไ์กรนิรมล, 2543: 10) 

 “ผูป้ระกอบการ” หรือ “เถ้าแก่” ภาษาอังกฤษ คือ Entrepreneurs ในพจนานุกรม
ภาษาองักฤษหมายถึง บุคคลทียอมรับความเสียงตงัองคก์รธุรกิจขึนมาเพอืหวงัผลกาํไร นอกจากนัน
ก็มีนกัเศรษฐศาสตร์ทีมีชือเสียงอีกหลายคืนไดใ้หค้าํนิยามไวม้ากมายและแตกต่างกนับุคคลทีจะเป็น
ผูป้ระกอบการนันจะตอ้งเป็นผูท้ีมีความกระตือรือร้น ขวนขวายทีจะเอาปัจจยัการผลิตต่างๆ มา
ผสมผสานด้วยหลักการการจดัการ ทาํให้เกิดเป็นสินคา้แปลกใหม่ เกิดผูบ้ริโภคใหม่มีการเสาะ
แสวงหาตลาด หรือช่องทางทีทาํใหเ้กิดกาํไร เป็นผูท้ีมีความคิดริเริมสร้างสรรคสิ์งแปลกใหม่ให้กบั
สินคา้ตวัเดิมอยูเ่สมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึน ติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ 
ทีรุดหนา้อยา่งรวดเร็วตลอดจนวทิยาการใหม่ๆ ไปใชป้รับปรุงใหดี้ขึน 

 คาํว่า “พ่อคา้” กบั “ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม” นนัมีความหมายต่างกนั “พ่อคา้” 
ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต แต่ทาํหน้าทีเป็นผูท้ีมีเงินไปซือของมาขาย หรือบางทีอาจจะไปเครดิตสินคา้กับ
ผูผ้ลิตหรือคนกลาง นาํของนันมาจาํหน่าย เมือไดเ้งินทองมาก็นาํมาหักกบัตน้ทุนทีเหลือเป็นกาํไร
เอาเงินไปซือมาขายอีก เป็นการหมุนเวยีนเงินจากการจ่ายไปและรับกลบัมา หรือเป็นการหมุนเวียน
เงินระยะสันทีพ่อคา้จะมีความเสียงน้อยกว่าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทีจะตอ้งใช้ความคิดใน   
การลงทุนหาผลิตภัณฑ์ มีความเสียงหาเงินลงทุน ตังโรงงาน ซือเครืองจักร จ้างแรงงาน ทํา          
การบริหาร จดัการทรัพยากรต่างๆ หาตลาดและปรับสภาวะให้เขา้กับสิงแวดล้อม ขยายงานทงั
ผลกัดนัทุกวิถีทางให้บรรลุเป้าหมาย จนกลายเป็นผูป้ระสบความสาํเร็จ ดงันันผูท้ีทาํธุรกิจใหญ่โต
ขึนมาไดจ้นถึงปัจจุบนั และกลายเป็นแหล่งจา้งงาน สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ นบัไดว้า่เป็นบุคคลที
น่าส่งเสริมอยา่งยงิ (โชติภา โอภาสานนท,์ 2549: 48-52) 

 ความสําคญัและบทบาทของการประกอบการ 

 สถานประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ ซึงเป็นสถาบันหนึงของสังคมย่อมจะมี
ความสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและการดํารงอยู่อย่างมันคงของสังคม  เ มือสังคมมี                
ความสลับซับซ้อนมากขึนก็ยิงทําให้การประกอบธุรกิจต้องแสดงบทบาทมากขึนต่อชีวิต          
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม  มนุษย์ทุกคนเป็นผู ้บริโภคสินค้าและบริการเพือการมีชีวิตที
สะดวกสบาย  ดังนันจึงต้องพึงพาผู ้ผลิตและผู ้จ ําหน่ายสินค้าหรือบริการ เพือนํามาบําบัด           
ความตอ้งการและเพือให้สังคมได้พฒันายิงขึนไปก็จาํตอ้งอาศยัการมีระบบเศรษฐกิจทีมันคงทงั
ทางด้านการเงิน การลงทุนและการมีงานทาํอย่างเต็มที (Full Employment) ซึงเป็นผลพวงจาก    
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การประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนันเอง อย่างไรก็ตามเราสามารถสรุปบทบาทของ      
การประกอบการทีมีต่อสงัคมได ้ดงันี 

 1.  ช่วยใหฐ้านะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญกา้วหนา้และมนัคงดว้ยการเพิมจาํนวน
ผลผลิตหรือรายไดป้ระชาชาติและเปิดโอกาสใหมี้การจา้งงานมากขึน 

 2.  ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิมขึนจากการเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือ
นาํไปใชจ่้ายสร้างความเจริญให้แก่ประเทศในดา้นต่างๆ เช่น สร้างสาธารณูปโภค อนัไดแ้ก่ ถนน
หนทาง ท่าเรือ โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นตน้ 

 3.  ช่วยใหเ้กิดความกา้วหน้าของวิทยาการเทคโนโลยตี่างๆ การประกอบการธุรกิจใน
ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึน ต้องอาศัยการค้นควา้และวิจัยศึกษาเพือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะสามารถดาํรงอยูไ่ดท้่ามกลางการแข่งขนัในตลาด 

 4.  ช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึน โดยทีธุรกิจได้ช่วยสร้างงานให้แก่
บุคคลและเกิดมีรายได้ เพือนําไปซือหาสินคา้ทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ ทาํให้ได้รับความพอใจ
เพมิขึน ขณะเดียวกนัก็สามารถทีจะเลือกหาสินคา้และบริการทีมีคุณภาพสูงขึน ทาํให้เกิดการกินดี
อยูดี่ 

 5.  ช่วยสร้างสรรค์และรักษาค่านิยมในด้านศิลปวฒันธรรมของสังคม โดยทีสินค้า
ต่างๆ ทีนาํมาเสนอขายแก่ผูซื้อนัน เมือพิจารณาในดา้นของรูปแบบและคุณภาพของสินคา้ ซึงเกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ของผูผ้ลิตทีช่วยกาํหนดแนวทางของรสนิยมในการบริโภค ตลอดจน      
การเสียสละของธุรกิจเพือส่วนรวม เพือจะรักษาไวซึ้งศิลปวฒันธรรมอันดีงามของสังคม เช่น      
การเสนอรายการสารคดีทางโทรทศัน์เรืองจดหมายเหตุกรุงศรีฯ เป็นตน้ ซึงเป็นการสร้างค่านิยมทีดี
ต่อธุรกิจทีเป็นเจา้ของรายการใหเ้กิดขึนกบัประชาชนโดยทวัไป 

 6. ช่วยในการป้องกนัและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษดา้นต่างๆ เพือให้
สงัคมของมนุษยอ์ยูอ่าศยั โดยมีสุขอนามยัทีดี (จรูญ โกสียไ์กรนิรมล, 2543: 12) 

 จากการศึกษาวิจยัของนักวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงได้ศึกษาวิจัย       
คุณลกัษณะของความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทงัจากประสบการณ์ของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในการจดั “โครงการพฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม” มาตงัแต่ปี 
พ.ศ. 2533 (อาทิตย ์วุฒิคะโร, 2543: 40-45, อา้งถึงใน สุธิดา เสถียรมาศ, 2555) ทาํให้มีขอ้มูล
ประมวลถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ ดงัต่อไปนี 

1.  มีความกลา้เสียง ความกลา้ในทีนีหมายถึงความกลา้ในเรืองการตดัสินใจลงมือทาํใน
เรืองต่างๆ ผูมี้ความกล้าเท่านันจึงจะสามารถอยู่รอดได้ในการทาํกิจการ ทงัเรืองของความกล้า
ตดัสินใจในเรืองแนวทางการทาํธุรกิจ 
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2.  มีความมุ่งมนัในความสาํเร็จ ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้แมว้่าจะตอ้งมีการเผชิญกบั
อุปสรรคนานาประการ ดังนันผูป้ระกอบการควรทาํตามแนวคิดทีตนเองมี และเริมตน้ทาํตาม
แนวคิดทีวางไว  ้เมือมีโอกาสทีเหมาะสมดังนันเมือมีการเริมตน้ โอกาสแห่งความสําเร็จย่อมมี
มากกว่าการไม่ลงมือทาํอะไรเลย  และผูป้ระกอบการทุกคนจะตอ้งมีความตอ้งการทีจะประสบ
ความสาํเร็จสูงกวา่บุคคลอืน  

3.  มีความผูกพนัต่อเป้าหมายทีตงัไว ้ การมีความผูกพนัต่อเป้าหมายเป็นปัจจยัสาํคญั
สามารถทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย 

4.  มีความสามารถโนม้นา้วจิตใจผูอื้น ในการทาํธุรกิจตอ้งมีการติดต่อ ประสานงานทงั
ลูกคา้ พนกังาน หรือบุคคลอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ผูป้ระกอบการควรมีความสามารถโน้มน้าวจิตใจ เพือ
สามารถต่อรองทาํให้ได้รับความพอใจทงั 2 ฝ่าย รวมทงัสามารถเชือมความสัมพนัธ์ทีดี ทาํให้
สามารถขยายเครือข่าย มีลูกคา้เพมิมากขึนได ้ 

5.  มีความมานะและทาํงานหนกั  คือตอ้งมีความอดทน ขยนัหมนัเพียรทาํงานนันๆ ให้
บรรลุเป้าหมาย 

6.  มีความกระตือรือร้นและไม่หยดุนิง เป็นผูท้ีฝึกฝนใฝ่รู้ พนัฒนาตนเองอยา่งต่อเนือง 
ขยนัคิด ขยนัทาํ ใหบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว ้

7.  มีความสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์  สามารถนําประสบการณ์ทีได้รับเป็น
บทเรียนในการพฒันาตนเอง และธุรกิจได ้

8.  มีความรับผดิชอบ เมือกระทาํการสิงใดแลว้ ไม่ว่าผลจะเป็นอยา่งไรตอ้งรับผิดชอบ
ในการกระทาํนนัๆ  

9.  มีความเชือมนัในตนเอง นาํความรู้ ประสบการณ์ทีไดรั้บ มาคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ 
ตอ้งมีความเชือมนัในสิงทีตนเองคิด และกระทาํลงไปวา่สิงนนัสามารถทาํใหป้ระสบความสาํเร็จได้
 10.  มีความสนใจในการแสวงหาความรู้เพมิเติม ในการทาํธุรกิจผูป้ระกอบการตอ้งหมนั
แสดงหาความรู้รอบด้าน ทงัทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เพือสามารถทาํให้ทนัต่อการ
เปลียนแปลงต่างๆ ทิเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว 

 11.  มีความสามารถในการบริหาร การเป็นเจา้ของธุรกิจตอ้งมีการบริหารจดัการ ตงัแต่ 
การวางแผนงาน เป้าหมาย บุคลากร เครืองมือต่างๆ ทีจะเป็นส่วนประกอบในการทาํธุรกิจให้ไดผ้ล
ประกอบการทีดี อยา่งมนัคง 

 12.  มีความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ผูป้ระกอบการตอ้ง
สร้างความแตกต่าง จึงตอ้งมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทีจะก่อให้เกิดความแตกต่างส่งผลต่อการ
สร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจได ้
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 13.  มีความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม  ซึงปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้มี           
การเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในทุกดา้นไม่วา่จะเป็น สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น อากาศ นาํ 
เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจซึงมีความเชือมโยงถึงกนัทงัภายในประเทศ และต่างประเทศ
อยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการปรับธุรกิจไปตามสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 

14.  มีความกลา้ตดัสินใจ ในการทาํธุรกิจมีความเสียงตลอดเวลา จึงตอ้งกลา้คิดและกลา้
ทีจะตดัใจ โดยการนาํความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทีไดรั้บมาประมวลผลคิดวเิคราะห์ดว้ย          ความ
รอบคอบ 

15.  มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ สามารถนาํความรู้ และประสบการณ์ใน 
การทาํงานทีผา่นมา ก่อใหเ้กิดแนวคิดและการวเิคราะห์ทีถูกตอ้งแม่นยาํ 

16. มีความสามารถในการสร้างพนัธมิตร จากการทีผูป้ระกอบการสามารถโน้มน้าว
จิตใจผูอื้น ทาํให้มีการสร้างพนัธมิตร ทาํให้ขยายเครือข่าย รับรู้ข่าวสารต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทนัต่อเหตุการณ์ 

17.  มีความซือสตัย ์การเป็นผูมี้ความซือสัตยท์าํให้ก่อให้เกิดความมุ่งมนั หมนัเพียร ใน
สิงทีตนเองคิด และตงัใจทีจะทาํการใดใหส้าํเร็จตามทีไดต้งัใจไว ้ 

18.  มีความประหยดัเพืออนาคต โดยการคิดวิเคราะห์ตน้ทุน ทงัค่าวสัดุ แรงงาน หรือ
ผลตอบแทนทีได้รับ คุม้ค่ากับตน้ทุนทีเสียไปหรือไม่ รวมทงัหากช่วงเวลาใดมีกาํไรสูง ตอ้งมี      
การเก็บผลกาํไรบางส่วนเพอืพฒันาธุรกิจในอนาคตดว้ย  

19.  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจด้านใดต้องคํานึงถึง             
ความรับผดิชอบต่อสงัคมดว้ย โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล อาจก่อให้เกิดปัญหา
การส่งกลินเหม็นได ้จึงควรมีการจดัเก็บทีดี  

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า คุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการทีประสบ
ความสาํเร็จนนั ส่วนใหญ่มิไดมี้มาแต่กาํเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้บ่มเพาะจากการหล่อหลอม หรือ
จากการใฝ่หาฝึกฝน เพอืการพฒันาไปสู่คุณลกัษณะทีดีดงักล่าว 

ประยรู บุญประเสริฐ (2542: 53-54, อา้งถึงใน สุธิดา เสถียรมาศ, 2555) ไดแ้บ่งบุคลิกภาพ
ผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จไวด้งันี  

1.  ชอบบริหารให้สาํเร็จ มนัใจในการบริหารทีตนเองดาํเนินงานอยู ่แกไ้ขปัญหาดว้ย
ความมนัใจ ไม่วา่อยูใ่นสถานการณ์ใด  

2.  มุ่งหวงัในผลงานสาํเร็จ ผูป้ระกอบการจะไม่หยดุคิดหาหนทางใหง้านสาํเร็จ 

3.  ชอบทาํงานโดยตนเอง ผูป้ระกอบการจะตงัใจและพยายามทาํงานให้สาํเร็จดว้ยตวั
ของตวัเอง  
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4.  เขา้ใจงาน เขา้ใจรายละเอียดของงานอยา่งชดัเจน รู้กระบวนการทาํงาน 

5.  สามารถประเมินโอกาสไดถู้กตอ้ง มีความสามารถในการเขา้ใจการเปลียนแปลงซึง
ส่งผลกระทบต่องานและวางแผนลดความเสียงได ้ 

6.  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์มองหาหนทางใหม่ในการแกไ้ขให้สามารถทาํงานไดดี้
ขึนอยูต่ลอดเวลา  

7.  มองเห็นโลกทีแทจ้ริง เขา้ใจยอมรับความจริง รับฟังความเห็นคนอืน มองเห็น
ผลงานในความเป็นจริงของตนเอง  

8.  สามารถแกไ้ขปัญหา เขา้ใจสิงทีตอ้งทาํ เห็นปัญหารวดเร็ว รู้จกัหาทางออกใน    
การเขา้ใจปัญหาไดห้ลายทาง และมีประสิทธิภาพ  

ในขณะทีศาตราจารย ์ดร.เฟรเซอร์ (Frese, 2000: 18-19, อา้งถึงใน สุธิดา เสถียรมาศ, 

2555) อดีตนายกสมาคม จิตวิทยาประยุกต์นานาชาติ (International Association of Applied 

Psychology: IAAP) ซึงศึกษาลกัษณะทางจิตวทิยาของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ ไดเ้สนอ
ลกัษณะบุคลิกภาพของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ (Entrepreneurial Orientation) ไว ้6 ดา้น 

ดงันี  

1.  ความเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy Orientation) คือ ความสามารถและความตงัใจที
จะนาํตนเองไปสู่โอกาส บุคคลทีมีลกัษณะความเป็นตวัของตวัเองจะเป็นคนทีสามารถทาํงานได้
ดว้ยตนเองและสามารถตดัสินใจได้ในภาวะทีบีบบงัคบั  หรือมีความจาํกัด ผูป้ระกอบการทีมี     
ความเป็นตวัของตวัเองจะยงัมีความสามารถในการต่อรอง หรือเผชิญกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหรือบริษทั
ใหญ่ๆ ได ้ 

2.  ความมีนวตักรรม (Innovativeness Orientation) คือ การมีความคิดริเริมเกียวกับ
สินคา้ใหม่ๆ การบริการ และเทคโนโลยใีหม่ๆ  

3.  ความกลา้เสียง (Risk Taking Orientation) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่    
การกลา้เสียงต่อสิงทีไม่รู้ การกลา้ใชท้รัพยสิ์นจาํนวนมากสาํหรับการก่อตงัธุรกิจ และการกลา้กูย้มื
เงินในจาํนวนมาก ซึงความกลา้เสียงดงักล่าวเกียวขอ้งกบั ลกัษณะการหลีกเลียงความไม่แน่นอน 

(Uncertainty Avoidance)  

4.  ความกา้วร้าวในการแข่งขนั (Competitive Aggressiveness Orientation) เป็นคุณลกัษณะ
ทีทาํใหคู้่แข่งยากทีจะเขา้มาในตลาดเดียวกนั ผูป้ระกอบการทีมีลกัษณะกา้วร้าวจะมีความมุ่งมนัสูง
ในการพยายามกา้วลาํหน้าทาํให้คู่แข่งหมดประสิทธิภาพ และทาํการต่างๆ ให้เหนือกว่าคู่แข่งใน
ตลาด  
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5.  ความสมาํเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (Stability and Learning Orientation) หมายถึง 

ลกัษณะทีมีความมนัคง ไม่หวนัไหวกบัสถานการณ์หรือความผดิพลาดทีเกิดขึน และนาํขอ้บกพร่อง
มาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้  

6.  ความใฝ่ใจในความสาํเร็จ (Achievement Orientation) หมายถึง ลกัษณะทีผูป้ระกอบการ
คน้หาหนทาง หรือเนน้หนทางไปสู่ความสาํเร็จ เป็นผูท้ีชอบงานทีมีความทา้ทายและมีแรงจูงใจทีจะ
ทาํงานนนัๆ ใหดี้กวา่เดิมและประสบความสาํเร็จ  

คุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล (ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 
แหล่งเพาะเงินทีไม่ควรมองขา้ม, 2557) 

การเริมต้นประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลต้องสํารวจตนเองให้ชัดเจนใน             
การประกอบธุรกิจเนืองจากมีผลกระทบดา้นสงัคม ประกอบดว้ย 

1.  หนา้ทน คือตรวจสอบความรู้สึกของตนเองว่ารู้สึกอาย หรือกลวัจะมีใครมารู้ว่าตน
ประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล หากยงัมีความรู้สึกเหล่านนัอยู ่จงตดัออกจากความรู้สึก ตดัคาํพูด
กระแสวพิากษว์จิารณ์ต่างๆ จงเปลียนความคิด ทาํให้คนเหล่านนัเห็น พิสูจน์กนัดว้ยฝีมือ โอกาสที
จะประสบความสาํเร็จไม่ไกลแน่นอน 

2.  อดทน คืออดทนกบัอุปสรรคต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนรวมถึงอดทนกบัการรอคอย กบั
การตอ้งใหเ้วลาเพอืมองเห็นถึงผลสาํเร็จวา่ธุรกิจทีกาํลงัทาํอยูนี่ มีแนวโนม้เติบโตไปไดดี้ไดม้ากกว่า
เก่า เพราะไม่มีธุรกิจใดทีจะประสบความสําเร็จได้เพียงชัวขา้มคืน  แต่จงเชือว่าถ้าไดเ้รียนรู้ หา
ขอ้มูลเกียวกบัการทาํธุรกิจรับซือของก่าไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้  จงมนัใจตอ้งมีลูกคา้นาํสิคา้มาจาํหน่าย
แน่ๆ และต่อไปก็ขึนอยูก่ ับว่าไดว้างแผนบริหารงานไวอ้ย่างไร จะทาํการตลาดอยา่งไรกับลูกคา้
เหล่านี จะใชว้ธีิพดูคุยกระชบัมิตรเพอืใหเ้กิดการบอกปากต่อปาก หรือ จะช่วงชิงแจกโปรโมชนั ให้
ราคาทีสูงหน่อยในระยะเวลานีเพอืดึงลูกคา้เขา้มาก่อน ทีกล่าวมานีเป็นเพยีงส่วนหนึงทีเจา้ของธุรกิจ
รับซือขยะรีไซเคิลตอ้งคิดวางแผนเสมอ  

3.  ใจทน คือตอ้งสู้กับความรู้สึกแรกๆ ทีเกิดขึนหลังจากเขา้มาทาํธุรกิจรับซือขยะรี
ไซเคิล เพราะธุรกิจนีไม่ใช่ธุรกิจทีจะไดน้ังอยูใ่นห้องเยน็ๆ แต่เป็นธุรกิจทีคุณตอ้งออกมานับ เช็ค
ของ คาํนวณเป็นเงินและจ่ายเงินดว้ยตวัเอง ดงันนัในแต่ละวนัตอ้งวนเวยีนอยูก่บักองขยะ ของเหลือ
ใชท้ีบรรดารถซาเลง้ตระเวณเก็บมาจากทวัสารทิศมาลงของไวก้บัร้าน ความรืนรมย ์สุนทรีย ์จึงไม่มี
แน่นอนกบัธุรกิจนี ประกอบกบัภาพลกัษณ์ของธุรกิจนีในสายตาคนทวัไปก็ใช่วา่จะดีนัก หากไม่ใช่
บรรดานกัธุรกิจดว้ยกนัเอง เขาไม่มีวนัรู้หรอกวา่ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเป็นธุรกิจทีทาํเงินทาํกาํไร
ได้อย่างมหาศาล ขอเพียงแค่ว่าคุณตอ้งมีใจกับการทาํธุรกิจนี ให้ใจกับการกําจดัอุปสรรคทีไม่
เพยีงแต่จะเป็นอุปสรรคทางธุรกิจเท่านนัในเรืองของคู่แข่งทางการคา้ แต่ยงัตอ้งประสบกบัอุปสรรค
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ทางใจในเรืองของการต่อสูก้บัคาํครหา ติฉินนินทาจากคนใกลต้วัทีอาจจะยงัไม่เห็นดว้ยกบัการเขา้
มาทาํงานทางดา้นนี 

นอกจากนีผูป้ระกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลควรมีคุณสมบติั ดงันี (คู่มือธุรกิจบริการ
คดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล, 2557: 12-13)  

 1. มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิงจดัการสินคา้คงคลงัและพืนที   
การจดัเก็บสินคา้ เนืองจากธุรกิจการรับซือขยะนันผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งจดัสรรพืนทีจดัเก็บ
สําหรับขยะทีรับซือเข้ามา รวมถึงขยะทีได้รับการคัดแยกประเภทแล้ว  ด้วยพืนทีทีจาํกัด 

ผูป้ระกอบการควรบริหารพืนทีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีการวางแผนการรับซือและ          
การจาํหน่ายขยะทีทาํการคดัแยกแลว้ยงัเป็นอีกปัจจยัหนึงทีจะส่งผลต่อพนืทีจดัเก็บดว้ย 

2.  มีการสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายทงัระหว่างผูป้ระกอบการรับซือขยะดว้ย
กนัเอง เพือเพิมความยดืหยุน่ในการให้บริการ รวมถึงเครือข่ายของลูกคา้จะทาํให้สามารถดาํเนิน
ธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึน ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีทกัษะใน
การเจรจาติดต่อ เพอืสร้างใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือดงักล่าว 

3.  มีความอดทน มีการดูแลดา้นสุขอนามยัทีดี เนืองจากการดาํเนินธุรกิจนีจาํเป็นตอ้ง
ปฏิบติังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเต็มไปดว้ยขยะประเภทต่างๆ ดงันันผูป้ระกอบการตอ้งมีความ
อดทนในการทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มดงักล่าวทีอาจมีกลิน และสุขอนามยัทีไม่ดีนกั รวมถึงตอ้ง
มีการดูแลดา้นสุขอนามยัสาํหรับตนเองและพนกังาน 

4.  มีความรู้ด้านการสือสาร และการประสานงาน เนืองจากลูกจา้งหรือพนักงานใน
สถานประกอบการคดัแยกขยะ เพือรีไซเคิลเป็นผูท้ีมีการศึกษาไม่สูง วิธีการทาํงาน การประสานงาน 

อาจตอ้งอาศยัทกัษะในการสือสาร และการประสานงานทีเหมาะสมเพือสามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

กล่าวโดยสรุป ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผูค้ิดริเริมดาํเนินธุรกิจขึนมา
เป็นของตนเอง มีการวางแผนการดาํเนินงาน และดาํเนินธุรกิจดว้ยตนเอง มีการคน้หาความตอ้งการ
ของตลาดและเปิดกิจการใหม่ เพอืตอบสนองความตอ้งการของตลาด มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและ
สามารถหาช่องทางทีจะสร้างธุรกิจของตนเอง มีความพร้อมทีจะรับความเสียงต่างๆ ทีจะเกิดขึน
ตงัแต่ตดัสินใจทีจะเริมดาํเนินธุรกิจ โดยยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา เพือมุ่งหวงัผล
กาํไรทีเกิดจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจตนเอง (อรนุช ชุ่มจิตร, 2553)  

จากการศึกษาแนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ ทาํ
ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถึงลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการทีจะประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย การมี
ความกล้าเสียง มีความมุ่งมัน ผูกพนัต่อเป้าหมายทีตังไว  ้มีความกระตือรือร้น  ใฝ่หาความรู้
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ตลอดเวลา เป็นตน้ ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้มาแต่กาํเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้หล่อหลอม หรือจากการ
ใฝ่หาฝึกฝน เพือการพฒันาไปสู่คุณลกัษณะทีดี ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลยงัตอ้งมี
คุณลกัษณะพเิศษ คือ ตอ้งหน้าทน อดทน และใจทนมีความวิริยะอุตสาหะ เนืองจากการประกอบ
ธุรกิจนีมีภาพลักษณ์ทางสังคมทีไม่ดีนัก อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบขา้งได้  รวมทงัผู ้
ประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลยงัตอ้งมีความรู้ในการบริหารธุรกิจ การสร้างเครือข่าย มีความ
อดทน และมีความรู้ในดา้นการสือสาร เพอืนาํไปสู่การบริหารจดัการในการประกอบธุรกิจจนไดรั้บ
ผลตอบแทนทีดี และอยูร่อดไดอ้ยา่งยงัยนื 

ทงันีผูว้ิจยัจะนําความรู้ทีได้จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับการเป็นผูป้ระกอบการที
ประสบความสาํเร็จ ประกอบการจดัทาํแบบสัมภาษณ์เกียวกบัลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับ
ซือขยะรีไซเคิลทีประสบความสาํเร็จในจงัหวดันครปฐม 

 

5.   แนวคดิเกียวกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

  กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจมีความสาํคญัในการใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารจดัการ
การดาํเนินงานใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนั สร้างความพงึพอใจให้กบัลูกคา้ ส่งผลต่อการดาํเนินงาน
ประสบความสําเร็จ สร้างผลกาํไรความก้าวหน้าในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยงัยนื โดยกลยทุธ์ใน
การดาํเนินงานทีช่วยแสดงให้เห็นถึงชนิดของการวางแผนในทรรศนะทีกวา้งขวาง และชีให้
บุคคลภายนอกเห็นถึงทิศทางการทาํงานขององคก์รโดยภาพรวม อธิบายให้ทราบในลกัษณะทีเป็น
ภาพพจน์โดยผา่นเป้าหมายและนโยบายต่างๆ ว่ากิจการกาํลงัดาํเนินธุรกิจชนิดไหน และมีกลยทุธ์
ดาํเนินการอยา่งไรบา้ง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2529: 96, อา้งถึงใน กญัญกานต ์ทวีทิพยรั์ตน์, 
2553: 9)  

  การวางแผน เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพือพิจารณาวตัถุประสงคท์ีตอ้งการ โดยมี
การคาดคะเนปัญหาต่างๆ ทีอาจเกิดขึนและทาํการพฒันาหาวิธีการแกไ้ขเอาไวล่้วงหน้า ทงันีโดย
จะตอ้งพจิารณารายละเอียดสิงทีตอ้งทาํวา่ ตอ้งทาํอะไร ทาํเมือไหร่ พร้อมกบัการระบุผลสาํเร็จต่างๆ 
ทีตอ้งการจะนาํ กิจการมุ่งไปสู่วตัถุประสงคต์ามทีไดต้งัใจเอาไว ้การวางแผนจึงเปรียบเสมือนแผน
ทีนาํทางองคก์ารจะนาํมาเพอืกา้วไปขา้งหนา้  
  การวางแผนช่วยให้กระบวนการจดัการดาํเนินไปอย่างเป็นระบบ และช่วยกาํหนด
วตัถุประสงคท์ีสาํคญัสาํหรับทุกกลุ่ม นอกจากนีผูบ้ริหารตอ้งวางแผนเพือกาํหนดถึงความสัมพนัธ์
ภายในองคก์าร คุณสมบติัของพนักงาน ลกัษณะของระบบควบคุม ซึงเราอาจจะกล่าวไดว้่า การ
วางแผนเป็นจุดเริมตน้และช่วยให้หน้าทีต่างๆ ทางการจดัการเกิดประสิทธิผล ซึงความสาํคญัของ
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การวางแผนแบ่งออกได ้ดงันี (พะยอม วงศส์ารศรี, 2542: 70, อา้งถึงใน กญัญกานต ์ทวีทิพยรั์ตน์, 
2553) 

  1.  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นทีจะเกิดในอนาคต 

  2.  ทาํใหเ้กิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เขา้มาในองคก์าร 

  3.  ทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

  4.  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานทีซาํซอ้น 

  5.  ทาํใหเ้กิดความชดัเจนในการทาํงาน 

  ลักษณะทีสําคญัของการวางแผนอยู่ทีกระบวนการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ
กาํหนดแผนงานขึนมาใช ้ซึงจะเห็นไดจ้ากลกัษณะของการวางแผนว่าเป็นการสะทอ้นความคิดให้
ปรากฏเป็นสิงต่างๆ ออกมา คือให้รู้ว่าตอ้งการจะทาํอะไร และจะให้สาํเร็จเป็นผลงานสูงถึงขนาด
ไหน การวางแผนมีจุดเด่นทีมีการคิดก่อนลงมือทาํ ซึงย่อมจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัตาม
กระบวนการ เพราะจะทาํใหเ้กิดความรอบคอบ การไดว้างแผนทาํใหผู้ป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารได้
ผ่านการคิดวิเคราะห์ขนัหนึงก่อน เพือป้องกนัปัญหาทีอาจเกิดขึน และการคิดหาหนทางแกไ้ขไว้
ล่วงหนา้ ดงันันเมือถึงขนัลงมือทาํจริง โอกาสทีจะปรับปรุงและทาํให้ดีขึนไปอีกก็จะมีมากขึนใน
กระบวนการปฏิบตัิ 
  การวางแผนสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นหลายประเภท ขึนอยู่กับความจาํเป็นและ
ตอ้งการใชข้องกิจการ แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกประเภทนีก็เพือสะดวกในการเรียกชือ เพือ
นํามาใช้อ้างอิงเท่านัน แต่ในสภาพทีเป็นจริงนันแผนประเภทต่างๆ เหล่านีก็มีการคาบเกียวกัน
ตลอดเวลา การแบ่งแยกประเภทแผนและประเภทการวางแผน อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

  1.  การวางแผนตามหนา้ทีงาน คือ การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ตามหน้าทีงานหลกัของ
กิจการ เช่น แผนงานดา้นบุคคล แผนงานดา้นการผลิต แผนงานด้านการตลาด และแผนงานดา้น
การเงิน เป็นตน้ 

  2.  การวางแผนตามระดบัขององคก์าร คือ การวางแผนหลกั แผนยอ่ย ทีเชือมโยงกัน
กบัระดบัขนัของการจดัการ เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเกียวขอ้งกบัการวางแผนเชิงรวมของทงักิจการ 
โดยมุ่งวางแผนหลัก หรือแผนบางงานเป็นสําคญั ขณะเดียวกันผูบ้ริหารระดับกลางก็จะทาํการ
วางแผนงานดา้นการบริหารและวางแผนโครงการงานใหม่ภายในขอบเขตของงานทีตนรับผิดชอบ
อยู่ และ ณ ระดับผูบ้ริหารเบืองตน้ก็จะทาํการวางแผนทีเกียวกับการดาํเนินงานต่างๆ ทีเป็นงาน
ประจาํ ทีตอ้งดาํเนินงานต่อเนืองไปในงวดทาํงานใหม่ 
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  3.  การวางแผนตามระยะเวลา คือ การแบ่งแยกตามระยะเวลาของแผน เช่น แผนระยะ
ยาว (เช่น อาจ 5 ปี หรือมากกว่า) แผนระยะปานกลาง เช่น 2-3 ปี และแผนระยะสัน เช่น แผน
ประจาํปี หรือแผนงานของช่วงไตรมาส หรือแผนงานประจาํเดือน ประจาํสปัดาห์ เป็นตน้ 

  4.  การวางแผนตามลกัษณะชนิดของแผน คือ การแบ่งแผนตามลกัษณะของแผนทีมี
คุณลักษณะแตกต่างกันในเนือหาความยากง่าย กลไกและวตัถุประสงค์ทีจะนําไปใช้งาน เช่น 
วตัถุประสงค ์นโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน กฎ ระเบียน วธีิทาํ เป็นตน้ 

  กลยุทธ์ นับได้ว่าเป็นแผนงานอย่างหนึง ซึงมักใช้ในความหมายทีครอบคลุมถึง
แผนงานใหญ่ทงัหมดของธุรกิจ หรือส่วนใหญ่ของงาน หรือโครงการใหญ่ การจดัทาํกลยทุธ์เป็น
กระบวนการของการตดัสินใจเลือกจุดหมายขององคก์าร นอกจากนียงักินความรวมไปถึงนโยบาย
ต่างๆ ทีเกียวกบัการจดัหา การใชแ้ละจาํหน่ายทรัพยากรต่างๆ ขององคก์าร 

  แต่อยา่งไรก็ตาม แมก้ารวางแผนจะเป็นรากฐานทีสาํคญัของกลยทุธ์ขององคก์รต่างๆ 
แต่กลยทุธก์็ไม่ไดเ้กิดขึนมาจากการวางแผนเสมอไป กลยทุธ์สามารถเกิดขึนมาจากภายในองคก์ร
เอง โดยทนัทีทนัใด โดยทีไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไวก่้อน หรือทีเรียกว่ากลยุทธ์ฉับพลัน 
(Emergent Strategy) ดังนันจึงจะเห็นไดว้่ากลยทุธ์นันมีทีมาในสองลกัษณะ คือ กลยทุธ์ เกิดจาก  
การวางแผนและกลยทุธท์ีไม่ไดเ้กิดจากการวางแผนไวล่้วงหนา้ (พกัตร์ผจง วฒันสินธุ ์และพสุ เดชะ
รินทร์, 2542: 19, อา้งถึงใน กญัญกานต ์ทวทีิพยรั์ตน์, 2553) 

  กลยทุธท์ีไม่ไดเ้กิดจากการวางแผนเป็นกลยทุธ์ทีเกิดขึนเพือตอบสนองสิงต่างๆ ทีอาจ
เกิดขึน โดยไม่ไดเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้เช่น โอกาสในทางธุรกิจใหม่ๆ การพฒันาของเทคโนโลยี
รวมทงัประสบการณ์ทีไดท้งัในแง่บวกและแง่ลบจากแผนกลยทุธท์ีไดว้างไว ้ถึงแมก้ารวางแผนเป็น
สิงทีมีความสมัพนัธแ์ละสาํคญัต่อกระบวนการในการจดัการเป็นอยา่งสูง เนืองจากในกระบวนการ
ทางดา้นกลยทุธน์นั องคก์รมีหนา้ทีในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายและวางแผนกิจกรรม
ต่างๆ เพือให้บรรลุวตัถุประสงคน์ันๆ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรภายในให้เหมาะสม แต่ทว่าดว้ย
ความเป็นจริงแลว้ ยงัมีผูว้จิารณ์ความแตกต่างระหวา่งการจดัการทางกลยทุธ์กบัการวางแผนอีกมาก 
เช่น เฮนรี มินซ์เบิร์ก (Henry MintZberg) ไดร้ะบุไวว้่าแนวคิดแบบดงัเดิมทีบอกไวว้่ากลยทุธ์ของ
องค์กรเป็นผลมาจากการวางแผนเพียงอยา่งเดียวเป็นขอ้สรุปทีผิดพลาด เนืองจากเป็นการละเลย
ความสาํคญัทีวา่กลยทุธส์ามารถเกิดขึนได ้โดยทีไม่ตอ้งมีการวางแผนมาก่อนก็ได ้กลยทุธ์สามารถ
เกิดขึนจากกิจกรรมต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีไม่ไดค้าดหวงัไว ้มินซ์เบิร์ก (Mintzberg) จึงไดแ้บ่ง
กลยทุธ์ออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ Intend Strategy หรือกลยทุธ์ ไดมี้ความตงัใจหรือวางแผนไว้
แล้ว และ (Emergent Strategy) หรือกลยุทธ์ทีไม่ได้มีการวางแผนไวก่้อน ซึงมีหลายองค์การที
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ประสบความสาํเร็จจาก Emergent Strategy (พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์, 2542: 25, 

อา้งถึงใน กญัญกานต ์ทวทีิพยรั์ตน์, 2553) 

  โดยสรุปแลว้กลยทุธ์ขององคก์ารต่างๆ เกิดมาจากการผสมผสานกนัอย่างดีระหว่าง    
กลยทุธ์ทีมีการวางแผนไวแ้ล้ว (Intend Strategy) และ กลยุทธ์ทีไม่มีการวางแผนไว ้(Emergent 

Strategy) ผูบ้ริหารขององค์กรจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์และพิจารณา ว่าอันใดมี    
ความเหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใดและเลือกใชแ้ต่ละกลยทุธ์ทีมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
ซึงในการวจิยัครังนี ผูว้จิยันาํกลยทุธท์งั 2 ประเภท มาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ดา้นสภาพทวัไป
ของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 

  ความหมายของกลยุทธ์ 

  ความหมายของคาํวา่กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมาย 
ดงันี 

  มอร์ริสัน ริมมิงตนั และวิลเลียมส์ (Morrison, Rimmington and William, 1999: 195, 
อา้งถึงใน กญัญกานต ์ทวีทิพยรั์ตน์, 2553) ไดอ้ธิบายความหมายของกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการว่า 
เป็นกระบวนการการบริหารอย่างไม่หยุดนิง ในการดําเนินธุรกิจระหว่างองค์ประกอบของ
ผูป้ระกอบการ องคก์ารและสิงแวดลอ้ม อนันาํไปสู่ความสาํเร็จทางธุรกิจทียงัยนื 

  กิงพร ทองใบ และคณะ (2542: 9, อา้งถึงใน กญัญกานต ์ทวทีิพยรั์ตน์, 2553) ไดอ้ธิบาย
ถึงกลยทุธ์ว่า กลยทุธ์ (Strategy) หมายถึงวิธีการ (Means) ทีองคก์ารเลือกเพือดาํเนินการจากจุดที
เป็นอยู่ในปัจจุบนัไปยงัจุดหมายปลายทางในอนาคตทีกาํหนดไว ้รพีพรรณ แก้วรัศมี และคณะ 
(2541: 5, อา้งถึงใน กญัญกานต ์ทวีทิพยรั์ตน์, 2553) ได้ให้ความหมายของกลยทุธ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจวา่ กลยทุธเ์ป็นการอธิบายถึงการวางแผนและการปฏิบติัสงคราม หรือการต่อสู้ทางธุรกิจ โดย
แผนกาํหนดวตัถุประสงคท์างกลยทุธ์ และวิธีการทีจะบรรลุวตัถุประสงค ์อาจสาํเร็จลงไดด้ว้ยการ
ใชย้ทุธวธีิควบคุมทรัพยากร โรงงานและคน 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542: 38, อ้างถึงใน กัญญกานต ์ทวีทิพยรั์ตน์, 2553) 
กล่าวถึงกลยทุธ์ว่า กลยุทธ์เป็นรูปแบบของการกระทาํ ซึงผูจ้ดัการใชเ้พือบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องค์การ เป็นกลยุทธ์ทีเป็นจริง ซึงบริษัทได้วางแผนไว้ และใช้โต้ตอบว่าการเปลียนแปลง
สถานการณ์ ผูก้าํหนดกลยทุธเ์ป็นบุคคล ซึงมีความรับผดิชอบต่อความสาํเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์การ  เ ช่น  ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท  ประชาชน  เจ้าของกิจการ  ประธานกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการบริหาร และผูป้ระกอบการ และสรุปวา่กลยทุธ ์ประกอบดว้ยเป้าหมาย (Gold) นโยบาย 
(Policies) และแผน (Plan) ผูบ้ริหารทีตอ้งการประสบความสําเร็จในอนาคต จะตอ้งศึกษาการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ และโลกในการบริหารธุรกิจมีความสลบัซับซ้อน และมีการเปลียนแปลงอยา่ง
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รวดเร็ว ธุรกิจจะตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงนัน ถา้ผูบ้ริหารขาดความชาํนาญใน
การกาํหนดกลยทุธแ์ละการปฏิบติัการกลยทุธจ์ะทาํให้ธุรกิจต่อสู้กบัคู่แข่งขนัไม่ได ้ดงันันผูบ้ริหาร
ในระดับองค์การต่างๆ จึงให้ความสําคญัเกียวกับความรับผิดชอบในการกาํหนดกลยุทธ์ และ
กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์

  โดยสรุป กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจคือ กระบวนการในการบริหารองค์กรอย่างมี
รูปแบบเพอืใหก้ารดาํเนินธุรกิจบรรลุวตัถุประสงคท์ีกาํหนดไว ้วิธีการ (Means) ทีองคก์ารเลือกเพือ
ดาํเนินการจากจุดทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไปยงัจุดหมายปลายทางในอนาคตทีกาํหนดไว ้อธิบายถึง   
การวางแผนและการปฏิบติัสงคราม หรือการต่อสู้ทางธุรกิจ โดยแผนกาํหนดวตัถุประสงคท์างกล
ยุทธ์และวิธีการทีจะบรรลุวตัถุประสงค์ อาจสําเร็จลงได้ด้วยการใช้ยุทธวิธีควบคุมทรัพยากร 
โรงงานและคน กลยุทธ์เป็นรูปแบบของการกระทาํ ซึงผูจ้ดัการใช้เพือบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การ เป็นกลยุทธ์ทีเป็นจริง ซึงบริษัทได้วางแผนไว้ และใช้โต้ตอบว่าการเปลียนแปลง
สถานการณ์ ผูก้าํหนดกลยทุธเ์ป็นบุคคล ซึงมีความรับผดิชอบต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของ
องคก์าร  
  ความสําคญัของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  1.  ช่วยให้องค์การมีวตัถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชัดเจน 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูป้ฏิบติังานในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

  2.  ช่วยให้การดําเนินงานสอดคล้องในหน้าทีต่างๆ ภายในองค์การ เพือนําไปสู่
วตัถุประสงคท์ีกาํหนดไว ้

  3.  เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดับต่างๆ  มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเริม
สร้างสรรคเ์พอืพฒันาองคก์าร 

  4.  ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถคาดการณ์ปัญหาทีจะเกิดขึน แลว้เปลียนแปลงปัญหาให้เป็น
โอกาสทีจะดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

  5.  ช่วยให้ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล สามารถตดัสินใจได้อย่างรอบคอบและ
สามารถลดความเสียงได ้(บุญเลิศเยน็คงคา, 2549: 19) 

  ระดับของกลยุทธ์ 

  ในการกาํหนดหรือวางกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจในองค์กรทีมีหน่วยธุรกิจหลาย
หน่วย โดยทวัไปจะมีกลยทุธ์ 3 ระดบั ดงันี (สมชาย ภคสาสน์วิวฒัน์ 2542: 23-24, อา้งถึงใน กญัญกานต ์
ทวทีิพยรั์ตน์, 2553) 

  1.  กลยทุธ์ระดบับริษทั (Corporate Strategy) มุ่งการพฒันากลุ่มธุรกิจ เพือพิจารณาว่า
บริษทัควรดาํเนินธุรกิจอะไรบา้ง และบริษทัควรจดัสรรทรัพยากรไปยงัธุรกิจแต่ละอยา่งอยา่งไร 
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  2.  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) มุ่งการปรับปรุงฐานะการแข่งขัน 
ผลิตภณัฑข์องบริษทั ซึงอยูใ่นอุตสาหกรรมใหสู้งขึน บริษทัจะรวมกลุ่มผลิตภณัฑท์ีคลา้ยคลึงกนัไว้
ในหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ์ (Strategic Business Unit หรือ SBU) เดียวกนั กลยทุธ์ระดบัธุรกิจของ 
SBU จะพจิารณาถึงการเพมิกาํไรของการผลิตและการจาํหน่ายของผลิตภณัฑใ์หสู้งขึน 

  3.  กลยทุธ์ระดบัหน้าที (Functional Strategy) มุ่งเน้นการใชท้รัพยากรของบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยแผนกงานตามหน้าทีจะพฒันากลยุทธ์ตามหน้าที  เช่น  กลยุทธ์
การตลาด  กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย ์ภายใตข้อ้จาํกัดของกลยุทธ์ระดับ
บริษทัและระดบัหน่วยธุรกิจ 

  กลยทุธท์งั 3 ระดบันี จะประกอบกนัเป็นลาํดบัของกลยทุธภ์ายในกิจการ โดยทีกลยทุธ์
แต่ละระดบัมีผลกระทบระหว่างกนั จึงตอ้งผสมผสานกนัอยา่งสอดคลอ้ง เพือการบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ารโดยส่วนรวม 

  กลยุทธ์เหล่านี จะมีความสัมพนัธ์กับความสําเร็จของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม
ความสมัพนัธนี์จะถูกปรับโดยสถานการณ์วงจรของธุรกิจ (Geldern and Frese, 1998: 234-248, อา้ง
ถึงใน กญัญกานต ์ทวทีิพยรั์ตน์, 2553) การวางแผนอยา่งสมบูรณ์ และการวางแผนเฉพาะ สิงสาํคญั
ให้ความสําคัญต่อกระบวนการตังเป้าหมายในขณะทีการวางแผนเฉพาะสิงสําคัญนัน  จะมี        
ความยดืหยุน่มากกวา่ในช่วงแรกของการเริมดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ ซึงมีความไม่แน่นอน
สูงและต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การวางแผนเฉพาะ  สิงสําคัญค่อนข้างใช้ได้ผล  เพราะ
ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํงานในระดบัทีสูงกวา่ 
  ดงันันกลยุทธ์ สามารถแบ่งได้ดงันี 1) กลยทุธ์ระดบับริษทั มุ่งการพฒันาทรัพยากร
ภายในบริษทั เช่น พนักงาน ดา้นเทคโนโลยใีห้ทนัสมยั ระดบัการลงทุน เป็นตน้ 2) กลยทุธ์ระดบั
ธุรกิจ มุ่งการปรับปรุงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 3) กลยทุธ์ระดับหน้าที มุ่งเน้นการใชท้รัพยากร 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ความเป็นผู้นําเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) 

  ความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ ์หมายถึง ความสามารถคาดคะเน สร้างวิสัยทศัน์รักษาความ
คล่องตวัและใหอ้าํนาจแก่บุคคลอืน เพอืทีจะสร้างการเปลียนแปลงเชิงกลยทุธ์ เมือจาํเป็นความเป็น
ผูน้าํเชิงกลยทุธจ์ะมีความหมายของการบริหารองคก์าร โดยส่วนรวมแทนทีจะเป็นหน่วยงานหนึง 
และช่วยใหอ้งคก์ารจดัการกบัการเปลียนแปลงทีซบัซอ้นมากขึน ภายในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนั
ปัจจุบนั ความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธจ์ะมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ความเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ความเป็น
ผูน้าํเชิงบารมี และความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป 
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  ความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ตอ้งการความเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ความเป็นผูน้าํเชิงบารมี 
และความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป ความเป็นผูน้าํเชิงวสิยัทศัน์จะสร้างจินตนาการในอนาคตทีจูงใจบุคคล
และให้ทิศทางเพือการกาํหนดเป้าหมายขององค์การ ความเป็นผูน้ําเชิงบารมีจะมีบุคลิกภาพที
เขม้แข็ง เชือมัน และเปลียนแปลงการสร้างความผูกพนัของบุคคลทีเขม้แข็ง และการบนัดาลใจ
บุคคลให้บรรลุวิสัยทศัน์ ความเป็นผูน้ําเชิงปฏิรูปจะเลยพน้ไปจากความเป็นผูน้ําเชิงบารมี การ
ปฏิรูปองคก์ารดว้ยการจูงใจให้บรรลุสูงกว่าความคาดหวงัปรกติ และแมแ้ต่สูงกว่าทีพวกเขาคิดว่า
เป็นไปไม่ได ้

  เนืองจากสภาพแวดล้อมการแข่งขนัทีซับซ้อนและทวัโลก ผูน้ําเชิงกลยุทธ์จะตอ้ง
เรียนรู้วา่พวกเขาจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลภายในสภาพแวดลอ้มทีไม่แน่นอนไดอ้ยา่งไร 
ดว้ยคาํพูดและหรือตวัอย่างส่วนบุคคลและความฝันเพืออนาคต ผูน้าํเชิงกลยทุธ์จะมีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อพฤติกรรม ความคิดและความรู้สึกของบุคคลภายในองคก์าร 

  ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ทีมีประสิทธิภาพจะเต็มใจตดัสินใจอยา่งตรงไปตรงมา กล้าหาญ แต่
ปฏิบติัได้ การตดัสินใจทีอาจจะยุ่งยากแต่จาํเป็น เนืองจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที 
บริษทัไดเ้ผชิญอยู ่ผูน้าํเชิงกลยทุธจ์ะแสวงหาการป้อนกลบัเพือทีจะแกไ้ขการตดัสินใจทียุง่ยากจาก
บุคคลทุกคน บ่อยครังการป้อนกลบันีจะถูกแสวงหาจากการติดต่อสือสารเผชิญหนา้ ความไม่เต็มใจ
ยอมรับการป้อนกลบั อาจจะเป็นเหตุผลทีสาํคญัอยา่งหนึงทีทาํให้ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ลม้เหลวได ้ผูน้าํ
เชิงกลยทุธจ์ะตอ้งแสวงหาการป้อนกลบัอยา่งสมาํเสมอจากบุคคลทีถูกกระทบจากการตดัสินใจของ
พวกเขา 
  ความรับผดิชอบพนืฐานเพอืความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธท์ีมีประสิทธิภาพจะอยูท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูง โดยเฉพาะซีอีโอ นอกจากซีอีโอแลว้ผูน้าํเชิงกลยทุธ์อืนของบริษทัจะมีทงัคณะกรรมการ
ของบริษทั ผูบ้ริหารอาวุโสและผูบ้ริหารดิวิชัน โดยไม่พิจารณาถึงชือตาํแหน่งของพวกเขา ผูน้ํา
เชิงกลยทุธ์จะมีความรับผิดชอบการตดัสินใจทีสําคญั ความรับผิดชอบทีไม่สามารถมอบหมายได้
เลย 

  ความเป็นผูน้ําเชิงกลยุทธ์จะเป็นรูปแบบทีซับซ้อนแต่สําคัญอย่างมาก กลยุทธ์ไม่
สามารถถูกกาํหนดและดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผูน้าํเชิงกลยทุธท์ีมีความสามารถ 
เนืองจากผู ้นําเชิงกลยุทธ์จะเป็นข้อกําหนดของความสําเร็จเชิงกลยุทธ์ การแข่งขันภายใน
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัใหม่จะถูกกระตุน้ใหพ้ฒันาผูน้าํเชิงกลยทุธท์ีมีประสิทธิภาพขึนมา  
  ความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ จะแตกต่างจากความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารระดับกลางและ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ ความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์จะมุ่งทงัสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้ม
ภายในขององค์การ ผู ้นําเชิงกลยุทธ์จะต้องก ําหนดทิศทางของบริษัท  ด้วยการพัฒนาและ              
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การถ่ายทอดวิสัยทศัน์ของอนาคต  และการจูงใจและการบนัดาลใจบุคคลให้มุ่งไปสู่ทิศทางนัน 
เนืองจากการวิจยัความเป็นผูน้าํส่วนใหญ่จะมุ่งทีความเป็นผูน้าํของกลุ่มทีค่อนขา้งเล็ก ประโยชน์
ของการวิจัยเหล่านีจะจาํกัดการให้ความสําคญัของเราจะอยู่ทีความเป็นผูน้ําขององค์การ โดย
ส่วนรวม ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัสูงจะแตกต่างจากความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัตาํลง
มา ตามมุมมองดงักล่าวนี เราจะใชแ้นวความคิดของความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปแสดงความหมายของ
ผูน้าํเชิงกลยทุธ ์

  แมว้า่บุคคลบางคนจะเทียบเท่าการเป็นผูน้าํกบัการบริหาร แนวความคิดสองอยา่งนีจะ
ไม่เหมือนกัน ตวัอย่างเช่น ผูบ้ริหารอาจจะแสดงบทบาทหลายอย่างภายในการบริหาร บทบาท
บางอยา่งไม่ไดเ้กียวพนั โดยตรงกบัการเป็นผูน้าํเลย ตวัอยา่งเช่น ในฐานะของผูจ้ดัสรรทรัพยากร
ผูบ้ริหารจะพิจารณาการจดัสรรทรัพยากรขององคก์าร เช่น เงิน เวลา และอุปกรณ์ ในฐานะของผู ้
ตรวจสอบ เขาจะได้รับขอ้มูลและการวิเคราะห์การดาํเนินงานภายในและเหตุการณ์ภายนอก ใน
ฐานะของผูเ้ผยแพร่ ผูบ้ริหารจะถ่ายทอดขอ้มูลทีได้รับจากสภาพแวดลอ้มภายนอกไปยงับุคคล
ภายในองคก์าร บทบาทเหล่านีทุกอยา่งจะเป็นส่วนหนึงของหน้าทีของผูบ้ริหาร บทบาทอีกอยา่ง
หนึงของผูน้าํ ผูบ้ริหารจะแสดงความเป็นผูน้าํเมือเขาแสวงหาความร่วมมือจากบุคคลอืน เพือทีจะ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ดงันนัเรามองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่คาํวา่ผูบ้ริหารจะกวา้งกวา่ผูน้าํ 
  แมโ้ดยทวัไปเราจะมุ่งบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุด ในฐานะทีเป็นผูน้าํขององคก์ารสิงที
สาํคญัคือ การไม่มองขา้มขอ้เทจ็จริงทีว่าการเป็นผูน้าํจะถูกเรียกร้องภายในทุกระดบัและทุกหน้าที
ขององคก์าร กลยทุธไ์ม่สามารถดาํเนินการผา่นผูบ้ริหารสูงสุดตามลาํพงัได ้

  เพือการรักษาขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขันเอาไว  ้องค์การจะต้องกําหนดกลยุทธ์ที
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและการดาํเนินกลยทุธ์เหล่านีอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเหล่านี
ต้องการความเป็นผูน้ําทีมีความสามารถของบุคคลทีผูบ้ริหารสูงสุดจะต้องแถลงภารกิจและ
เป้าหมายองคก์ารอยา่งชดัเจน และแสดงการปลุกเร้า การจูงใจ และการสนับสนุนต่อบุคคลภายใน
องคก์าร เมือพวกเขาทาํงานร่วมกนั เพือทีจะดาํเนินกลยทุธ์ของบริษทั ดงันัน วอร์แรน จี เบนนิส 
(Warren G. Bennis) นักวิจยัทางการบริหารไดก้ล่าวว่า “การเป็นผูน้าํสามารถทาํให้รู้สึกกนัทวัทงั
องคก์ารทีใหก้ารนาํและพลงัแก่การทาํงาน” 

  กลยุทธ์ทางการตลาด 

  กลยุทธ์การตลาดจัดเป็นอาวุธทีมีประสิทธิภาพในการทาํธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ทีเป็น
ตน้แบบทางการตลาดอยา่งแทจ้ริงคือกลยทุธก์ารตลาด P เพราะนกัธุรกิจทวัโลกต่างให้การยอมรับ
วา่มีประสิทธิภาพในการทาํการตลาดค่อนขา้งสูงสามารถเห็นผลไดช้ดัเจน ดงันนัผูป้ระกอบการควร
ตอ้งทาํความรู้จกัและศึกษาเรียนรู้ความหมายของกลยทุธ ์ P (อิงคค์วตีิ, 2557) ดงันี 
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 กลยุทธ์การตลาด 8P ความรู้พนืฐานสําหรับผู้ประกอบการ (กสิกร เอสเอ็มอี, 2557) 

 1.  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) 

   กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกับการตดัสินใจในส่วนทีเกียวเนืองกับตวั
ผลิตภณัฑ์ทงัหมด คือส่วนของคุณสมบติัส่วนตวัทีตอ้งตงัเป้าว่าจะสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ในระดับความพึงพอใจขนาดไหน การนําสินค้าไปเปรียบเทียบ กับ
ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัในทอ้งตลาดว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร นอกจากนียงัมีในส่วนของ
วตัถุดิบและสายงานการผลิตดว้ย 

2.  กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) 

    การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าถือเป็นกลยุทธ์สําคัญของแผนงานทาง
การตลาดทีจะช่วยสร้างความได้เปรียบมากขึน โดยการกาํหนดราคาจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั ของ
ตน้ทุนการผลิตบวกกบัผลกาํไรทีตอ้งการจะไดจ้ากการขายผลิตภณัฑแ์ลว้จึงทาํการกาํหนดราคาขาย
ออกมา โดยตอ้งคาํนึงสภาพการแข่งขนัของตลาดสินคา้ นอกจากนีการกาํหนดราคายงัมีนัยทีบ่ง
บอกถึงตาํแหน่งทีตอ้งการจะใหสิ้นคา้ไปยนือยูด่ว้ย ซึงการตงัราคาอาจจะตงัให้ใกลเ้คียง กบัสินคา้
ประเภทเดียวกนับนทอ้งตลาด หรือน้อยกว่าถา้ ตอ้งการแยง่ชิงฐานลูกคา้ และมากกว่าถา้ตอ้งการ
วางตาํแหน่ง ผลิตภณัฑใ์หอ้ยูเ่หนือกวา่ผลิตภณัฑท์วัไป 

3.  กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place Strategy) 

      ช่องทางการจัดจาํหน่ายเป็นหนึงในยุทธศาสตร์สําคัญ ของการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพราะถา้สามารถหาช่องทางการกระจายสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภคไดม้ากเท่าไหร่ ผลกาํไรก็
จะเพิมสูงขึนมากเท่านัน โดยช่องทางการจัดจาํหน่ายทีนิยมใช้กันในปัจจุบนัมีอยู่ด้วยกันสอง
รูปแบบ คือ การขายไปสู่มือของผูบ้ริโภคโดยตรงและการขายผ่าน พ่อคา้คนกลาง ซึงสองวิธีนีจะมี
ขอ้แตกต่างอยูต่รงทีว่า การขายตรงไปสู่มือผูใ้ชสิ้นคา้จะไดก้าํไรทีมากกว่า ในขณะทีการขายผ่าน
พอ่คา้คนกลางจะช่วยในเรืองของยอดการจาํหน่ายทีสูงขึนอนัมีผลมาจากเครือข่ายทีพ่อคา้คนกลาง
ไดว้างเอาไวน้นัเอง 

 4.  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

      การส่งเสริมการตลาดหากตรงใจผูบ้ริโภค ยอดขายและกําไรก็จะเพิมขึนอย่าง 
รวดเร็ว โดยกลยทุธ์การตลาดนีจะตอ้งใชส่้งเสริมและสอดคลอ้งไปกนัไดก้บักลยทุธ์อยา่งอืนดว้ย 
โดยการส่งเสริมการตลาดนีสามารถทาํไดห้ลายวธีิ ไม่วา่จะเป็นการลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 

 5.  กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy) 

     ในเลือกซือสินคา้สิงทีปรากฏต่อสายตาของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งแรกก็คือ บรรจุภณัฑ ์
จึงสามารถกล่าวไดว้า่ บรรจุภณัฑเ์ป็นหนา้ตาของสินคา้ ดงันนั การออกแบบดีไซน์รูปลกัษณ์ บรรจุ
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ภณัฑจึ์งเป็นเรืองหนึงทีสาํคญั โดยหลกัสาํคญัคือจะตอ้ง มีความสวยงามเหมาะสมกบัผลิตภณัฑอี์ก
ทงัความโดดเด่น เมือนําไปวางบนชนัสินคา้เปรียบเทียบกนักบัของคู่แข่งจะตอ้ง มีความเหนือชัน
กวา่จึงจะประสบความสาํเร็จตามแผนงานนี 

 6.  กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย (Personal Strategy) 

      พนักงานขายเป็นหนึงในปัจจยัสําคญัทีไม่เพียงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซือ แต่ยงั
ส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค ทีมีต่อสินคา้ของคุณอีกด้วย เพราะพนักงานเป็นผูท้ีทาํการติดต่อ 
สือสารกบัผูบ้ริโภค ดงันัน พนักงานขายทีมีความสามารถและเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี จะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีทศันคติทีดี ต่อสินคา้ของคุณไปดว้ย และสามารถนาํไปสู่การซือซาํหรือ การบอกต่อได้
อีกดว้ย  

 7.  กลยุทธ์ข่าวสาร (Public Relation Strategy) 

      ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสือสาร ผูบ้ริโภคมักจะหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ก่อนจะ
ตดัสินใจซือ ดังนัน ยิงผลิตภัณฑ์ของคุณ มีข้อมูลรายละเอียดปรากฏตามสือต่างๆ มากเท่าใด 
ผูบ้ริโภค ก็สามารถตดัสินใจซือไดง่้ายขึนเท่านนั 

 8.  กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) 

      เป็นการสร้างภาคีร่วมเพอืสามารถต่อรองแลกเปลียนผลประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ
รายอืน หรือองคก์รภาครัฐไดอ้ยา่งลงตวั  การแสวงหาหรือสร้างอาํนาจในการต่อรองจึงเป็นเรือง
จาํเป็นเพอืใหบ้ริษทัไดรั้บขอ้เสนอ ทีดีทีสุดในกรณีทีไม่สามารถตกลงกนัตามแบบไดอ้ยา่งลงตวั  

      กลยทุธ์ 8P เป็นเครืองมือพืนฐานทีนักธุรกิจส่วนใหญ่ นาํไปใชเ้ป็นบรรทดัฐานใน
การทาํการตลาดให้กับบริษทัของตนเอง แต่การจะใช้กลยุทธ์นีทาํการตลาดให้ได้อย่างเห็นผล 
ประจกัษจ์ะตอ้งเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของแต่ละกลยทุธ์ เพือสร้างสรรคต์วั P ทงัแปดให้เกิด
ขึนมาใหไ้ด ้

 การดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนอกจากจะตอ้งศึกษากลยุทธ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจแลว้ ยงัตอ้งพจิารณาสภาวะการแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1.  บุคลากร บุคลากรในธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

ส่วน ไดแ้ก่ 

   พนักงานส่วนสํานักงาน ซึงมีหน้าทีติดต่อ สนทนา โดยตรงกับลูกคา้รวมถึง        
การดาํเนินการดา้นธุรการ และการบริหารงาน อาจตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นงานเอกสาร และ
ดา้นฐานขอ้มูล 

   พนักงานในส่วนโรงงานและคลังสินคา้ มีหน้าทีขนถ่าย จดัเก็บ และดูแลขยะ           
รีไซเคิลทีไดรั้บซือมา พนกังานกลุ่มนีจะเป็นพนกังานทีใชแ้รงงานเป็นหลกั โดยพนกังานส่วนนี จดั
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ไดว้่าเป็นพนักงานทีไม่ตอ้งอาศยัทกัษะฝีมือเฉพาะดา้น อาจมีเพียงการเตรียมพร้อม ให้พนักงาน
เขา้ใจในระบบงานก่อนเริมปฏิบติังาน อาจใชรู้ปแบบการจา้งแบบรายวนัได ้

 หวัหนา้งาน/ผูจ้ดัการโรงงาน ทาํหน้าทีหลกัในการบริหารจดัการขยะรีไซเคิลทีรับซือ
มา ใหเ้กิดความเป็นระเบียบ สามารถคาํนวณตน้ทุน ความคุม้ค่าในการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
อยา่งเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ในดา้นเครืองมือ เครืองจกัรทีใช้ในสถานประกอบการ รวมถึง
ความรู้ดา้นคุณสมบตัิ คุณลกัษณะของขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ความเป็นพิษ ขอ้ควรระวงัใน    
การจดัการขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท พนืฐานความรู้ของพนักงานกลุ่มนีอาจจบการศึกษาทางดา้น
ช่างเทคนิค ดา้นช่างอุตสาหกรรม หรือวศิวกรรมศาสตร์  
 จากลกัษณะงานของพนกังานทงั 3 กลุ่ม จดัไดว้า่เป็นบุคลากรทวัไป โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
มีทกัษะขนัสูง ซึงทกัษะทีจาํเป็นในงานสามารถฝึกฝนและรับการอบรมในระหวา่งปฏิบติังานได ้ซึง
โดยภาพรวมของประเทศไทย พบวา่มีบุคลากรในทงั 3 สาขา จาํนวนมากเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพือรีไซเคิล  ทังนีสําหรับจาํนวนของพนักงานในแต่ละสถาน
ประกอบการสามารถปรับเปลียนไดต้ามปริมาณงานและความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร 

 2.  วัตถุดิบ สาํหรับวตัถุดิบทีในธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล หมายรวมถึงขยะรี
ไซเคิลทีรับซือมา โดยชนิดและประเภทของขยะรีไซเคิลทีจะทาํการรับซือนันจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
รูปแบบในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั กล่าวคือ ถา้เป็นสถานบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล
กระดาษ วตัถุดิบนาํเขา้ก็จะเป็นเฉพาะกระดาษประเภทต่างๆ 

 3.  ระบบการจัดการ ปัจจุบนัการจดัการภายในองค์กรและการให้บริการอย่างเป็น
ระบบของธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพือรีไซเคิลยงัอยู่ในระดับตาํ ผู ้ประกอบการส่วนมากเป็น
ผูป้ระกอบการรายย่อยทีทาํการรับซือขยะรีไซเคิลในชุมชนประกอบกับธุรกิจทีเกียวกับขยะนัน 

ผูป้ระกอบการไม่มีเทคโนโลยแีละความเชียวชาญมากนัก อาจมีเพียงผูป้ระกอบการรายใหญ่ ใน
รูปแบบของบริษทัทีดาํเนินธุรกิจอยา่งมีแบบแผนและเทคโนโลย ี

 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (คู่มือธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล, 2557) 

 ปัจจยัสาํคญัในการประกอบธุรกิจการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลให้ประสบความสาํเร็จ
สามารถสรุปไดด้งันี 

การดําเนินงาน ผูป้ระกอบการในธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิลควรคาํนึงวิธีการ
ในการดาํเนินธุรกิจใหเ้หมาะสมวา่จุดแขง็ของบริษทัคืออะไร และบริษทัจะเลือกวธีิการใดมาใชบ้า้ง 

ทงันีผูป้ระกอบการสามารถเลือกวิธีการดาํเนินธุรกิจมาใชไ้ดม้ากกว่า 1 ขอ้ เช่น ใชท้งัดา้นความ
ยดืหยุน่และดา้นคุณภาพประกอบกบัมีการดาํเนินการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรดว้ย 

   ส
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ทําเลทีตัง เนืองจากธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพือรีไซเคิลตอ้งมีการเกียวข้องกับ         
การขนส่งขยะเป็นจาํนวนมาก ทงัในฝังตน้นาํและปลายนาํ เพอืความสะดวกในการให้บริการลูกคา้ 

ให้ลูกคา้สะดวกสบายในการมารับบริการ สถานทีให้บริการควรอยูใ่นบริเวณทีคมนาคมสะดวก 

โดยอาจตงัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน หรือบนถนนสายหลกั ทีลูกคา้สามารถเห็นไดส้ะดวก ทงันีตอ้งจดั
ระเบียบภายในสถานประกอบการไม่ให้ขยะดูรกหูรกตาแก่ผูท้ีสัญจรไปมา รวมถึงการจดัพืนที
ภายในใหเ้ป็นสดัส่วน โดยแยกในส่วนของสถานทีเก็บขยะออกจากส่วนบริหารจดัการใหช้ดัเจน 

ระบบการบริหารจัดการ การจดัการภายในองคก์รและการใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบถือ
วา่เป็นจุดสาํคญัในการสร้างความเชือมนัในคุณภาพของการบริการ เช่น มีระบบบนัทึกขอ้มูลของ
การรับซือขยะรีไซเคิลในแต่ละครัง โดยสามารถทาํการตรวจสอบยอ้นกลับ (Traceability) โดย
สามารถติดตามทีมาและรายละเอียดของขยะรีไซเคิลทีไดรั้บซือมาในแต่ละครังได ้

 ค่าบริการ ค่าบริการสาํหรับธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลจะอยูใ่นรูปของ ราคา
รับซือขยะรีไซเคิล หากบริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุนทีดี ก็มีความเป็นไปไดท้ีจะสามารถรับซือ
ขยะรีไซเคิลจากลูกคา้ได้ในราคาสูง อันจะนาํไปสู่การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทัไดอี้กดว้ย อยา่งไรก็ตามราคากลางของขยะรีไซเคิลในปัจจุบนั มกัถูกกาํหนดจากราคาของ
วสัดุนนัๆ ตามราคาในตลาดโลก ซึงจะมีเพียงบริษทับริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลขนาดใหญ่ทีจะ
สามารถกาํหนดราคารับซือไดด้ว้ยตนเอง อยา่งไรก็ตามเนืองจากขยะรีไซเคิลเป็นสินคา้ทีมีปริมาตร
มาก ทาํให้ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูง ดงันันผูป้ระกอบการไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคิดค่าบริการตาํ (ให้
ราคารับซือสูง) เสมอไป เพราะลูกค้าจะพิจารณาความเหมาะสมจากคุณภาพในการบริการ           
การคมนาคมขนส่ง ความสะดวกในการเขา้รับบริการ รวมถึงและความน่าเชือถือของบริษทัมากกวา่ 

เทคโนโลยี สาํหรับธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล ในส่วนของเทคโนโลยนีับว่า
ไม่มีกระบวนการทีซับซ้อน จะมีความแตกต่างบา้งในดา้นการออกแบบเครืองจกัรในการบด ยอ่ย 

หรืออดัวสัดุต่างๆ เท่านนั นอกจากนีในการบาํบดันาํเสียทีเกิดขึนจากกระบวนการต่างๆ ในการคดั
แยกขยะนันก็อาจตอ้งอาศยัเทคโนโลยบีางส่วนเขา้ไปเสริม เช่น การใช้จุลินทรียช่์วยในการลด
ปัญหามลภาวะต่อสิงแวดลอ้ม หรือการออกแบบบ่อดกัไขมนัเพือป้องกนัการปนเปือนสู่แหล่งนาํ
ธรรมชาติ เป็นตน้เทคโนโลยทีีใชใ้นการบริหารธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลหลกัคงหนีไม่
พน้การคดัแยกอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการแยกประเภทเป็นกระบวนการตน้นาํทีสาํคญัในการคดั
แยกขยะทีสามารถนาํไปรีไซเคิลไดแ้ละไม่ได้นอกจากนีในขยะทีสามารถรีไซเคิลไดก้็ยงัตอ้งทาํ  
การแยกประเภท ขยะทีแยกประเภทแลว้จะมีราคาสูงขึนกวา่ขยะทียงัปะปนกนัอยู ่ดงันันเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมในการคดัแยกขยะจึงเป็นปัจจยัสาํคญัอีกขอ้หนึงในการนาํธุรกิจไปสู่ความสาํเร็จ 
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 จากการศึกษาแนวคิดเกียวกบักลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ ทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ใจถึงกลยทุธ์
ของการดาํเนินธุรกิจ กลยทุธ์ ประกอบดว้ยเป้าหมาย (Gold) นโยบาย (Policies) และแผน (Plan)  
กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจตอ้งสร้างความแตกต่างเพอืความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนั โดยกลยทุธ์ทาง
การตลาด ประกอบดว้ย 1) ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ คือผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายได้ครบถว้น สาํหรับดา้นบริการ ตอ้งให้บริการดว้ยความใส่ใจ ลูกคา้
สามารถรับรู้ถึงคุณค่าการให้บริการนัน 2) ดา้นราคา โดยการกาํหนดราคาตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั ของ
ตน้ทุนการผลิตบวกกบัผลกาํไรทีตอ้งการ  3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พยายามให้ลูกคา้เขา้ถึง
การจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ด้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เป็นตน้  4) การส่งเสริม
การตลาด กลยทุธดู์สภาพทางการตลาดใหเ้หมาะสม เช่น ช่วงยอดขายนอ้ย จดัให้มีสินคา้ราคาพิเศษ
เพอืเพมิยอดขาย เป็นตน้ 5) ดา้นบรรจุภณัฑ ์ ตอ้งมีลกัษณะโดดเด่นเมือวางเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั
6) กลยทุธก์ารใชพ้นกังานขาย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากร เช่น แต่งกายสุภาพ ยมิแยม้
แจ่มใส สามารถสร้างทศันคติทีดีต่อลูกคา้ 7) กลยทุธข์่าวสาร มีการแจง้ขอ้มูลรายละเอียดของธุรกิจ
ในทุกๆ ด้านให้มีการรับรู้อย่างทวัถึงเพือผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจในการซือมากขึน 8) กลยทุธ ์ 
การใชพ้ลงั เป็นการสร้างภาคีร่วม เพอืสามารถต่อรองผลประโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั  ผูว้ิจยัได้
นาํแนวคิดกลยทุธด์า้นการตลาดมาเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ เพอืหาขอ้มูลในการบริหารจดัการ
ธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จ  

 นอกจากนีในการดาํเนินธุรกิจยงัตอ้งคาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัดา้นบุคลากร ดา้น
วตัถุดิบ รวมถึงปัจจยัแห่งความสําเร็จประกอบด้วย การดาํเนินงาน ทาํเลทีตงั ระบบการบริหาร
จดัการ ค่าบริการ และเทคโนโลย ีผูว้ิจยัจะนาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดเกียวกบักลยทุธ์ใน
การดาํเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลของผูป้ระกอบการในจงัหวดันครปฐม
ประกอบการจดัทาํแบบสมัภาษณ์ 

 
6.  แนวคดิเกียวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคลิ 
 ธุรกิจในปัจจุบันต้องสร้างความแตกต่าง เพือก่อให้เกิดการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงและการแข่งขนัทีรุนแรง ธุรกิจใดทีสามารถดาํเนินการ
เปลียนแปลงและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดแ้ลว้ก็จะเป็นธุรกิจแห่งความเป็นเลิศ มีปัจจยั
ทีมีส่วนเสริมสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจ คือกลยุทธ์ของธุรกิจทีให้ความสาํคญักับลูกคา้และ     
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  (พฤทธิ เทศจีบ, 2552)  

 องคป์ระกอบทีมีปัจจยัก่อให้เกิดการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจรับ
ซือขยะรีไซเคิลนนั ประกอบดว้ย (คู่มือธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิล, 2557) 
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 1.  การบริการ-ลูกค้า  
   1.1 การให้บริการกับลูกคา้ เช่น ให้บริการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล มีบริการรับ
จดัส่งของรีไซเคิลถึงทีพกัหรือสถานประกอบการของลูกคา้รวมทงัมีการให้บริการเสริมต่างๆ แก่
ลูกคา้ เช่น บริษทัทาํการขายผลิตภณัฑท์ีไดห้ลงัจากการรีไซเคิลอยา่งรวดเร็ว 
   1.2 การสือสารวตัถุประสงค์ข้อกําหนดต่างๆ และข้อสัญญาในโครงการ  มี         
การสือสารกนัระหวา่งเจา้ของบริษทั กบั ลูกคา้รวมทงัเรืองขอ้ตกลงต่างๆ เนืองจากธุรกิจรีไซเคิลมี
ความเกียวขอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ 
   1.3 การกาํหนดกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัมีการประเมิน
ตลาดของกลุ่มสินคา้รีไซเคิลเป็นระยะๆ เพอืให้บริษทัเลือกสินคา้รีไซเคิลทีจะนาํมาแปรรูปแลว้ได้
เป็นผลิตภณัฑท์ีตลาดตอ้งการ 

   1.4 การวางแผนกลยทุธบ์ริการ มีการประเมินและวิจยัสภาพตลาดเพือการวางแผน
กลยทุธ์ มีการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ผูป้ระกอบการเห็นคุณค่าของของรีไซเคิลทุก
ประเภท 

   1.5 การประเมินและระบุตาํแหน่งของธุรกิจ ประเมินความสามารถของบริษทัและ
โอกาสในการแข่งขนัเพอืการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

   1.6 การจดัประเภทลูกคา้ ธุรกิจรีไซเคิลมีการแยกประเภทผลิตภณัฑแ์ละกลุ่มลูกคา้ 
อยูแ่ลว้แต่ผูป้ระกอบการทีเป็นเลิศจะมีการแยกกลุ่มลูกคา้ตามเกณฑย์อ่ยๆ ดว้ย เช่น กลุ่มลูกคา้คดั
แยกขยะ ซาเลง้ เป็นตน้ 

   1.7 การสร้างความสมัพนัธแ์ละพนัธมิตรทางธุรกิจ มีการสร้างความร่วมมือกบักลุ่ม
ธุรกิจทีเกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด เช่น บริษ ัรีไซเคิล นาํมนั เรือ จะสร้างความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ
เดินเรือ เนืองจากจะสามารถไดรั้บขอ้มูลต่างๆ เกียวกบัของทีรับมารีไซเคิลละเอียดขึน ซึงจะส่งผล
ต่อขนัตอนการรีไซเคิลต่อไป 

   1.8 การสร้างความน่าเชือถือและการยอมรับของสงัคม สร้างการยอมรับแลชือเสียง 

ของบริษทัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมต่างๆ 

 2.  การบริการ –พนักงาน 

   2.1 การสือสารกลยทุธ์ให้พนักงานในส่วนต่างๆ มีการจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม มี
การออกเอกสารต่างๆ เพือแจง้ให้พนักงานทราบถึงเป้าหมายงานและรายละเอียดงานต่างๆ มี      
การฝึกฝนหวัหนา้งาน 
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   2.2 การมีส่วนร่วมของพนกังานในการกาํหนดทิศทางและกลยทุธ์ในการบริการ มี
ความพยายามในการนาํผูมี้ส่วนร่ว มในงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งมาประชุมหารือในการประชุมกาํหนด
ทิศทางและกลยทุธ ์โดยเฉพาะเรืองแนวโนม้ตลาดรีไซเคิล กฎหมายและระเบียบใหม่ๆ จากภาครัฐ 

   2.3 ความเข้าใจในขีดความสามารถของพนักงานเพือการกําหนดกลยุทธ์ที
เหมาะสม พฒันาขีดความสามารถของพนักงานเพือให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการได้ มี     
การคดัสรรและพฒันาพนกังานใหพ้ร้อมรองรับกลยทุธท์ีวางไว ้

   2.4 การสร้างความเขา้ใจในเรืองความสาํคญัของการใหบ้ริการและกระบวนการใน
การใหบ้ริการ มีการสร้างความเขา้ใจถึงความสาํคญัของการให้บริการแก่พนักงานในมุมมองต่างๆ 
และมีขนัตอนการควบคุมผลการทาํงานของพนักงานทุกระดบั ทงัเรืองการคดัเลือก การคดัแยก   
การจดัเก็บ การแปรรูปและการขาย 

   2.5 พนักงานทุกระดบัมีการสือสารกนั มีการสร้างวฒันธรรมองคก์ร เพือให้เกิด
ความใกลชิ้ดกนัในพนกังานทุกระดบั 

 3.  การบริการ – ระบบ การดําเนินงาน 

   3.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลยทุธบ์ริการของบริษทัและการออกแบบระบบบริการ
มีการนาํระบบบริหารจดัการมาใช้เพือเพิมประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ระบบและเทคนิค
บริหารคุณภาพ Inventory Management Customer Review Profit and Cost analysis  
   3.2 กลยทุธท์ีใชใ้นการออกแบบระบบบริการ มีการนาํขอ้มูลการดาํเนินงานและมี
การวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจเพือทาํการคิดหาและพฒันาระบบการให้บริการใหม่ๆ ทีสามารถ
ช่วยใหก้ารดาํเนินงานรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึน 

 4.  ระบบการดําเนินงาน –ลูกค้า 
   4.1 การออกแบบมีการคาํนึงถึงลูกคา้  ลูกค้าของบริษัทรีไซเคิลขนาดใหญ่จะ
คาํนึงถึงผูท้ีจะใชผ้ลิตภณัฑท์ีไดจ้ากการรีไซเคิลแลว้ดว้ย การลงทุนในระบบหรือกระบวนการนัน
ตอ้งมีการประเมินอยา่งละเอียดเพอืใหก้ารลงทุนคุม้ค่าทีสุด 

   4.2 ลูกคา้มีส่วนร่วมกบัระบบบริการ คือลูกคา้มีส่วนร่วมในระบบบริการนอกจาก
จะใหว้ตัถุดิบแลว้ยงัใหข้อ้มูลทีจาํเป็นต่อผูป้ระกอบการรีไซเคิลดว้ย 

   4.3 ระบบบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คือระบบบริหารงาน
ปัจจุบันตอบสนองต่อลูกค้าได้ดี ผลการปฏิบัติงานจากการใช้ระบบต่างๆ ด้านการควบคุม 

Inventory การจดัการทรัพยากรต่างๆ เป็นทีน่าพอใจ แต่ควรหาแนวทางพฒันาต่อไปให้เหมาะกบั
ลกัษณะของทีจะทาํ การรีไซเ คิลและตลาดอุตสาหกรรม 
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 5.  ระบบการดําเนินงาน –พนักงาน 

   5.1 การออกแบบมีการคาํนึงถึงพนักงาน มีการนาํระบบเทคโนโลยตี่างๆ มาใชใ้น
กระบวนการทาํงาน เช่น เครืองจักรในการช่วยขนยา้ยวสัดุรีไซเคิล  ระบบป้องกันและรักษา      
ความปลอดภยั 

   5.2 พนักงานมีส่วนร่วมกับระบบบริการ มีการฝึกฝนและอบรมพนักงานให้มี   
ความชาํนาญในการใชร้ะบบใหม่ๆ กระตุน้ให้พนักงานทาํการพฒันาและปรับปรุงระบบงานต่างๆ
โดยเฉพาะดา้นการจดัการ 

   5.3 ระบบบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนักงาน  ระบบทีใชส่้วน
ใหญ่ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการทาํงานต่างๆ ไดเ้ต็มที เนืองจากขอ้จาํกดัทางดา้น
ทรัพยากร โดยเฉพาะความรู้ดา้นการบริหารจดัการ เนืองจากงานรีไซเคิล มีแหล่งความรู้ขอ้มูล
ค่อนขา้งนอ้ย 

-  6.  ลูกค้า –พนักงาน 

   6.1 การปฏิสมัพนัธก์บัลูกคา้ มีการกระตุน้ใหพ้นกังานมีการสร้างพนัธมิตรกบักลุ่ม 

ลูกคา้ทุกกลุ่มทงัในพนืทีและต่างพนืทีเพอืการเจรจาต่อรองหรือช่วยเหลือกนัทางธุรกิจ 

   6.2 การปฏิบติังานในกระบวนการทีไม่เกียวขอ้งกบัลูกคา้โดยตรงมีการประสานงาน
กบับริษทัในธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการรีไซเคิลทงัแต่ตวัผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ จนถึงผูป้ระกอบการ   
รีไซเคิลดว้ยกนัเอง  

 จากการศึกษาแนวคิดเกียวกบัการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ ดว้ย
สภาพการแข่งขนัทีมีความรุนแรง และสภาพแวดลอ้มมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทงัทางดา้น
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาวะสิงแวดล้อมล้วนส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ ดังนัน ในการสร้าง   
ความไดเ้ปรียบทางการข่างขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาการดาํเนิน
ธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1) การบริการลูกค้า  ต้องให้ความสนใจ และแจ้งข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์กับลูกคา้อย่างรวดเร็วและต่อเนือง 2) การบริการพนักงาน ตอ้งมีการสือสารทาํ  
ความเขา้ใจกบัพนกังานถึงเป้าหมายของบริษทั พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางของบริษทั 
เป็นต้น 3) การบริการ – ระบบ การดาํเนินงาน ทีมีประสิทธิภาพ มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยใน              
การปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบ 4) ระบบการดาํเนินงาน –ลูกคา้ มีการประสานงานกบัลูกคา้อยา่งเป็น
ระบบ 5) ระบบการดาํเนินงาน –พนักงาน มีการอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบตัิงานในการใช้
ระบบเขา้มาร่วมในการปฏิบติังานต่างๆ 6) ลูกคา้ –พนักงาน ให้พนักงานมีความสัมพนัธ์ทีดีกับ
ลูกคา้  ผูว้จิยัจะนาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดเกียวกบัการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลประกอบการจดัทาํแบบสมัภาษณ์ในครังนีดว้ย  
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7.  งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 ธนนนท ์สิมมากุล (2557)  ไดศ้ึกษาเรืองกลยทุธ์การตลาดสาํหรับโรงงานคดัแยกขยะ
เพอืรีไซเคิลประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่กลยทุธก์ารตลาดสาํหรับโรงงานคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล
ในประเทศไทย ประกอบดว้ยปัจจยัคุณลกัษณะผูบ้ริหารของโรงงานคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล ปัจจยั
สิงแวดลอ้มปัจจยักลยทุธก์ารตลาดสาํหรับโรงงานคดัแยกขยะเพอืรีไซเคิลและผลประกอบการของ
โรงงานคัดแยกขยะเพือรีไซเคิลในประเทศไทย โดยทีผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการบริหาร
โครงงานคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีีเหมาะสม และสามารถสร้าง
ความแตกต่างในการใหบ้ริการ มีผลประกอบการทีดี และสามารถสร้างความเจริญเติบโตได ้ส่งผล
ใหโ้รงงานคดัแยกเพอืรีไซเคิล ประสบผลสาํเร็จและมนัคงได ้

 วงษ์พาณิชย ์(2557) จากบทความเรืองการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลเชิงธุรกิจรุ่นที 56

ธุรกิจ SMEs ไดส้รุปภาพรวมกลยทุธ์ของธุรกิจรีไซเคิลว่าโครงสร้างตน้ทุนราคาการผลิตผลิภณัฑ์
จากวสัดุเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยค่าขยะวสัดุพลาสติก ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่า
ขนส่ง ค่าภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายทางการเงินและบญัชี เช่น ค่าเสือมราคาเครืองจกัรและ
อุปกรณ์ และค่าเสียหายในการผลิต ปัญหาตน้ทุนจะอยูท่ีค่าแรงและค่าพลงังาน แต่มีขอ้น่าสังเกตว่า 
ราคาเม็ดพลาสติกจากการผลิตอยูท่ี 80-120 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะทีราคาพลาสติกรีไซเคิลอยูท่ี 
15-20 บาทต่อกิโลกรัม นีคือเสน่ห์ของธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ในขณะทีสังคมโลกก็
ร่วมมือกนับรรเทาปัญหาโลกร้อนและรักษสิ์งแวดลอ้ม 

  ผลิตภณัฑแ์ละบริการ เริมตน้ธุรกิจก็อาจจะขายในรูปของขยะพลาสติกก่อน จากนัน
เมือมีเงินทุนเพมิก็ขยบัเขา้สู่การขยายทาํเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติกรีไซเคิลขายส่งโรงงาน เมือมี
ทุนเพมิ ก็ขยายทาํผลิตภณัฑจ์ากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลขาย 

      การกาํหนดราคาขายให้ตงัราคาขายจากโครงสร้างคน้ทุนบวกกาํไรทีตอ้งการ แต่ตอ้ง
ไม่ไปทาํลายราคาของคู่แข่งทีมีอิทธิพลในทอ้งถิน 

      ทาํเลทีตัง ตอ้งระมัดระวงัการต่อตา้นจากชุมชน เนืองธุรกิจอาจจะส่งกลินเหม็น
เพราะฉะนนัตอ้งมีการประสานงานและสมัพนัธภ์าพทีดีกบัหน่วยงานราชการและชุมชน หาทีผลิต
ในต่างจงัหวดัจะดีมาก แต่ตอ้งมีเครือข่ายจดัส่งวตัถุดิบขยะพลาสติกด้วย และตอ้งระมัดระวงั
เกียวกบัตน้ทุนค่า Logistics 

 การส่งเสริมการขายและประชาสัมพนัธ์ ก็ตอ้งสร้างเครือข่าย Supplier ทีดีกบัโรงงาน
รับซือหรือผูผ้ลิตสินคา้พลาสติก มีการทาํเวบ็ไซดเ์พอืผูเ้ขา้ชมจะไดท้ราบรายละเอียดสินคา้ ราคา ทีอยู ่
และประเภทชนิดของสินคา้ทีขาย 
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 ช่องทางการจดัจาํหน่าย อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเป็นการผลิตเพอืขายในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่คือ  ประมาณร้อยละ 60-70 ของปริมาณการผลิตมุ่งป้อนตลาดภายใน  ช่องทาง         
การจาํหน่ายมีทงัทีจาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง คือผูบ้ริโภคมาสังผลิตกบัผูผ้ลิตโดยตรงในกรณี
ทีตอ้งการในปริมาณมาก การจาํหน่ายมีทงัจาํหน่ายตรงแก่ผูใ้ชแ้ละจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่าย 

      1.  การจาํหน่ายใหก้บัผูใ้ชโ้ดยตรง ซึงผูใ้ชม้กัจะเป็นผูซื้อรายใหญ่ ทาํใหไ้ดร้าคาทีตาํลง 
แต่ขอ้ดีคือผูซื้อรายใหญ่มกัจะมีปริมาณและช่วงเวลาการสังซือทีแน่นอน ช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถวาง
แผนการผลิตและการส่งมอบสินคา้ไดง้่าย นอกจากนียงัสามารถกาํหนดคุณภาพของสินคา้กับผู ้
ใชไ้ดโ้ดยตรง 

 2.  การจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่ายและผา่นพอ่คา้รายยอ่ยต่างๆ มกัเป็นวธีิการทีผูผ้ลิต 
จาํหน่ายสินคา้ใหก้บัผูซื้อรายยอ่ยหรือผูใ้ชซึ้งมีความตอ้งการทีหลากหลาย เช่น ขนาด รูปแบบ และ
ปริมาณทีแตกต่างกันไป และพ่อค้าเหล่านันก็จะทาํการหาตลาดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นันๆ ตาม
ความสามารถของตน เช่น ตามตลาดนดัทวัไปหรือหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ เป็นตน้ โดยมีระดบัราคาที
ไม่สูงมากซึงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจทีมีปัญหาอยูใ่นขณะนี 

 ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา (2553) ไดศึ้กษาเรืองยทุธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพมิของการคดั
แยกขยะเพอืรีไซเคิล เชิงธุรกิจสาํหรับผูป้ระกอบการและชุมชน ในเขตจงัหวดัภาคกลางขอประเทศ
ไทย ผลการวจิยัพบว่า แนวทางการพฒันาการดาํเนินธุรกิจในอนาคตเพือสร้างมูลค่าเพิม ระยะสัน 

ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผูป้ระกอบการและชุมชน
และภาครัฐ มีดงันี ระยะสัน (1 ปี) แกปั้ญหาและพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรและแรงงานเร่งลด
ภาระหนีของกิจการ สร้างระบบคุณภาพของกิจการ ระบบการบริหารสินคา้คงคลงัโลจิสติกส์ จดัหา
แหล่งเงินทุนทีมีดอกเบียตาํ รวมตวักนัจดัส่งสินคา้วสัดุรีไซเคิลและการร่วมมือดา้นขอ้มูลข่าวสาร  
ระยะปานกลาง (2-3 ปี) พฒันาเทคโนโลยี เครืองจกัร อุปกรณ์เพือการรีไซเคิล ศูนยอ์บรม
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่  สร้างศูนยก์ลางเครือข่ายผูป้ระกอบการคา้วสัดุรีไซเคิลเพือช่วยเหลือกัน 

ระยะยาว (5 ปี) มีแผนจดัหาตลาดส่งขายสินคา้หรือขยายตลาดเพมิขึนทงัใน และต่างประเทศ ขอรับ
การสนบัสนุนจากรัฐบาลดา้นการตลาดและการส่งออก สินคา้วสัดุรีไซเคิล และขอรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลดา้นการพฒันาเทคโนโลยขีองเครืองจกัรและอุปกรณ์  

 ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจรีไซเคิล  

 1. พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

 2.  สร้างความเขม้แขง็ของธุรกิจรีไซเคิลใหเ้ป็นรากฐานทีมนัคงของประเทศ  

 3. พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายวสัดุรีไซเคิลสู่ตลาด 

ต่างประเทศ 
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 4.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการธุรกิจรีไซเคิลไทย  

 5.  เปลียนบทบาทรัฐ เร่งแกไ้ขมาตรการปัจจุบนั เร่งสร้างความเชือมนักลบัคืน  

 วนัวสิา ทองลา (2554) ไดศึ้กษาเรืองการปรับตวัเพือความอยูร่อดของธุรกิจรับซือขยะ  
รีไซเคิลในสังคามระบบการคา้ ผลการวิจยัพบว่า 1. สถานการณ์ของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
ปัจจุบนัมีผูส้นใจประกอบธุรกิจประเภทนีมากขึน เกิดคู่แข่งมาก่ขึน ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้ง
ปรับตวัเพือให้ธุรกิจอยู่รอดได้ต่อไป และวิธีการประกอบธุรกิจ โดยแหล่งทีมาของของเก่าจาก
รถเขน็ รถซาเลง้ และรถกระบะรับซือขยะรีไซเคิล ทีทาํหน้าทีรับซือขยะรีไซเคิลจากกองขยะหรือ
รับซือขยะรีไซเคิลจากบา้นเรือน ร้านคา้หรือสถานประกอบการต่างๆ นําไปขายให้แก่ร้านรับซือ
ขยะรีไซเคิล จากนันทางร้านนาํไปแยกประเภท แลว้นาํไปขายต่อแก่พ่อคา้รับซือขยะรีไซเคิลราย
ใหญ่หรือโรงงานแปรรูป โดยมีการกาํหนดราคาจากสมาคมรับซือขยะรีไซเคิลหรือโรงงานแปรรูป
ขนาดใหญ่ 2. การปรับตวัเพือความอยู่รอดของการทาํธุรกิจ 3 ด้าน คือ ดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์โดยการใหผ้ลตอบแทน การมีสวสัดิการ การให้โบนัส การสร้างระบบการทาํงาน
เป็นทีม การให้ทีพกัอาศยั การควบคุมกฎระเบียบในการทาํงาน และการฝึกอบรมพนักงาน ดา้น
สภาวะตน้ทุนผนัผวน จากการรับรู้ราคาซือขายในตลาด การประเมินจากความตอ้งการของตลาด 
เพือวางแผนในการดาํเนินงานให้เกิดผลกาํไร และดา้นลูกคา้ โดยการมีตราชงัเทียงตรง การเสนอ
ราคารับซือให้ลูกคา้พึงพอใจ การบริการลูกคา้ การสือสารกับลูกคา้ถึงแหล่งทีมาของขยะ และ    
การปรับสถานทีตงัอยูใ่นบริเวรทีสามารถเขา้ถึงง่าย เพอืดึงดูดใหลู้กคา้นาํของมาขายใหแ้ก่ร้าน 

 ดิเรกฤทธิ ทวะกาญจน์ (2553)  ไดศ้ึกษาเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย
ทีเหมาะสมสําหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา  ผลการวิจัยพบว่า          
การพฒันารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยทีเหมาะสมสําหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ การพฒันา
รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยทีเหมาะสมมีองคป์ระกอบทีสาํคญั  6 องคป์ระกอบ คือ (1) การคดั
แยกขยะมูลฝอย (2) การนาํขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (3) เทคโนโลยทีีใชใ้นศูนยค์ดัแยกและ
แปรสภาพขยะมูลฝอย (4) ศูนยค์ดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (5) เทศบาล (6) ภาคเอกชน ซึง
เป็นทียอมรับกนัว่าการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยทีดีทีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การแกไ้ข
ปัญหาทีตน้เหตุอนัจะมีผลทาํให้ปริมาณขยะมูลฝอยทีตอ้งกาํจดัมีจาํนวนน้อยลง กล่าวคือการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะมูลฝอยและการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึงกระบวนการดงักล่าว
จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดงันี 1. การคดัแยกขยะมูลฝอย ประกอบดว้ย (1) การ
คดัแยกขยะมูลฝอยในแหล่งทีพกัอาศยั (2) การคดัแยกขยะมูลฝอยรวมในชุมชน (3) รูปแบบของการ
คดัแยกขยะมูลฝอย (4) การดาํเนินงานในการคดัแยกขยะ 2. การนาํขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
ประกอบดว้ย (1) ขบวนการนาํกลบัคืนวสัดุเหลือใช้ (Waste Recovery) ในชุมชน (2) ระบบเก็บ
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รวบรวมขยะรีไซเคิล (3) อุตสาหกรรมทอ้งถินทีจะรองรับการแปรรูปสภาพวสัดุเหลือใช้ 3. 

เทคโนโลยทีีใชใ้นศูนยค์ดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย  ประกอบดว้ย (1) เทคโนโลย ีสาํหรับ
ชุมชน ทีดาํเนินการคดัแยกขยะมูลฝอยทีใช้ไดใ้หม่ทุกประเภท (2) เทคโนโลยสีาํหรับชุมชนทีคดั
แยกขยะรีไซเคิล (3) เทคโนโลยสีาํหรับชุมชนทีคดัแยกขยะยอ่ยสลายและขยะทวัไปรวมกบัขยะรี
ไซเคิล 4. ศูนยค์ดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย จะตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพืนทีกบั
ปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวม ปริมาณขยะมูลฝอยทีรีไซเคิล (Recyclable Waste) และสถานทีตงัใกล้
สถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยบริเวณพนืทีฝังกลบของเทศบาล เพอืความสะดวกในการจดัการเศษทีเหลือ
จากการคดัแยก  5. เทศบาล ตอ้งเป็นแกนหลกัในการบริหารจดัการศูนยค์ดัแยกและแปรสภาพขยะ
มูลฝอย โดยตอ้งประชาสัมพนัธ์และสร้างจิตสาํนึกแก่ประชาชน เช่น การคดัแยกขยะมูลฝอย ณ 

แหล่ง กาํเนิดการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 6. ภาคเอกชน ทีประกอบการเกียวกบัการรับซือขยะ
รีไซเคิลตอ้งส่งเสริมใหก้ารประกอบการในลกัษณะนีดาํรงอยูอ่ยา่งแพร่หลายและกระจายอยูท่วัไป 

เพือให้เกิดความสะดวกในการซือ- ขายระหว่างผูค้ดัแยก ณ แหล่งกาํเนิดกับผูค้า้ของเก่าหรือ
เทศบาล 
 มารศรี เจษฎาปฏิพทัธ์ (2552) ไดศ้ึกษาเรืองอิทธิพลของคุณสมบตัิของทรัพยากร 

ความสามารถขององคก์าร และความสามารถของผูป้ระกอบการต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร: 

กรณีศึกษาธุรกิจรวบรวมและรับซือขยะรีไซเคิลในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ผลการวิจยั
พบว่าธุรกิจรวบรวมและรับซือขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซือขยะรีไซเคิลในภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทยมีลกัษณะเป็นธุรกิจครอบครัว ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 เป็นธุรกิจขนาดเล็กทีมีจานวน
คนงาน 1-5 คน จานวนคนงานเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งคือ 11 คน ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจโดย
เฉลียคือ 8 ปี และร้อยละ 21 มีการดาเนินธุรกิจมากกวา่ 10 ปีขึนไป ลกัษณะการดาเนินธุรกิจร้อยละ 

36.7 คือ การเปิดหนา้ร้านรับซือขยะรีไซเคิลจากชุมชน รองลงมาร้อยละ 22.0 คือ การเปิดหน้าร้าน
รับซือขยะรีไซเคิลจากชุมชน และประมูลรับซือขยะรีไซเคิลตามโรงงานอุตสาหกรรม โดยร้านส่วน
ใหญ่จะรับซือขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ ขวด/แกว้ โลหะ อโลหะ และ
ขยะรีไซเคิลอืนๆ เพือส่งจาํหน่ายให้กบัร้านทีใหญ่กว่า หรือ เอเยน่ต ์ขายตรงให้กบัโรงงานหรือ
ส่งออกต่างประเทศ ผูป้ระกอบการร้อยละ 94.3 ใชเ้งินทุนของตนเองในการลงทุนและดาํเนินกิจการ 

จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการเรียกร้องแรงสนับสนุนจากภาครัฐในเรืองการจดัการแหล่งเงินกูด้อกเบียตาํ 
และการช่วยเหลือดา้นภาษี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ขนาดของพนืทีทีใชใ้นการรวบรวม คดั
แยก และจดัเก็บขยะรีไซเคิล ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลทีรับซือ ความมีคุณค่าและความ
เหมาะสมของทรัพยากรในองคก์าร ความสามารถขององคก์ารในการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ความสามารถของผูป้ระกอบการในการตดัสินใจและความสามารถในการสร้างสรรค์
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นวตักรรม มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีมุมมองของทรัพยากรพนืฐานขององคก์ารและทฤษฎีผูป้ระกอบการ
ทีนํามาบูรณาการร่วมกนัเพืออธิบายบริบทของธุรกิจในการศึกษาครังนี แม้ว่าระยะเวลาในการ
ดาํเนินธุรกิจ และทาํเลทีตงัของร้านพบว่า มีความสัมพนัธ์อยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติต่อผลการ
ดาํเนินงานขององคก์าร อยา่งไรก็ตาม ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบขอ้สนับสนุนว่า ปัจจยัทงัสอง
ดงักล่าวจะมีความสําคญัต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร โดยขึนอยูก่ ับลกัษณะของการดาํเนิน
ธุรกิจ ประเภทของขยะรีไซเคิลทีรับซือ และกลยทุธก์ารบริหารกิจการของแต่ละองคก์าร 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งธุรกิจการรับซือขยะรีไซเคิลพบว่า มีลักษณะของ
ธุรกิจเพือสังคม มีส่วนช่วยทาํให้สิงแวดลอ้มดีขึน มีการคดัแยกขยะแลว้นาํมารีไซเคิล ซึงเป็นการ
ลดการใช้ทรัพยากร  และยงัก่อให้เกิดรายได้ภายในครัวเรือนคือการคดัแยกขยะเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวดียงิขึนจากกิจกรรมทีทาํร่วมกนั และยงัสามารถทาํไดทุ้กวยั ทุกอาชีพ 
ปัจจุบนัมีการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเพมิขึน จึงเกิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรง ดงันันจึงตอ้ง
มีการสร้างการไดเ้ปีรยบทางการแข่งขนั โดยการใชก้ลยทุธท์างการตลาด การบริหารจดัการองคก์าร 
เพอืสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และการพฒันาธุรกิจให้นาํไปสู่ความเป็นเลิศ และสามารถ
ประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งยงัยนื  
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การศึกษา เรืองการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐมการวิจยัครังนีใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ดว้ยวิธีวิทยา
เรียกว่า วิจยัแบบบรรยาย (Descriptive Research) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บขอ้มูลจากภาคสนามโดยตรง
เป็นหลกั ศึกษาเฉพาะพนืที (Case Study) และศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร อินเทอร์เน็ต และขอ้มูลอืนที
เกียวขอ้ง เพอืใหไ้ดข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากทีสุด โดย
มีขนัตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

1.  การเลอืกพืนทีและประชากร 
2.  ขนัตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.  การพิทกัษ์สทิธิของผู้ให้ข้อมลู 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

5.  การตรวจสอบความนา่เชือถือของข้อมลู 

6.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

7.  ระยะเวลาของการวิจยั 

 

1.  การเลือกพนืทีและประชากร 

 การเลือกพนืทีในการวิจยัครังนี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดั
นครปฐมเหตุผลเพราะจงัหวดันครปฐมเป็นเมืองใหญ่ทีติดกบักรุงเทพมหานครและมีปริมาณขยะ
เฉลียวนัละ 955 ตนัต่อวนั มีร้านรับซือของเก่าเปิดอยูทุ่กอาํเภอทงัขนาดเล็กและขนาดใหญ่อยูใ่กล้
กบัแหล่งอุตสาหกรรม ดงันนัในแต่ละวนัจะมีขยะออกมาจาํนวนมากและเป็นจุดศูนยก์ลางของขยะ
รีไซเคิลขึนมาจากทางภาคใต ้ดงันนัจึงเป็นเหตุผลทีผูว้จิยัเลือกพนืทีในจงัหวดันครปฐมในการศึกษา
การปรับตวัเพือความอยู่รอดของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ซึงมีสถานทีประกอบการทีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า  ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ.2474 (สมไทย วงษเ์จริญ,2554) โดย
ทาํการศึกษาร้านรับซือของเก่าขนาดกลางทีมีการดาํเนินงานอยา่งนอ้ย 2 ปีในจงัหวดันครปฐม 
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 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก         
 1.  ผูป้ระกอบการทีดาํเนินธุรกิจทีมีประสบการณ์ไม่ตาํกว่า 2 ปี ว่ามีจุดเริมตน้การทาํ
ธุรกิจแบบไหน การบริหารการจดัการอยา่งไรมีแนวทางการสร้างกลยทุธ์และรูปแบบการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งไรมีความเขา้ใจตลาดและความตอ้งการของลูกคา้ รู้จกัตวัเองมากแค่ไหน วางตาํแหน่ง
ธุรกิจในตลาดทีมีการแข่งขนัอยา่งไรมีวิสัยทศัน์และคุณสมบติัผูป้ระกอบการตลอดจนการพฒันา
องคก์ร เพอืสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัอยา่งไร
บา้ง สุดทา้ยการสร้างตลาดของตนเองในทิศทางไหน 

 2.  พนกังานของร้านรับซือขยะรีไซเคิล วา่มีหน้าทีรับผิดชอบงานดา้นใดบา้ง มีความรู้
และทกัษะการทาํงาน มีสภาพความเป็นอยูอ่ยา่งไร สวสัดิการเป็นอยา่งไรเพราะถือว่าแรงงานเป็น
สิงสาํคญัมาก สาํหรับร้านรับซือของเก่า บางร้านขาดทุนหรือจะรวยแรงงานมีส่วนสาํคญัในร้านรับ
ซือของเก่าว่ามีถ้ามีความซือสัตยแ์ละรักเจา้นาย ถ้าลูกน้องดีขยนัการทาํงานจะมีประสิทธิผลทีดี 
ดงันนัลูกจา้งจึงเป็นส่วนสาํคญัทีผูป้ระกอบการตอ้งเล็งเห็นผลสาํคญัของแรงงานเป็นอยา่งมาก 

 3.  ลูกคา้พจิารณาจากกลุ่มลูกคา้ขาประจาํ และกลุ่มลูกคา้ขาจรทีนาํสินคา้มาส่งยงัร้าน
รับซือขยะรีไซเคิลมีแนวคิดอยา่งไร ทาํไมเป็นขาประจาํหรือมีกลยทุธ์ในการส่งสินคา้อยา่งไรหรือ
ทางร้านรับซือของเก่ามีกลยทุธอ์ยา่ไรจึงทาํใหต้อ้งเป็นลูกคา้ขาประจาํของร้าน 

                 ดงันนั ผูว้จิยัจึงทาํการศึกษากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทงั 3 กลุ่ม เพือจะไดท้ราบถึงการดาํเนิน
ธุรกิจร้านรับซือขยะรีไซเคิลวา่มีการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไรโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เพือให้ไดข้อ้มูลทีเทียงตรงสอดคลอ้งตามความเป็น
จริง 
 

2.  ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดมี้ขนัตอนในการรวบรวมขอ้มูลดงันี 

 2.1 รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร โดยในช่วงแรกของการรวบรวมขอ้มูลนัน ไดร้วบรวม
มาจากหนงัสือ วทิยานิพนธ ์เวบ็ไซด ์เพอืศึกษาแนวทางในการวจิยั 

2.2 การเก็บขอ้มูลภาคสนามทีร้านรับซือของเก่า ซึงมีสถานทีประกอบการทีถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบกิจการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า ในจงัหวดั
นครปฐม เพอืวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ 

2.3  นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์เพอืเขียนเป็นเชิงพรรณนา 
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2.4  ศึกษาขอ้มูลเพมิเติม จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามครังแรก 

2.5  นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์เพอืเขียนเป็นเชิงพรรณนาอีกครัง 

  2.6  ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานวิจยัว่ามีสิงใดบกพร่องหรือไดข้อ้มูลส่วนใดไม่
ครบถว้นหรือไม่  

2.7  การเก็บขอ้มูลภาคสนามเพิมเติมและวิเคราะห์เพิมเติม หากมีขอ้บกพร่องหรือ
ขอ้มูลไม่ครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ ซึงผูว้ิจยัใชก้ารติดต่อผูป้ระกอบการรับซือของเก่าในจงัหวดั
นครปฐม ในการขอขอ้มูลเพมิเติม 

2.8  นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์เพอืเขียนเป็นเชิงพรรณนาอีกครัง 

2.9  ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานวจิยั 

 

3.  การพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้คาํนึงถึงจรรยาบรรณผูว้ิจัย และพิทักษ์สิทธิของผูใ้ห้ข้อมูลตังแต่เริมต้น
กระบวนการเก็บขอ้มูลจนกระทงันาํเสนอผลการวจิยั ดงันี 

 3.1  ระยะก่อนการวิจยั ผูว้ิจยัเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์และเครืองมือวิจยัทีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาและได้รับอนุมัติให้
ศึกษาวจิยัได ้

 3.2  ระยะดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัพทิกัษสิ์ทธิของผูใ้หข้อ้มูลตงัแต่เริมตน้กระบวนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจนกระทงันาํเสนอผลการวจิยั โดยผูว้จิยัปฏิบติั ดงันี 

   3.2.1 แนะนาํตวักบัผูใ้หข้อ้มูลแต่ละรายว่าเป็นนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
วทิยาการจดัการ สาขการวชิาการประกอบการ มหาวทิยาลยัศิลปากร มาขอสัมภาษณ์เพือศึกษาวิจยั
เรืองการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม 

   3.2.2 อธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
สถานทีทีใชใ้นการสมัภาษณ์ บุคลทีไดรั้บการสมัภาษณ์ 

   3.2.3 เปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตดัสินใจเขา้ร่วมการสัมภาษณ์ พร้อมแจง้ให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลทราบวา่ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์มีการอา้งอิงทีมาของขอ้มูลโดยระบุ ชือ นามสกุล อาชีพ หาก
สามารถให้ขอ้มูลไดแ้ต่ไม่ให้ระบุชือ นามสกุล ในการอ้างอิงทีมา ผูว้ิจยัจะใช้นามสมมติในการ
อา้งอิงทีมาของขอ้มูลแทนชือ นามสกุล จริง 
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 4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพือให้ไดข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลรูปแบบและ    
กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม ดว้ยวิธีปรากฏการณ์วิทยา มุ่งทาํ
ความเขา้ใจหรือเขา้ถึงความหมายของประสบการณ์ชีวิตแบบต่างๆ (Lived Experiences) ในโลก
ของผูท้ีไดรั้บประสบการณ์เหล่านนั ในการทีจะเขา้ถึงความหมายของประสบการณ์เช่นนนั ผูว้ิจยั
จะตอ้งถือเอาความหมาย และความรู้สึกของผูท้ีไดป้ระสบกบัเหตุการณ์เป็นสาํคญั ไม่ใช่ความหมาย
ของผูว้ิจยั ตรงนีคือจุดทีปรัชญาปรากฏการณ์นิยมแบบต่างๆ เขา้มามีบทบาทสําคญัในการศึกษา 
ผูว้จิยัจะใชป้รัชญาปรากฏการณ์นิยมเป็นแนวทาง เพือเขา้ถึงความหมายทีแทจ้ริงของประสบการณ์
ทีตนศึกษา ความไม่สะดวกอาจจะอยูท่ีวา่ปรัชญาปรากฏการณ์นิยมนันเป็นปรัชญาทีเขา้ใจค่อนขา้ง
ยาก อีกทงัหลายกระแสความคิดผูว้ิจยัทีประสงคจ์ะใชแ้นวทางแบบนีจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ
ปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาอยา่งเพียงพอก่อน (ชาย โพธิสิตา,  2554: 193, อา้งถึงใน วาสนา  พิทกัษช์ัย
ณรงค,์ 2555) โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกการเก็บขอ้มูล ดงันี 
 4.1 แหล่งข้อมูลเชิงเอกสาร ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ และรวบรวมข้อมูลพืนฐานใน      
การทาํวิจยั เช่น เอกสาร บทความ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง และเวบ็ไซด์ต่างๆ เพือให้ไดข้อ้มูลเกียวกบั
การวจิยัใหม้ากทีสุด 

 4.2  แหล่งขอ้มูลภาคสนาม ผูว้จิยัใชว้ธีิเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภาคสนาม โดยเลือก
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interviews) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชดุ้ลยพนิิจของผูว้จิยัในการกาํหนดผูเ้ขา้ร่วมเป็นกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูล ซึงผูว้ิจยัเลือก
เก็บขอ้มูลจากผูท้ีเกียวขอ้งดังนี คือ ผูป้ระกอบการ ลูกจา้ง และลูกคา้ ของร้านรับซือของเก่าใน
จงัหวดันครปฐม  วิธีนีทาํให้ไดข้อ้มูลเนือหาตรงตามลักษณะทีเราตอ้งการศึกษา ทาํให้ผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลได้ง่ายและสะดวกขึน นอกจากนีในระหว่างการเก็บข้อมูลผูว้ิจัยใช้ การสัมภาษณ์ และ       
การสงัเกตร่วมดว้ย ดงันี 

  4.2.1  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในรูปแบบกึงมีโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview)  ใชก้นัมาก นักวิจยัใชแ้นวคาํถามเป็นแนวทางดาํเนินการ แต่คาํถาม
และลาํดบัคาํถามจะยดืหยุน่ (Erlandson et al, 1993, อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2557) การสัมภาษณ์
เชิงลึกยงัเป็นการติดต่อสือสารโดยตรงสามารถทาํให้เขา้ใจในขอ้มูลระหว่างกนัและกันได้ดี ถ้า
เขา้ใจผิดก็สามารถแกไ้ขได้ทนัที สําหรับรูปแบบกึงมีโครงสร้างคือการสัมภาษณ์มีแนวคาํถามที
ชดัเจนมีแนวทางการสมัภาษณ์ไปตามลาํดบัคาํถามทีเตรียมไว ้และอาจมีถามนอกกรอบแนวคาํถาม
ทีวางไว  ้แต่ควรจาํกัดอยู่ในประเด็นทีเกียวข้องกับเรืองทีสัมภาษณ์ให้ผูว้ิจยัเจาะลึกหาข้อมูล
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รายละเอียดไดอ้ยา่งไม่จาํกดั  ผูว้ิจยัเลือกการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบกึงมีโครงสร้าง  เนืองจาก
ตอ้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล พูดคุยกนัอยา่งเป็นกันเอง โน้มน้าวเขา้สู่ประเด็นที
ผูว้ิจยัมีความสนใจควบคู่กับการสังเกตผูใ้ห้ขอ้มูลทงัพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความตอ้งการ 
ความเชือ ค่านิยม บุคลิกภาพในลกัษณะต่างๆ ของผูใ้ห้ขอ้มูล และสามารถดดัแปลงแก้ไขคาํถาม
จนกวา่ผูใ้หข้อ้มูลจะเขา้ใจคาํถามและตอบคาํถามตรงประเด็นตามทีผูว้จิยัตอ้งการ การถามนอกจาก
ใหอ้ธิบายแลว้ ตอ้งถามถึงเหตุผลดว้ย   
  นอกจากนีการสัมภาษณ์ขึนอยู่กับสภาพทางอารมณ์ อาจส่งผลให้เกิด      
การบิดเบือนได ้บางครังการสัมภาษณ์ขึนอยูก่บัการตดัสินใจทนัทีทนัใด ทาํให้ขอ้มูลอาจผิดพลาด
ได ้ผูว้จิยัไดใ้ชข้นัตอนต่างๆ ของการสมัภาษณ์ ดงันี 

 1. การเตรียมการสมัภาษณ์ 

  1.1 ศึกษาขอ้มูล เกียวกบัความเป็นมา และการดาํเนินธุรกิจรับซือของ
เก่า เพือเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ เป็นแนวคาํถามทีจะใช้ตอบคาํถาม รูปแบบ กลยุทธ์ปัจจัย
ความสาํเร็จ ปัญหาและแนวทางการการแก้ไขปัญหาในการดาํเนินธุรกิจรับซือของเก่าในจงัหวดั
นครปฐม 

  1.2  การวางแผนการสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัเป็นผูก้าํหนดแนวคาํถามเพือ
ใช้ในการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ครังนีกาํหนดเวลาในการสัมภาษณ์ไวร้ะหว่าง เดือนธนัวาคม 
2557 ถึง เดือนมกราคม 2558 รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน พร้อมทงัเตรียมอุปกรณ์การจดบนัทึก 
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

  1.3 การเริมสมัภาษณ์ 
                    1.3.1 แนะนาํตนเอง วา่ผูว้จิยัเป็นใคร มาจากทีไหน ตอ้งการศึกษา
เรืองอะไร และตอ้งการใหผู้ใ้หข้อ้มูลทาํอะไร เพอืใหผู้ใ้หข้อ้มูลมีความไวใ้จและเชือใจ 
    1.3.2 สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง โดยถามขอ้มูลเบืองตน้
เกียวกบัเรืองทวัๆ ไป เช่น ชือของผูใ้หข้อ้มูล อาย ุอาชีพ สถานภาพ เป็นตน้ เพอืใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ไม่
รู้สึกเป็นกงัวลทีถูกสมัภาษณ์ และรู้สึกเป็นกนัเอง 
    1.3.3 บอกวตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์ ถา้ตอ้งการจดบนัทึกหรือ
ใชเ้ครืองบนัทึกเสียงตอ้งแจง้ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ทราบก่อนดาํเนินการ 

   2.  การสัมภาษณ์จริง เป็นขนัตอนการดําเนินการทีสําคัญโดยผูว้ิจยัตอ้ง
เตรียมตวัดงันี 
  2.1   ใช้แนวคาํถาม ทีผูว้ิจัยได้เตรียมมา (คาํถามสัมภาษณ์ทีเตรียมไว้
อยา่งกวา้งๆ และจดัลาํดบัไว)้ เพือใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ อนัประกอบดว้ยชือ นามสกุล 
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พร้อมทงัป้อนคาํถามปลายเปิดเกียวกับรูปแบบ กลยุทธ์ ความสําเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการดาํเนินธุรกิจรับซือของเก่า รวมถึงผลทีไดรั้บจากการสมัภาษณ์และเก็บขอ้มูล 
  2.2 ฟังอยา่งตงัใจ ใส่ใจ และป้อนคาํถามเหมาะสมกบัเวลา 
  2.3 เปิดโอกาสใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ไดเ้ป็นผูถ้ามบา้ง 
  3. การบนัทึกขอ้มูล และการสินสุดการสมัภาษณ์ในการทาํบนัทึก ผูว้ิจยัรีบ
ทาํการบนัทึกให้สมบูรณ์หลงัจากการสัมภาษณ์เสร็จสิน และกล่าวคาํขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูถู้ก
สัมภาษณ์ทุกคนดว้ยความสุภาพ เพือเป็นการเปิดทางสาํหรับการสอบถามขอ้มูลในครังต่อไปได ้

กรณีตอ้งการขอ้มูลเพมิเติม  

                                      4. อุปกรณ์ในการเก็บขอ้มูล 

                                            4.1 การใชเ้ครืองบนัทึกเสียง ผูว้ิจยัใชส้าํหรับการสัมภาษณ์เพืออาํนวย
ความสะดวกให้กับผูว้ิจยัและสามารถเก็บรายละเอียดได้เพียงพอ ในการสัมภาษณ์จะมีขอ้มูลที
สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัหัวขอ้ทีผูว้ิจยัศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งบนัทึกรายละเอียดให้ได้มากทีสุด ซึงก่อน
ดาํเนินการสมัภาษณ์ผูว้จิยัตอ้งขออนุญาตผูถู้กสมัภาษณ์ก่อน 
                           4.2 กลอ้งถ่ายรูป เพือบนัทึกภาพผูใ้ห้ขอ้มูล ลกัษณะพืนทีทางกายภาพ
ต่างๆ เพอืเป็นขอ้มูลในการวจิยั และช่วยใหก้ารนาํเสนอขอ้มูลของผูว้จิยัน่าเชือถือมากยงิขึน 
                            4.3 สมุดจดบนัทึก/ปากกา ผูว้ิจยัจะบนัทึกความคิดขณะทีสัมภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มูล และสถานการณ์ต่างๆ ทีสังเกตได ้เพือป้องกนัการลืมและช่วยให้เขา้ใจขอ้มูลยอ้นหลงั
ได ้

 4.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  คือการสังเกตทีผูว้ิจยัเขา้ไปร่วมกบักลุ่มผูท้ีถูก
ศึกษา มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั จนผูถู้กศึกษายอมรับวา่ผูส้งัเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกบัตน 
ผูส้งัเกตตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มผูท้ีถูกศึกษา โดยอาจเขา้ไปฝังตวัอยูใ่นเหตุการณ์ จนผูท้ีถูกศึกษา
รู้สึกวา่เป็นเรืองธรรมดาทีมีนกัวจิยัมาพดูคุยดว้ย ขอ้ดีของวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทาํให้ผูว้ิจยั
ไดรั้บการยอมรับและสนิทสนมกบักลุ่มทีศึกษา โดยผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวัว่าถูกสังเกตหรือเฝ้าดู จึงมี
พฤติกรรมทีเป็นธรรมชาติ ทาํให้ได้ขอ้มูลทีเป็นจริง เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็น
ธรรมชาติมากทีสุด เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดซ้าํๆ  
 

5.  การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล หลงัจากทีเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว 
ขนัตอนสาํคญัในการทาํวจิยั คือ การตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 
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 5.1 การตรวจสอบด้านขอ้มูล คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลทีผูว้ิจยัไดม้านันถูกตอ้งหรือไม่ 
วธีิการตรวจสอบของขอ้มูลนนั ตอ้งตรวจสอบแหล่งทีมา 2 แหล่ง ไดแ้ก่ สถานที และบุคคล 

 5.1.1 การตรวจสอบสถานที ในการวิจัยครังนีผูว้ิจัยได้มีการตรวจสอบเรือง
สถานทีในทีนีหมายถึงรูปแบบของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล หรือรูปแบบของกิจการ โดยไดมี้การ
พูดคุยเพือเปรียบเทียบขอ้มูลว่าหากรูปแบบของกิจการทีต่างกนั ขอ้มูลทีได้จะมีความเหมือนกัน
หรือไม่ 
 5.1.2 การตรวจสอบบุคคล คือถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปลียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิม
หรือในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัใชก้ารสอบถามบุคคลเหล่านี ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการ ลูกจา้ง และ
ลูกคา้  
 5.2  การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 

คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ กนั เพือรวบรวมขอ้มูลเรืองเดียวกนั เช่น ใชก้ารสังเกต
ควบคู่กบัการซกัถามพร้อมกนันนัก็ศึกษาขอ้มูลเพิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือทาํการซักถามผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญั หรืออาจซกัถามผูใ้หข้อ้มูลหลงัจากสรุปผลการศึกษา เพอืความแน่นอนกวา่ขอ้สรุปนนั 
เทียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แลว้จึงแกไ้ขเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป    

                   

6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการลงพืนทีภาคสนามในแต่ละครัง มา
จดั ลาํดบัเหตุการณ์ เรียบเรียง เพือพรรณนาวิเคราะห์ สาํหรับขอ้มูลส่วนใดทียงับกพร่อง ผูว้ิจยัจะ
เก็บเพมิเติมในระยะทีสอง โดยขนัตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการดงันี 

 6.1 สรุปประเด็นสาํคญัโดยตอบคาํถาม การเกิดขึนของรูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือ
วสัดุรีไซเคิล คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ และกลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
ในการดาํเนินธุรกิจรับซือของเก่าในจงัหวดันครปฐม 

 6.2 เรียบเรียงขอ้มูลต่างๆ และหาขอ้มูลเพิมเติม และเขียนในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
จากนนัผูว้จิยัปรึกษาท่านอาจารยท์ีปรึกษาเพอืใหก้ารเขียนพรรณนาถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  

 6.3 นําขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีปรึกษามาแก้ไข และลงพืนทีเพิมเติม หากผูว้ิจัย
พบวา่มีขอ้บกพร่อง ตอ้งลงพนืทีอีกครัง สงัเกตการณ์เพอืนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพิมเติม และแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง 
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7.  ระยะเวลาของการวิจัย 

 ระยะเวลาของการวิจยัในครังนี ไดมี้การกาํหนดหัวขอ้การวิจยัในช่วงเดือนมิถุนายน 
2557 โดยไดมี้การปรึกษาอาจารยท์ีปรึกษาเพอืใหไ้ดข้อ้สรุปการกาํหนดหวัขอ้การวิจยั เมือไดห้ัวขอ้
งานวจิยัแลว้ จึงคน้หาขอ้มูลรวบรวมเอกสารจากแหล่างต่างๆ คือ เอกสารรายงานงานวิจยั บทความ
ทีเกียวขอ้ง รวมทงัทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างเดือน กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 แลว้จึงไดท้าํ
รายงานการวจิยัทงั 3 บทเพอืใหอ้าจารยท์ีปรึกษาตรวจสอบรายงานการวจิยั หลงัจากไดท้าํการแกไ้ข
ตามทีอาจารยท์ีปรึกษาได้ให้คาํแนะนําแล้ว จัดทาํแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ วางแผนการ
สัมภาษณ์ตงัแต่เดือน มกราคม เพือลงพืนทีสัมภาษณ์และให้ไดข้อ้มูลภายในเดือน มีนาคม 2558 

หลังจากนันมารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผลการวิจัยให้เสร็จสินภายในเดือน 
พฤษภาคม 2558 หลังจากนันเสนอผลงานวิจัยช่วง เดือนมิถุนายน 2558 รวมทงัการจดัทาํเล่ม
งานวจิยั 
 วธีิดาํเนินการตามทีกล่าวมานนั ผูว้จิยัรวบรวมทงัขอ้มูลพนืฐาน และคาํตอบของผูใ้หข้อ้มูล
เหล่านีทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถศึกษาถึง “การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรี
ไซเคิลในจงัหวดันครปฐม” เพอืวจิยัใหไ้ดข้อ้มูลตามทีตอ้งการและบรรลุวตัถุประสงคท์ีไดต้งัไว ้ดงั
จะไดก้ล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 การวิจยัเรืองการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล     
การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในรูปแบบกึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)   

ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล สามารถสังเกต
พฤติกรรม ความเชือ บุคลิกภาพในลกัษณะต่างๆ ของผูใ้ห้ขอ้มูล รายละเอียดของคาํถามเกียวขอ้ง
กับรูปแบบของธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ พนักงานหรือลูกจา้ง และลูกคา้ทีนาํ
ของมาขายให้กับร้านรับซือขยะรีไซเคิล  เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลให้ประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงันี  

1.  รูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม  

2.  คุณลักษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลทีประสบความสําเร็จใน
จงัหวดันครปฐม    

3.  กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐม  

  

ส่วนที 1 รูปแบบการดําเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคลิในจังหวัดนครปฐม  

 1.  กลุ่มผู้คดัแยกวัสดุรีไซเคลิ 

  กลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุรีไซเคิล คือ กลุ่มบุคคลทีคดัแยกขยะมูลฝอยทีแหล่งกาํเนิด 

ประกอบดว้ย ผูค้ดัขยะ พนักงานเก็บขยะมูลฝอยและคดัแยกขยะมูลฝอยโดยจะคดัเลือกและแยก
วสัดุทีเหลือใชห้รือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้นาํมาขายให้กบัร้านรับซือขยะรีไซเคิล ซึงเป็นกลุ่มลูกคา้กลุ่ม
เล็กๆ ทีเก็บเล็กผสมนอ้ย เมือคดัแยกแลว้นาํไปจาํหน่ายใหร้้านรับซือขยะรีไซเคิลรายยอ่ย โดยบุคคล
กลุ่มนีไม่ตอ้งลงทุนในการหาซือวสัดุรีไซเคิลเพียงใช้แรงงาน เพือคดัแยกนาํขยะมูลฝอยทีผ่าน     
การใชง้านแลว้ มาคดัแยกว่าสิงไหนขายได้ก็จะเก็บรวบรวมมากพอจึงนาํไปขายทีร้านรับซือขยะ           
รีไซเคิลหรือเป็นบุคคลทีรวบรวมวสัดุทีใชแ้ลว้นาํมาแยกออกเพือนาํไปขาย กลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุนีจะ
มีความรู้พนืฐานทางดา้นการคดัแยกขยะบา้ง แต่จะมีทุนไม่มากพอทีจะเปิดร้านรับซือขยะรีไซเคิล 
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บางคนอาจทาํเป็นงานอดิเรกหรือ บางคนตอ้งการเคลียร์วสัดุทีไม่ใชแ้ลว้นาํมาขาย เช่น กลุ่มจาํพวก
รับเหมาก่อสร้างทีจะรวบรวมวสัดุรีไซเคิลได้มากพอหลงัจากนันจึงนําไปขายยงัร้านรับซือขยะ       
รีไซเคิลทีรู้จกัหรืออยูใ่กลแ้หล่งทีพกั  จากขอ้มูลการสัมภาษณ์กลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุรีไซเคิลมีความ
สอดคลอ้งกนัในการสนบัสนุนขอ้มูล  ดงักล่าวคือ  

 

             “ผมรับเหมาก่อสร้าง วนันีเอาเหล็กเส้นทีตดัเป็นเศษ มาขายให้กบัร้านครับ ราคา
ทีนีก็โอเคน่ะ ไม่ไกลจากไซดง์านครับ ผมเหมางานแถวมหาวิทยาลยัมหิดลครับ” (ช่างเบียว 
นามสมมติ, 2558)  

 “ เป็นพนกังานเก็บขยะ อบต. ดอนข่อย มีหน้าคดัแยกขยะทีขายได้ออกมาอีกที
ครับ” (จาํเนียร ทองดอนพุ่ม, 2558)  

  “ป้าทาํงานเป็นลูกจ้างอนามยั ก็เก็บขวดนําทีเขาทิงตามถงัขยะบา้ง และกระดาษ
หนงัสือพิมพม์าขาย มนัใกลบ้า้น บางทีพ่อบา้นทาํนากุง้เศษพลาสติกเก่าๆ พวกตวัปันนาํก็เอา
มาขาย หาค่ากบัขา้ว” (เลก็ นามสมมติ, 2558)   

  “อาศยัเก็บขวดนาํทีเขาทิงมาขาย ไม่ไดล้งทุนอะไรโดยเก็บให้ได ้100 กิโลแลว้ใส่
รถกระบะทีบา้นมาขายล่ะค่ะ ไดค้่านาํมนัรถดว้ยล่ะค่ะ และช่วยลดโลกร้อนไดด้ว้ยคะ่ เห็นว่า
ใกล้บ้าน ขนส่งสะดวก  ส่วนราคาก็เหมือนกันทุกร้าน ป้าเลือกสะดวกมากกว่าค่ะ” 
(บรรจง  อยูสุ่ข, 2558)  

 

   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูค้ ัดแยกวสัดุรีไซเคิล ซึงเป็นลูกค้าของร้านรับซือขยะ           
รีไซเคิลพบวา่ มีหลากหลายกลุ่ม เช่น พนกังาน อบต. ทีเป็นลูกคา้ร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีรวบรวม
วสัดุ      รีไซเคิล หรือของรีไซเคิลมาขายและยงัมีอาชีพแม่บา้นทาํความสะอาด จะเก็บของเก่ามาขาย 
เช่น ขวดนาํพลาสติก หนงัสือพมิพ ์เป็นตน้ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง จะเก็บเศษเหล็กมาขายให้กบัร้านรับ
ซือขยะรีไซเคิล  ซึงส่วนใหญ่ลูกค้าจะขายให้กับร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีอยู่ใกล้ เนืองจาก
สะดวก          

                  2.   กลุ่มพ่อค้าคนกลางรับซือวัสดุรีไซเคลิ   

  เป็นกลุ่มทีรับซือขยะรีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิด หรือกลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิล แลว้
นําไปจาํหน่ายต่อยงัแหล่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เพือแปรสภาพ  (รีไซเคิล) ให้กลับมาใช้
ประโยชน์ไดอี้ก ซึงกลุ่มนีจะเป็นร้านรับซือขยะรีไซเคิล กลุ่มซาเลง้ กลุ่มรถกระบะรับซือขยะ         
รีไซเคิล และอีกกลุ่มทีประมูลรับซือขยะจากโรงงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดงันี  
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  2.1 กลุ่มเคลือนทีรับซือวัสดุรีไซเคลิ 

            เป็นกลุ่มทีไปรับซือวสัดุรีไซเคิลจากแหล่งโดยตรง กลุ่มนีจะเป็นพวกซาเลง้และ
จาํพวกรถกระบะเก่าๆ ทีเล่ห์รับซือขยะรีไซเคิลตามหมู่บา้นต่างๆ เทคนิคจะรับซือเหมารวมโดยไม่
ตอ้งคดัแยกจะใหร้าคารวมเช่นพลาสติกจะซือในราคาพลาสติกรวมซึงจะมีราคาถูกกว่า แต่ถา้ลูกคา้
ตามบา้นแยกประเภทใหก้็ใหร้าคาสูงตามชนิดของราคาพลาสติกเช่นเดียวกบัขวดและกระดาษ และ
กลุ่มนีจะมีความคุน้เคยกบัชาวบา้น ดงัการใหส้มัภาษณ์ขอ้มูลนี  

 

“ลุงเป็นคนในละแวกนีรับซือขยะรีไซเคิลทวัหมู่บา้น คนในหมู่บา้นและตาํบล
รู้จกัลุงดีครับ” (ประสพ สงวนสตัย,์ 2558)  

“รับซือตามหมู่บา้นและตามโรงเรียนครับถีบซาเลง้และเคาะไมช้าวบา้นเขารู้
ว่าเสียงนีคือลุงออ็ด” (ออ็ด ซาเลง้ นามสมมติ, 2558)  

“ต้องออกทุกวันให้คุ ้มพอเต็มรถไม่มีทีจะใส่งานวันนีก็เสร็จเรียบร้อย” 

(ประสพ สงวนสตัย,์ 2558)  

“ถา้วนันีของลุงขายได ้ 500 บาทถึง 1,000 บาท ก็ดีใจแลว้ครับ” (อ็อด ซาเลง้, 

2558)  

 

    จากการสัมภาษณ์กลุ่มเคลือนทีรับซือวสัดุรีไซเคิลโดยตรงจากแหล่งชุมชน
พบวา่เป็นกลุ่มพอ่คา้ทีมีการลงทุนลงแรงในการรับซือวสัดุรีไซเคิลไปส่งต่อให้กบัร้านรับซือขยะรี
ไซเคิลตามยา่นชุมชนนันทีอยูใ่นระแวกแถวนัน กลุ่มนีจะอาศยัแรงงานมากว่าการนาํเครืองจกัรที
ทนัสมยัมาใชเ้นืองจากขาดเงินทุนจึงตอ้งอาศยัความขยนัและอดทนในการประกอบอาชีพนี  

    2.2  กลุ่มร้านรับซือวัสดุรีไซเคลิ  

           จะเป็นกลุ่มทีมีเงินลงทุนตงัแต่หลกัหมืนถึงหลกัลา้นบาทความรู้ความสามารถ
ในการมองสินคา้รีไซเคิลว่าเป็นประเภทไหนสามารถคดัแยกวสัดุรีไซเคิลให้มีมูลค่าเพิมขึนและ
ประสบการณ์ในธุรกิจนีไม่ตาํกว่า 2 ปี สามารถรู้ราคาขึนลง และการพยากรณ์ราคาซือขาย 

ขณะเดียวกันการบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆ เช่นวสัดุหรือวตัถุดิบ แรงงานและการเงิน และ     
การแข่งขนัทางธุรกิจจะได้เปรียบมากกว่ากลุ่มอืนๆ เพราะมีสินคา้หลากหลายและมีช่องทาง       
การจาํหน่ายหลายแหล่ง มีพนัธมิตรทางธุรกิจมีเครือข่ายกนัสามารถเชือมโยงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิล ดงันีโดยแยกเป็นประเด็นดงันี  
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        1. การเริมต้นของการลงทุน  

          จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการมีจุดเริมตน้ของธุรกิจคลา้ยๆ กนัแต่มีเงิน
ในการลงทุนทีแตกต่างกนั ขนาดของกิจการจึงมีความแตกต่าง แต่จุดหนึงของธุรกิจจะดาํเนินแบบ
ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป  

 

 “ผมซือในรูปของแฟรนไซส์ ของวงษ์พาณิชย์ ลงทุนหลายลา้นบาทครับ 
แผนการเงินของเราจะมีเงินสํารองฉุกเฉินไว้ 20% ส่วน80 % หมุนเวียนภายในร้าน” (นฤ
นาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  

 “ผมเปิดมา 10 กว่าปีล่ะครับ สมยันนัแถวดอนตูมไม่ค่อยมีร้านรับซือขยะ   
รีไซเคิล ลงทุนเริมตน้แค่หลกัหมืนบาท” (จาํรัส บวัศรี, 2558)  

 “เริมตน้ก็ทาํมาได ้ 10 กว่าปีค่ะ ตอนแรกก็รับซือตามบา้นและโรงงาน” 

(พุธ พดัเยน็, 2558)  

 “เงินทุนผมมีอยู่แล้วไม่ต้องกู้ ส่วนใหญ่ธนาคารไม่ค่อยปล่อยกู้อยู่แล้ว 
ตอ้งมีเงินทุนส่วนหนึงล่ะครับ ผมวางแผนโดยหาเช่าพืนทีเลือกทาํเลใกลถ้นนใหญ่ เหตุผลที
ไม่ซือทีเงินมนัจะจมสู้เช่าผมใช้วิธีนีถา้ไม่ดีก็ยา้ยหาทีใหม่ เงินอีกส่วนหนึงซือรถกระบะ
บรรทุกและรถยก ส่วนใหญ่ซือมือสองอาศยับาํรุงรักษาเอา และเงินอีกก้อนไวห้มุนเวียนซือ
ของเขา้ร้าน” (โกสน ไพโรจน์, 2558)  

 

  จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการกลุ่มร้านรับซือวสัดุรีไซเคิลจะมีจุดเริมตน้ที
คลา้ยคลึงกนัว่าเขาจะเริมตน้อย่างไร เป้าหมายของเขาตอ้งไปทิศทางไหน เงินลงทุนทีต่างกนัแต่
เป้าหมายเดียวกนัคือการดาํเนินธุรกิจตอ้งประสบความสาํเร็จ  

   2.  การคดัแยกวัสดุรีไซเคลิ 

    กลุ่มร้านรับซือวสัดุรีไซเคิล กลุ่มนีจะได้เปรียบกว่ากลุ่มอืนๆ ซึงมีวสัดุ
ประเภทต่างๆ หลายชนิด การแยกจะเป็นหมวดหมู่หรือตามความตอ้งการของตลาด หรือการใช้
แรงงานคนมาช่วยการคดัแยกและบางครังจะมีการใช้เครืองจกัรมาทุ่นแรงในการคดัแยกวสัดุ          
รีไซเคิลใหเ้พมิมูลค่ามากยงิขึน ตามคาํสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการดงันี  

 

 “ส่วนใหญ่จะใชก้ารบีบอดั เช่นพลาสติกจะบีบอดัก้อนละ 200 กิโล และ
ขนขึนรถได ้1.5 ตนั เหล็กประมาณ 10 ตนั ในการขนส่ง และกระดาษขนได ้6-7 ตนั” (นฤ
นาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  
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 “ของรีไซเคิลทีเรารับซือจะถูกส่งเขา้สู่กระบวนการคดัแยก หลงัจากนนัจะ
เข้าสู่การอดัเป็นก้อนเพือง่ายในการจัดเก็บเข้าคลงัเพือรอการโหลดของส่งให้กับลูกค้า”     
(สมจินตนา สุขสมกิจ, 2558)   

 “เรามีบริหารการจดัการวตัถุดิบของเราโดยใชเ้ครืองจกัรมาช่วย ในการบีบ
อดัให้เป็นก้อนเพือประหยดัพืนทีจัดเก็บและเป็นระเบียบมากขึน” (สมจิตร ทองดอนแอ , 

2558)  

 “เหลก็ทีเห็น กองเท่าภูเขา ผมแยกเป็นเหลก็หนา เหลก็คละ ครับ” (สมจิตร 
ทองดอนแอ, 2558)                

 “หลกัๆ ผมก็จะเอามาแยกเองโดยให้ลูกน้องแยกประเภทแต่ละชนิดเห็น
ไหมกองเท่าภูเขา” (โกสน ไพโรจน์, 2558) 

 “ส่วนทองแดงอยา่งทีเห็นมีทงัทองแดงปลอก ทองแดงปลอกดาํ เมือลอก
เปลือก อาจจะเผา่ เป็นทองแดงรวม คือ ทองแดงฝอย ทองแดงเผา ราคาจะสูงครับ” (ปองพล 
พลพากเพียร, 2558)                            

 “ของทีรับซือมาตอ้งแยกส่วน ราคาจะดีกว่า เช่นพลาสติก เวลาซือเราเหมา
รวมว่าพลาสติกรวมแลว้มาแยกเชือเอง ส่วนขวดก็เหมือนกันซือมาตอ้งแยกอย่างขวดลีโอ
ตอ้งดูแยกใส่ลงัขายราคาจะดี ขวดใสหรือขวดสีแดง ขาว ตอ้งแยก ถา้แยกแลว้แตกก็ทาํให้
มนัแตกละเอียดก็อีกราคาหนึงอาศยัปริมาณและนาํหนกั” (จาํรัส บวัศรี, 2558)  

 

 นอกจากนีการศึกษาพบวา่ยงัมีกลุ่มคดัแยกวสัดุรีไซเคิลอีกประเภทหนึง ซึง
เป็นลูกจา้งและพนกังานในร้านรับซือขยะรีไซเคิล กลุ่มบุคคลนีจะทาํการแยกประเภทขยะรีไซเคิล
ออกตามวสัดุทีรับเขา้มาโดยจะทาํการแยกส่วนประกอบต่างๆ ออกเป็นชินเพือนาํไปขายต่อให้ได้
ราคาดี ซึงจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการคดัแยกจะตอ้งรู้สี ชนิดประเภทวสัดุเนือสัมผสั 
เช่น พลาสติกจะตอ้งมองและสังเกตุว่าเป็นพลาสติกประเภททนความร้อนหรือไม่ทนร้อนหรือที
เรียกวา่เทอร์โมเซตติงและเทอร์โมพลาสติก  หรือวสัดุประเภทขวดก็คดัแยกต่างกนั ฝาและตวัขวด
และสีขวดถา้แยกชดัเจนก็จะมีผลต่อราคาและการนาํไปใชใ้นการรีไซเคิล ตามคาํสัมภาษณ์ของ
ลูกจา้งภายในร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีใหข้อ้มูลดงันี  

 

 “อยา่งขวด เราก็แยกสีครับ พลาสติกแยกชนิดเชือต่างๆ ครับ แลว้นาํไปอดั
กอ้น” (สมชาย สมพร, 2558)  

 “ผมมีหนา้ทีคดัแยกพลาสติกแยกเชือว่าเป็นเชืออะไร พลาสติกมารวมกนั
ถา้แยกเชือจะไดร้าคาสูงขึนเช่นขวดขุ่น ขวดใส และขวดทึบแสง” (เอ นามสมมติ, 2558)  
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 “ผมแยกทุกอยา่ง เช่น ทีวี เครืองซกัผา้ เตารีด พวกนีจะเอาทองแดงออกมา 
ไดร้าคาดีมากครับ ส่วนพลาสติกก็แยกตามเชือครับ” (นอ้งหนึง ร้านเจปุ้๊  นามสมมติ, 2558)  

 

 จากขอ้มูลการสมัภาษณ์กิจกรรมการคดัแยกวสัดุรีไซเคิลจากเจา้ของกิจการ
และพนักงานลูกจา้งพบว่าตอ้งมีความรู้และประสบการณ์และขนัตอนการแยกเพือไดม้าซึงวสัดุ      
รีไซเคิลทีมีมูลค่ามากกวา่สามารถนาํมาจาํหน่ายหรือส่งเขา้โรงงานหลอมไดร้าคาและกาํไรดีกว่าถา้
เอามาแยกชินส่วน  

    3. การบริหารจัดการ 

              กลุ่มร้านรับซือวสัดุรีไซเคิลจากการศึกษาพบวา่ การบริหารจดัการเป็นแบบ
ครอบครัว โดยจะมุ่งเน้นทีดา้นทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิลจะให้
ความสาํคญักบัคนหรือแรงงาน เพราะแรงงานทางดา้นนีหาค่อนขา้งยากบางครังตอ้งอาศยัแรงงาน
ต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ แรงงานคนไทยไม่ค่อยทาํอาชีพนีเพราะเห็นว่าอาชีพนีอยูก่ ับกลินเหม็น
สกปรกและใช้แรงงานในการคัดแยกวสัดุรีไซเคิล แรงงานจะอยู่กินกับเจ้าของกิจการ ส่วน
สวสัดิการก็คลา้ยกบัธุรกิจอืนประกนัสังคมและอืนๆ โดยเจา้ของกิจการจะดูแลแรงงานเป็นอยา่งดี
ไม่วา่จะเป็นคนไทยหรือคนต่างดา้ว และอีกจุดหนึงการจดัการสตอ๊กสินคา้ถือว่าสาํคญัมากจะกาํไร
หรือขาดทุนขึนอยู่กับสต็อกสินค้าบริหารได้เ ร็วก็จะได้เ งินเร็ว  ตามข้อมูลการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการและพนกังานลูกจา้ง  ดงันี  

 

 “สวสัดีครับ ผมชือเจ ผมเป็นลูกเจ้าของครับ รับจ้างแม่ครับ มาวิงของไป
ส่งโรงงาน ผมจะเป็นคนขึนของและส่งของครับ โรงงานพลาสติกและโรงงานเหล็กอยู่แถว
สามพราน นครปฐม ผมไปเอาของแถวสาย 5 และมหาชยัทีทางแม่ประมูลไดส่้งเขา้โรงงาน”       

(วีระศกัดิ นาคผจญ, 2558)    

 “เป็นคนพม่า อยูเ่มืองไทยมา 5-6 ปี พูดไทยพอไดค้รับ อยู่ทีนีครับเจ้านาย
ใจดี เห็นเราเป็นลูกหลานเรารักเจา้นายครับ” (เอ นามสมมติ, 2558)  

 “คนงานมีอยู ่7-8 คน เป็นคนลาว 3 คน ทีเหลือคนไทย เรามีทีพกัให้ฟรี นาํ
ไฟฟรีแต่หาอาหารเองค่ะ ค่าแรงวนัล่ะ 300 บาท มี OT ให้ค่ะ เขา้งาน 07.30-17.00 น ไม่มี
ปัญหาอะไรค่ะ” (พุธ พดัเยน็, 2558)  

 “ในส่วนตวัผมยงัไม่ใหญ่อะไรสู้โรงใหญ่ประจาํอาํเภอไม่ไดห้รอก ผมได้
ขนาดนีก็ภูมิใจแลว้จากทีศูนยไ์ม่มีอะไร บริหารกนัเป็นครอบครัวภรรยาดูบญัชี ถือเงิน ผม
เป็นแค่ลูกจ้างดูแลทงัหมดครับไม่ว่าจะเป็นรับซือหรือส่งขาย ดูแลคนงาน และแก้ปัญหา
ภายในทงัหมดล่ะครับ” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและพนกังานลูกจา้งของกลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือวสัดุรี
ไซเคิลพบวา่ การบริหารแบบครอบครัวของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลจะเป็นแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยัรัก
กับเหมือนครอบครัวทาํให้ลูกจ้างคิดว่าเป็นส่วนหนึงของครอบครัวและตังใจทํางาน  บางที
ผูป้ระกอบการไวใ้จตงัเป็นหัวหน้าคุมงานอีกที ส่วนเรืองเงินจะบริหาร โดยให้ภรรยาเป็นคนดูแล
บญัชีเสียเป็นส่วนใหญ่ 

  4. การขนส่งสิน 

      กลุ่มร้านรับซือวสัดุรีไซเคิล จะวางแผนการขนส่ง เพือความประหยดัตน้ทุนด้าน 
นาํมนั คิดเสมอว่าการขนส่งตอ้งคุม้ค่ามากทีสุด ซึงเศรษฐกิจทีมีค่าครองชีพสูงและราคานาํมนัผนั
ผวน ผูป้ระกอบการจะคาํนวณและวางแผนให้อยู่ในเส้นทางการขนส่ง โดยทีผูป้ระกอบการตอ้ง
ควบคุมใหต้น้ทุนการขนส่งประหยดัทีสุดหรือบางเจา้อาจใชว้ธีิการเหมาจา้งรถเป็นเทียวๆ ในการวิง
งานไปส่งสินคา้ตามทีหมายทีตกลงกนั บางครังพบอุปสรรคเรืองการขนส่งเคลียร์เรืองตาํรวจ เรือง
เวลาการเดินรถตอ้งวงิใหท้นัเวลา จากการสมัภาษณ์สอดคลอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว 

 

 “เราวางแผนว่าเช้านีเข้าบริษัทไหน ออกกีโมงแล้วนําไปส่งโรงงาน
กระดาษหรือโรงเหลก็กีโมง บ่ายตอ้งเขา้พืนทีไหนต่อเราจะทาํเป็นแผนให้กบัลูกชายเป็นคน
วิงไป” (พุธ พดัเยน็, 2558)  

 “การจาํหน่ายของผมก็ส่งทีเมืองกาญจน์ บา้ง สุพรรณบา้งหรือมีพ่อคา้มา
รับบา้งและกรุงเทพบา้งและเจ้าประจาํเป็นโรงหล่อและโรงหลอมแถวออ้มน้อยออ้มใหญ่”     

(สมจิตร ทองดอนแอ, 2558)  

 “การจัดจําหน่ายของเราจะเน้นเรืองการขนส่งส่วนใหญ่กําไรก็มาจาก     
การขนส่ง เช่น เราขบัรถจากกรุงเทพไปอยุธยา ค่าเดินทาง 1,000 บาท ดงันนั ขนส่งตอ้งได้
กาํไรมากกว่า 1000 บาท” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  

 

 จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ของมุมมองกลุ่มพอ่คา้คนกลางทีรับซือวสัดุรีไซเคิล
ในธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล จะมองการขนส่งสําคญัมากถา้สามารถบริหารให้มีประสิทธิภาพดีจะ
สามารถลดตน้ทุนการขนส่งไดจ้ะทาํใหมี้กาํไรหรือส่วนต่างมากขึน ยงิถา้เศรษฐกิจและค่าครองชีพ
สูงทุกคนจะหนัมามองการขนส่งทีทาํอยา่งไรใหคุ้ม้ค่ามากทีสุด       

 

 

         

3.  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



      เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีการลงทุนไม่ตาํกวา่หนึงลา้นบาท มีการนาํเครืองจกัรและ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตวตัถุดิบตงัตน้ในการทาํโพลิเมอร์ บางอุตสาหกรรมนาํมาผลิตเส้นใย
สงัเคราะห์ หรือบางทีเป็นโรงงานหลอมพลาสติก โรงงานหลอมเหล็ก โรงงานอดักระดาษหรือโรง
โม่เศษพลาสติกโรงลา้งขวด เป็นตน้ โดยมีกลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุมาส่งทีโรงงานทีใชว้สัดุรี
ไซเคิลผลิตสินค้า  หรือนําไปโรงงานเหล่านีโดยแยกประเภทและชนิดของวสัดุรีไซเคิลเช่น 
พลาสติกก็ส่งโรงงานหลอม หรือโรงโม่เศษพลาสติก ซึงโรงงานเหล่านีจะทาํเฉพาะอยา่ง ตงัแต่รับ
ซือวสัดุรีไซเคิลจากนนั นาํเขา้กระบวนการผลิตเบืองตน้ โดยการนาํมาลา้งให้สะอาด จากนันนาํมา
เขา้เครืองสลดันาํ เพอืใหน้าํออกจากวสัดุ หรืออาจจะสะเด็ดนาํเพอืใหแ้หง้ จึงนาํเขา้เครืองโม่บดยอ่ย
ใหเ้ป็นชินเล็กๆ แลว้บรรจุใส่กระสอบเตรียมส่งออกไปโรงงานอีกต่อ ทีเป็นโรงอดัเม็ดซึงจะมีเตา
หลอมละลายและเครืองอัดเม็ด ซึงขนัตอนนีจะเป็นวตัถุดิบขนัตน้ในการนาํไปฉีดพลาสติกเป็น
ผลิตภณัฑต่์างๆ ตามวตัถุดิบทีมาจากแหล่งนนัๆ ซึงโรงฉีดจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที
มีเงินลงทุนเป็นสิบลา้นหรือร้อยลา้นบาท แลว้แต่ขนาดของอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ
ของบริษทัผลิตสินคา้ขายทงัในประเทศและต่างประเทศ  และอีกประเภทหนึงจะเป็นโรงงานผลิต
วตัถุดิบทีเรียกวา่เม็ดพลาสติก พวกนีจะบรรจุกระสอบส่งขายยงัต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ญีปุ่ น 
เป็นตน้   

  ดังนัน กลุ่มพ่อค้าคนกลางทีรับซือวัสดุรีไซเคิลจะทําการค้ากับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่านี ซึงอุตสาหกรรมเหล่านีจะเป็นผูแ้จง้ราคาขายแก่ร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีมี  
การคา้ขายกนั โดยทีร้านรับซือขยะรีไซเคิลจะมีช่องทางการจาํหน่ายหลายๆ แห่ง เพือตรวจสอบ
ราคาว่าทีไหนให้ราคาดีกว่าก็ทาํการจดัส่ง จนทาํให้โรงงานอุตสาหกรรมบางทีมีการเซ็นตส์ัญญา
และการันตีราคากนั เพอืใหท้างร้านรับซือขยะรีไซเคิลมีแรงจูงใจในการส่งสินคา้ให้ แต่ก็ขึนอยูก่บั
เศรษฐกิจโลกดว้ย  

     จากการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิล
ใหข้อ้มูลกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขอ้มูลสอดคลอ้งกนัดงันี  

  1. การกาํหนดราคา โดยทีทางโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผูก้าํหนดราคาให้กบักลุ่ม
ทางร้านรับซือวสัดุรีไซเคิลในการตงัราคารับซือของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบางครังจะ ให้ขอ้มูล
เป็นรายสปัดาห์หรือรายวนัแลว้แต่วสัดุรีไซเคิลวา่มีความตอ้งการมากน้อยเพียงไร ซึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลการสมัภาษณ์ดงันี 

 “โดยทีผมใชวิ้ธีทีร้านใหญ่หรือโรงงานใหญ่ โทร. แจ้งว่าวนันีหรือช่วงนีราคา
เท่านีน่ะ เรารู้ เรามีของไดต้ามเป้าหมายคือค่าการตลาดไดข้ายเลย” (ปองพล พลพากเพียร, 

2558)      

   ส
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สมุดกลาง



 “เราส่งโรงงานกระดาษ โรงเหลก็ และโรงถุง โรงพลาสติก เขารับซือไม่อนัค่ะ 
แต่กาํหนดราคาในแต่ล่ะช่วงค่ะ (พุธ พดัเยน็, 2558)             

 “ราคาทีผมรับซือเป็นราคากลางครับ ทีทางร้านใหญ่หรือโรงใหญ่แจ้งมา”        

(สมจิตร ทองดอนแอ, 2558)  

 “ตอ้งเช็คราคากันวนัต่อวนั  ช่วงเศรษฐกิจมีปัญหาอย่างช่วงเศรษกิจถดถ่อย
อเมริกายคุแฮมเบอร์ เจ็บตวัเรืองราคารับซือและขาย เราตอ้งเช็ควนัต่อวนัไดร้าคา เล็กน้อย
ดีกว่าไม่ได ้คิดเสมอเงินอยูก่บัตวัดีทีสุด” (สมจิตร ทองดอนแอ, 2558)           

 “กลไกลของราคาขึนอยู่กบัราคากลางของวงษ์พาณิชย ์หรือราคาของโรงงาน
ปลายทาง” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  

 “ส่วนใหญ่ราคาสินค้าตกเช่น เหล็กตกมา 8 บาท เนืองสภาพเศรษฐกิจ ตกมา
ก่อนตรุษจีนเรือยมาช่วงตกก็มีตุนไวเ้ป็นกองภูเขาก็คาดว่า 2เดือนน่าจะขึน พลาสติกก็เหมือน
ราคาตกหลงันาํมนัลดราคา” (โกสน ไพโรจน์, 2558) 

  

      จากการสมัภาษณ์กลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิลทีให้ขอ้มูลกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม พบวา่ทางร้านไม่สามารถตงัราคาเองไม่ไดต้อ้งอา้งอิงกบัราคากลางทีทางโรงงานใหญ่
เป็นผูก้าํหนดราคาให้ ซึงราคามีการผนัผวนตามยคุเศรษฐกิจ ดงันันร้านรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งรู้
ข่าวสารเกียวกบัราคาซึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยงิทีจะไดต้งัราคาขายตามทิศทางของตลาด  

 ผลจากการสงัเกตร่วมการสัมภาษณ์ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล
ในจงัหวดันครปฐมจากผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที 2 เป็นร้าน
รับซือวสัดุรีไซเคิลจากกลุ่มที 1 ทีรับซือจาก พนักงานเก็บขยะ คนคดัแยกขยะ หรือประมูลรับซือ
จากขยะโรงงาน แล้วนําไปจาํหน่ายต่อกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เพือแปรสภาพให้กลับมาใช้
ประโยชน์ไดอี้ก   

 

ส่วนที 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ทีประสบความสําเร็จใน
จังหวัดนครปฐม  

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผูค้ิดริเริมดาํเนินธุรกิจขึนมาเป็นของตนเอง มี
การวางแผนการดาํเนินงาน และดาํเนินธุรกิจดว้ยตนเอง มีการคน้หาความตอ้งการของตลาดและ
เปิดกิจการใหม่ เพือตอบสนองความตอ้งการของตลาด มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและสามารถหา
ช่องทางทีจะสร้างธุรกิจของตนเอง มีความพร้อมทีจะรับความเสียงต่างๆ ทีจะเกิดขึนตงัแต่ตดัสินใจ
ทีจะเริมดาํเนินธุรกิจ โดยยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา เพอืมุ่งหวงัผลกาํไรทีเกิดจาก
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ผลการดาํเนินงานของธุรกิจตนเอง (อรนุช ชุ่มจิตร, 2553) ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลยงั
ต้องมีคุณลักษณะพิเศษ คือ ต้องหน้าทน อดทน และใจทน เนืองจากการประกอบธุรกิจนีมี
ภาพลักษณ์ทางสังคมทีไม่ดีนัก โดยบุคคลภายนอกทีไม่ไดม้าสัมผสักบัธุรกิจนีโดยตรงจะไม่รู้ว่า
ธุรกิจนีมีมูลค่ามหาศาล โดยทีผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลจะเป็นคนทีมีฐานะและ
ประสบความสาํเร็จในอาชีพนี เขามีบา้นช่องใหญ่โต บางรายเจา้ของกิจการมีรถเบนซ์หรือขบัรถ
หรูๆ ใส่ทองเสน้ใหญ่ๆ  เป็นทีนบัหนา้ถือตาในจงัหวดัก็มีแต่จะกา้วไปถึงจุดนนั ผูป้ระกอบการตอ้ง
ฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ มีทงัลม้ลุกคลุกคลาน ขาดทุนจนตอ้งเลิกกิจการไปก็มี แต่ผูป้ระกอบกิจการ
เหล่านันมีความอดทนต่อสู้อุปสรรคจนกระทังประสบความสําเร็จในชีวิต และได้เรียนรู้
ประสบการณ์ในอดีตเพอืนาํมาแกไ้ขในปัจจุบนัให้ดียงิขึน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับ
ซือขยะรีไซเคิลทีประสบความสาํเร็จในจงัหวดันครปฐม พบวา่  

1.  มีความซือสัตย์สุจริตต่อตนเองและอาชีพ  

    การเป็นผูมี้ความซือสัตยสุ์จริต แสดงให้เห็นในแง่มุมหนึงของความมีคุณธรรม
แสดงคุณลักษณะทางบวก มีความจริงใจ และความตรงไปตรงมา พร้อมกับความประพฤติตรง 
ตลอดจนการงดเว้นการคดโกง และลักขโมย รู้หน้ าทีการงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกําลัง
ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธิใจ ทาํให้ลูกคา้และบุคคลรอบขา้งรักใคร่ก่อให้เกิดความไวใ้จกนั
เชือใจกนั  ดงันนั ผูป้ระกอบการทีมีความซือสตัยสุ์จริตต่ออาชีพโดยเฉพาะอาชีพรับซือขยะรีไซเคิล
เพราะการคา้ขาย อาจเหมือนกบัอาชีพอืนทีตอ้งซือสัตยต์่อลูกคา้ แต่อาชีพนีแตกต่างกนัทีลูกคา้เอา
ของรีไซเคิลมาขายโดยชงันาํหนกัเป็นหน่วยกิโลกรัม และขึนอยูก่บัชนิดหรือวสัดุรีไซเคิลทีตงัราคา
หน้าร้านไวร้าคาต่อหน่วยเท่าไหร และหน้าทีของร้านรับซือขยะรีไซเคิลก็ทาํการชงันาํหนักของ
ชนิดนันๆ โดยกลยทุธ์แต่ละร้านจะเปลียนหันมาใช้กิโลไฟฟ้าทีเป็นระบบตวัเลข เพือสร้างความ
น่าเชือถือให้กับลูกคา้ จากนันเมือชังนาํหนักวสัดุรีไซเคิล ทางร้านก็ทาํการจ่ายเงินให้ตามทีชงัได้
นาํหนักจริง ลูกคา้เห็นว่าน่าเชือถือก็จะมาคา้ขายกนัเป็นประจาํ บางรายอาจจะผูกขาดหรือเป็นขา
ประจาํร้านนนัๆ เลย ดงันนัคุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งควรมีเพราะ
จะทาํใหธุ้รกิจเจริญเติบโตและประสบความสาํเร็จไดต้อ้งมีความมุ่งมนั หมนัเพยีร ในสิงทีตนเองคิด 
และตงัใจทีจะทาํการใดใหส้าํเร็จตามทีไดต้งัใจไว ้จากการสมัภาษณ์มีขอ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็น
ดงักล่าว ดงันี  

  “โดยหลกัการบริหารของผมคือ ผมยึดหลกัความซือสตัย ์จริงใจ ตรงไปตรงมา ใน
การซือขาย กิโลตรงใชไ้ดลู้กคา้ชอบและอีกอยา่งราคายุติธรรม ผมจะดูค่าการตลาดกาํไรไม่
ตอ้งมากแต่อยูน่าน” (ปองพล พลพากเพียร, 2558)    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  “ไม่เอาเปรียบเรากิโลตรงใชไ้ดแ้ลว้ กาํไรไม่ไดค้าดหวงัอะไรมากแค่ซือสตัยต์่อกนั
ก็พอแลว้ เป็นกนัเองไม่โกงกิโลเทา่นีก็พอแลว้ บางร้านทีลุงส่งและตอ้งเลิกส่ง เขาให้ราคาสูง
แต่กิโลตาํกว่าจริงซือขายรอบเดียวไม่ไปอีกเลย สุดทา้ยร้านนนัอยู่ไม่นานก็เจ๊ง” (ประสพ 
สงวนสตัย,์ 2558)  

  “คุณสมบติัทีดีของผูป้ระกอบการ ก็คงตอ้งอดทน ขยนั ซือสตัย ์จริงใจ มุ่งมนั” (พุธ 
พดัเยน็, 2558)    

  “อาชีพนีตอ้งซือสตัยด์ว้ย ต่อตนเอง ต่อลูกคา้” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)    

  “คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเราว่าอดทน ซือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้” (จาํรัส บวั
ศรี, 2558)    

 

2.  ความมุ่งมันในความสําเร็จ  

      ผูป้ระกอบการและทุกคนทีเกิดมาบนโลกนีไม่ว่าจะรวยหรือจน คนเราอาจมีชีวิตที
แตกต่างกนัไป แต่สิงทีทุกคนตอ้งการคือ ความประสบความสาํเร็จ หากมีความมุ่งมนัและตงัใจ ทีจะ
ทาํอะไรสักอยา่ง ความสาํเร็จคงอยูไ่ม่ไกลเกินเอือม คาํว่า มุ่งมนั คือองค์ประกอบส่วนหนึงของ
ความสาํเร็จไม่ว่าจะเรืองใดๆ แต่ถา้ทุกคนไม่มีจุดมุ่งหมายว่าจะทาํอะไร ความมุ่งมนัก็คงไม่เกิด
เพราะฉะนนั ก็ตอ้งมีจุดมุ่งหมาย เมือทุกคนมีจุดมุ่งหมายทีอยากไปให้ถึงมากๆ ความมุ่งมนัในใจก็
จะเกิด  คนเรานนัเลือกเกิดไม่ไดแ้ต่เลือกทีจะเป็นได ้และเมือเจอกบัปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อยา่
หลบหนีปัญหา เพราะปัญหาทุกอยา่งมีทางแก ้เมือเจอปัญหาต่างๆ ขอให้คิดว่าทอ้ได้แต่อยา่ถอย 
ขอใหค้ิดถึงจุดมุ่งหมายทีตงัใจไว ้ขยนัอดทน และผลสาํเร็จทีจะเกิดขึน เท่านีก็จะเป็นแรงผลกัดนัให้
เราได้เกิดความมุ่งมัน และความต้องการอย่างแรงกล้าแม้ว่าจะต้องมีการเผชิญกับอุปสรรค
นานาประการ รวมถึงการเรียนรู้มุ่งมันและมีจุดหมายทีชัดเจน  ดงันัน ผูป้ระกอบการรับซือขยะ      
รีไซเคิลตอ้งมีความมุ่งมัน ขยนัและอดทนในการความสําเร็จทีเกิดจากความมานะพยายามของ
ตนเอง จากการสงัเกตการของการสมัภาษณ์มีขอ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี  

 

  “คุณสมบติัของผูป้ระกอบการในความคิดของผมคือ ศึกษาเรียนรู้จริง ตงัใจทาํ 
ฝึกฝนจนชาํนาญ” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)    

  “คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการตอ้งมีความสนใจ ตงัใจทาํ ขยนัอดทนและเรียนรู้
มนัให้แตกฉาน ไม่ให้ใครมาหลอกได”้ (โกสน ไพโรจน์, 2558)  

  “คุณสมบติัทีดีของผูป้ระกอบการ ก็มุ่งมนั ตอ้งศึกษาชนิดสินคา้ให้เขา้ใจ คือตอ้ง
เขา้ใจเรียนรู้อยูก่บัมนัเดียวก็เก่งเองค่ะ” (พุธ พดัเยน็, 2558)    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  “ลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งมีความเขา้ใจ ศึกษาให้จริง 
สาํคญัตอ้งบริหารจดัการภายในร้านไดค้่ะ ขยนัสุดๆ” (สมจินตนา สุขสมกิจ, 2558)  

 

 3.  ความวิริยะอุตสาหะในความสําเร็จ  

      ความพากเพยีร การทาํงานหนกั ความพยายามทีจะลงมือทาํ เป็นแนวทางให้ดาํเนิน
ไปสู่ความสาํเร็จ การลงมือทาํงานในสิงทีตนเองชอบและรัก ทาํดว้ยความพากเพียร ดว้ยความสนุก 
กลา้หาญ กลา้เผชิญกบัความทุกขย์าก ปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน โดยทีไม่ยอ่ทอ้ ไม่สินหวงัเดินหน้า
ไปสู่เป้าหมาย นนัคือ ความสาํเร็จ ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งมีความอดทน ขยนัหมนัเพียรทาํงาน
นนัๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายเป็นสิงสาํคญัมาก ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่มาจาก
คนทีเคยลาํบากมาก่อน ลองผิดลองถูก ตรากตรําการทาํงาน ตงัแต่เริมตน้ก่อตงัธุรกิจจนกระทงั
ประสบความสาํเร็จจนทุกวนันี  จากการสังเกตร่วมการสัมภาษณ์พบว่าผูป้ระกอบการไม่ไดเ้ริมตน้
ทาํอาชีพนีมาก่อน จนกระทงัมีความคิดทีอยากประสบความสาํเร็จและไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัตวัเองได้
เขา้มาสัมผสัและไดเ้รียนรู้กับอาชีพนี โดยตอ้งมีความวิริยะอุตสาหะ อดทนพยายามทาํงานหนัก 
ลองผิดลองถูกจนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทีล้มเหลวมาก่อนทีจะบรรลุเป้าหมายจนได้ประสบ
ความสาํเร็จในปัจจุบนันีมีขอ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี 

  

  “ผมจบ ป. 4 ไม่มีความรู้อะไรทาํไร่ทาํนาในอดีตฝันว่าอยากทาํอะไรแลว้รวยไม่ใช่
ยาบา้น่ะ ก็ทดลองรับซือขยะรีไซเคิลสมยัก่อนผมมีซาเลง้ 1 คนัรับซือไปทวั เก็บเล็กผสม
นอ้ยถึงมีวนันีไดเ้พราะเราอดทน ขยนั” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)    

  “คุณสมบติัทีดีของผูป้ระกอบการ ก็คงตอ้งอดทน ขยนั ซือสัตย ์จริงใจ มุ่งมนั ตอ้ง
ศึกษาชนิดสินค้าให้เข้าใจ คือต้องเข้าใจเรียนรู้อยู่กับมันเดียวก็เก่งเองค่ะ มีการกําหนด
เป้าหมายตอ้งรับซือของทุกวนั และมีรายไดทุ้กวนั คือเป้าหมายเรา และกลา้ทีจะตดัสินใจใน
การลงทุน” (พุธ พดัเยน็, 2558)    

  “คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการต้องมีความสนใจ ตงัใจทาํ ขยนัอดทน” (โกสน 
ไพโรจน์, 2558)  

  “เมือ 20 ปีทีแลว้มีอาชีพขบัรถรับจ้างในตลาดกาํแพงแสนมาก่อน เห็นพีชายทาํมา
ก่อนหนา้นีแลว้ดีมีเงินมีทองก็เลยศึกษาดูโดยไปเรียนรู้งานกบัพีชายคดัแยกของ ดูของให้เป็น
ก็ประมาณ 6 เดือน จากนนัก็ทดลองเปิดร้านเล็กๆ แถวดอนตูม ตอนนีเปิดมาไดเ้กือบ 10 ปี
ล่ะ” (จาํรัส บวัศรี, 2558)  

   ส
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  “แต่ก่อนเคยประกอบอาชีพ ทาํสปา และร้านอาหารในต่างประเทศเกิดความอยาก
กลบัเมืองไทย และไดป้รึกษาครอบครัววา่ถา้กลบัเมืองไทยจะ ทาํอะไรดี ปรึกษากนัเลยตกลง
ว่าจะเปิดร้านรับซือขยะรีไซเคิล” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558) 

  “เริมตน้ของธุรกิจ มีปัญหาเยอะ เรืองการบริหารจดัการในร้าน มีซือของเขา้ร้าน 

ขาดทุนยงั มีแยกของไม่ออกปนกนับา้ง มีโดนโรงงานตีกลบัมา ก็ทาํใจตงัแต่ตน้กว่าจะยืนได้
ก็เกือบปี” (จาํรัส บวัศรี, 2558) 

  

 4.  ภาวะผู้นํา กล้าเสียงและกล้าตัดสินใจ 

   ผูน้าํคือบุคคลทีมีความสามารถในการใชอิ้ทธิพลให้คนอืนทาํงานในระดบัต่างๆ ที
ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีตงัไว ้ ความกลา้ในทีนีหมายถึงความกล้าในเรือง    
การตดัสินใจลงมือทาํในเรืองต่างๆ ผูมี้ความกลา้เท่านนัจึงจะสามารถอยูร่อดไดใ้นการทาํกิจการ ทงั
เรืองของความกลา้ตดัสินใจในเรืองแนวทางการทาํธุรกิจ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล
จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมีความเป็นผูน้าํทีมีอยู่ในตวั และใจนักเลงกล้าได้กลา้เสียและกล้า
ตดัสินใจทีมีภาวะความเสียงทีจะขาดทุนหรือกาํไร มีมุมมองด้วยเหตุและผล มีขอ้มูลทีสามารถ
พยากรณ์ความเสียงจึงกลา้ทีจะตดัสินใจในการทาํงาน ตามขอ้มูลทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว 
ดงันี  

  “คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเราว่ากลา้ไดก้ล้าเสียและมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีการ
กาํหนดเป้าหมายซือของมาตอ้งขายต่อมีกาํไรแค่ 10 หรือ 20 สตางคก์็เอาแลว้ การวางแผนได้
ทรัพยากรก็เรืองตน้ทุนต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ารถตอ้งควบคุมไม่ให้ขาดทุน” (จาํรัส บวัศรี
, 2558)    

  “คุณสมบติัทีดีของผูป้ระกอบการ ก็กลา้ทีจะตดัสินใจในการลงทุน” (พุธ พดัเยน็, 

2558)    

  “ความเสียงก็มี อยา่งผมจะลดความเสียงโดยยอมขายขาดทุนบางตวัและเอาตวัอืนที
มีกาํไรมาโปะ เพือทดแทนการขาดทุน เราต้องถือเงินสดให้มากทีสุด พยายามอย่าตุนของ
เยอะจะขาดทุนหรืออาจเจ๊งเลย” (โกสน ไพโรจน์, 2558)  

  “บางครังตอ้งมีใจนกัเลงบา้ง กลา้ตดัสินใจในช่วงทีเกิดปัญหา” (สมจิตร ทองดอน
แอ, 2558)      

 

 5.  การให้ความสําคญักับการอนุรักษ์สิงแวดล้อม 
       นบัวนัสิงแวดลอ้มเริมทีจะถดถอย เนืองจากการทาํลายป่าไมแ้ละทาํลายสิงแวดลอ้ม

โดยนํามือของมนุษย  ์จึงทาํให้โลกมีภาวะโลกร้อนขึนทุกวนั ดังนันผูป้ระกอบการรับซือขยะ           

   ส
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รีไซเคิลส่วนใหญ่จะดาํเนินธุรกิจไดก้าํไรมากมายเหมือนการประกอบธุรกิจอืนๆ แต่การประกอบ
อาชีพนีแตกต่างกบัอาชีพอืนตรงทีการไดรั้กษาสิงแวดลอ้มของโลกให้ดีขึนเป็นการช่วยลดสภาวะ
โลกร้อน อนัเนืองมาจากนาํมือของมนุษย ์ดงันนัผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลจึงไดค้ดัแยกวสัดุ
รีไซเคิลไวเ้ป็นหมวกหมู่ ง่ายในการแยกและการขนยา้ย  จะเห็นไดว้่าธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลช่วย
ทางดา้นสิงแวดลอ้มถา้ไม่มีอาชีพนี มนุษยก์็ทิงขยะลน้โลกทาํลายสภาพบรรยากาศของโลก ให้ไม่
น่าอยูอ่าศยั จากการสมัภาษณ์มีขอ้มูลผูป้ระกอบการเล็งเห็นสภาพแวดลอ้มในร้านและโรงเก็บของ
จนถึงชุมชนโดยรอบว่าตอ้งรักษาสิงแวดลอ้มอยา่งไรให้น่าอยู ่โดยทีร้านรับซือขยะรีไซเคิลอยูไ่ด้
และชุมชนก็อยูไ่ด้ ผูป้ระกอบการจึงมีบทบาทและคุณสมบติัในตวัของผูป้ระกอบการทีจะดาํเนิน
ธุรกิจควบคู่กบัการดูแลรักษาสิงแวดลอ้มโดยรอบ และผูป้ระกอบการบางรายถึงกบัให้ความสนใจ
กบัระบบไอเอสโอ 14000 ช่วยใหสิ้งแวดลอ้มดีขึนตามทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี  

 

    “ผมมาทาํอาชีพนีก็ช่วยทางด้านสิงแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน” (ปองพล         
พลพากเพียร, 2558)  

  “เราจะเนน้เรืองสิงแวดลอ้มเป็นหลกัอนาคตหนู คิดว่าหนูจะทาํระบบ ISO 14000 

เกียวกับทางด้านสิงแวดล้อม เพือเพิมความมนัใจให้ลูกค้าและชุมชนจะได้อยู่กันอย่างมี
ความสุขค่ะ” (สมจิตนา สุขสมกิจ, 2558)   

 

  ผลจากการสงัเกตร่วมการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลทีมีคุณสมบตัิ
การให้ความสําคัญรักทางด้านสิงแวดล้อมพบว่า ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับสิงแวดล้อม
โดยรอบตวัเองและส่งต่อไปยงัชุมชน โดยคาํนึงว่าถา้เราอยูไ่ดชุ้มชนก็อยูไ่ดท้าํให้ชุมชนมีความสุข 
สภาพบรรยากาศทีดี ดงันันผูป้ระกอบการทีมีใจรักสิงแวดลอ้มจะทาํให้ชุมชนทีเขาอยู่มีความสุข
และไม่สร้างความเดือดร้อนใหก้บัใครและจะทาํใหชุ้มชนและสงัคมอยูก่นัอยา่งยงัยนื  

 

 6.  ความศรัทธาทีมีใจรัก ไม่รังเกียจดูหมินต่ออาชีพ 
      คุณสมบติัของผูป้ระกอบการสาํหรับทาํอาชีพนี ภาพลกัษณ์มนัดูไม่สวยงาม ตอ้งอยู่

กบักองวสัดุทีมีค่าความสกปรก ทงัภาพรกตา กลินเหม็น และสภาพแวดลอ้มไม่เจริญหูเจริญตาและ
อาจทาํให้ตอ้งเผชิญกบักองขยะ แต่ใครจะรู้ไหมว่ากองขยะนีจะมีมูลค่ามหาศาลเพียงใด สามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการวนัละแสนสองแสนบาทต่อวนั ผูป้ระกอบการทีมีใจรักยอมทาํงาน
ในทศันียภาพทีแวดล้อมกองไปด้วยขยะกองมหึมา ซึงตอ้งมีใจรักและความศรัทธาจริงๆ ถึงจะ
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ประกอบอาชีพนีได ้และจากการสังเกตร่วมการไดส้ัมภาษณ์กบัผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลมี
ประเด็นทีน่าสนใจดงันี 

  

  “ใจรักในอาชีพนีครับ ภูมิใจถึงแมจ้ะทาํงานในสภาพทีเหม็นเน่า เต็มไปดว้ยกอง
ขยะเท่าภูเขา” (จาํรัส บวัศรี, 2558)  

  “ผมว่าอาชีพนีน่าคน้หาน่ะ ถึงแมค้นนอกจะมองว่าอาชีพคา้ของเก่าพวกเก็บขยะ
ขาย สกปรกมอมแมมแต่ขอให้บอก รวยน่ะพี” (สมจิตร ทองดอนแอ, 2558)  

  “ผมว่าทุกอาชีพทีทาํโดยสุจริตดีหมด แต่อาชีพนีต้องทนเหม็น และบรรยากาศ
อยา่งทีเห็น ตอ้งใจรักจริงๆ” (ปองพล พลพากเพียร, 2558)  

  “ถึงแมส้ภาพแวดล้อมทีทาํงานเต็มไปดว้ยกองขยะรีไซเคิล แต่ผมก็จะทาํมนั” (นฤ
นาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  

 

  ผลจากการสงัเกตร่วมการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดั
นครปฐม พบว่า คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ทีประสบความสาํเร็จใน
จงัหวดันครปฐม ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ตอ้งมีความซือสัตยต์่อตนเอง และลูกคา้ มีความขยนั 
อดทน มุ่งมนั ในการเรียนรู้ รองลงมาจะเป็นเรืองของการวางแผนในการลงทุน ควบคุมค่าใชจ่้าย
ต่างๆ กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ เช่น กาํหนดอตัรากาํไรทีตอ้งการ ติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นราคาอย่างใกลชิ้ด เพือสามารถกาํหนดราคาขายได ้ กลา้ตดัสินใจทีจะลงทุน ดงันันในการทาํ
ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม ผูป้ระกอบการตอ้งมีความซือสตัย ์ตรงไปตรงมา ไม่โกง
กิโล ส่งผลทาํให้สามารถดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลไดอ้ย่างต่อเนืองและยงัยนื อนัก่อให้เกิด
ความไวว้างใจของลูกคา้ทีจะนาํสินคา้มาจาํหน่ายใหต้่อเนืองหรือทีเรียกวา่ลูกคา้ขาประจาํ  

 

ส่วนที 3 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจังหวัด
นครปฐม  

 จากการศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะ       
รีไซเคิล  พบวา่เป็นการสร้างความแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจ เพือทาํให้เป็นจุดเด่น สามารถดึงดูด
ทงัผูรั้บซือขยะรีไซเคิลและผูข้ายขยะรีไซเคิลได้  จากการทีธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเป็นธุรกิจที
ผูป้ระกอบการเป็นไดท้งัผูซื้อและผูข้าย เช่น เป็นผูรั้บซือขยะรีไซเคิลต่อ จากซาเลง้แลว้นาํไปขายต่อ
ใหก้บัโรงงานทีรับซือขยะรีไซเคิล เพอืทาํการรีไซเคิล เป็นตน้ รวมทงัสร้างความประทบัใจให้เป็น
ลูกคา้ประจาํ มีการบอกต่อขยายฐานลูกคา้เพิม ส่งผลให้เกิดการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนืองจากรุ่นสู่
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รุ่น ทงันีไดมี้การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในการใชก้ลยทุธ์
การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัซึงมีความหลากหลายและแตกต่างกนั ดงันี  

              1.  การเพิมมูลค่าในการคดัแยกวัสดุรีไซเคลิ  

  การคดัแยกหมายความถึงกระบวนการหรือกิจกรรมจดัแบ่งหรือแยกขยะออกเป็น
ประเภทต่างๆ ตามลกัษณะองคป์ระกอบ เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม โดยใช้
แรงงานคนหรือเครืองจกัรกล เพือการนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่  ในการคดัแยกสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม-ทวัไป ประกอบดว้ย พลาสติก ขวดแกว้ กระดาษ เหล็กสงักะสี 2) กลุ่ม- 
โลหะนอกกลุ่มหล็ก ประกอบด้วย ทองแดง อลูมิเนียม ตะกัว สแตนเลส 3) กลุ่ม-วสัดุก่อสร้าง 
ประกอบดว้ย ท่อนาํ สายยาง รองเทา้ยาง เสือนาํมนั และ 4) กลุ่มขวดลา้ง ประกอบดว้ย ขวดเบียร์ 
ขวดนาํปลาคอสนั ขวดเหลา้คอยาว ขวดเหลา้คอสนั   

  การคดัแยกเพอืสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพือเพิมมูลค่าของวสัดุรีไซเคิล
ทาํให้สามารถจาํหน่ายได้ในราคาทีสูงขึน คือ เมือมีการรับซือขยะรีไซเคิลแล้ว หากขายต่อเลย    
โดยยงัไม่ทาํการคดัแยก ราคาไม่สูงนกั หากตอ้งการไดร้าคาดีขึน จะตอ้งทาํการคดัแยก เช่น คดัแยก
ประเภทตามลกัษณะของขวด เป็นขวดแกว้ ขวดพลาสติก คดัแยกกระดาษ นอกจากการคดัแยกแลว้ 
ผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาคุณลกัษณะของวสัดุแต่ละชนิดให้เขา้ใจ เพือสามารถทราบขอ้แตกต่างทงั
คุณสมบติัและราคา ทาํใหส้ามารถแยกวสัดุไดช้ดัเจนมากขึน โดยมีขอ้มูลจากการสังเกตร่วมในการ
สมัภาษณ์ทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี  

 

  “ของทีรับซือมาตอ้งแยกส่วน ราคาจะดีกว่า เช่น พลาสติก เวลาซือเราเหมารวมว่า
พลาสติกรวมแลว้มาแยกเชือเอง ส่วนขวดก็เหมือนกนัซือมาตอ้งแยกอยา่งขวดลีโอตอ้งดูแยก
ใส่ลงัขายราคาจะดี ขวดใสหรือขวดสีแดง ขาว ตอ้งแยก ถา้แยกแลว้แตกก็ทาํให้มนัแตก
ละเอียดก็อีกราคาหนึงอาศยัปริมาณและนาํหนกั” (จาํรัส บวัศรี, 2558)  

  “สินคา้ผมจะแยกเป็นหมวดหมู่ อย่างเหล็กขนไปทีก็ 10 กว่าตนั พลาสติกจะไป
ดว้ยรถกระบะบรรทุกทีก็ 2 ถึง 3 ตนั กระดาษก็อดัก้อนไดเ้ยอะหน่อย 8-10 ตนั” (โกสน 

ไพโรจน์, 

2558)  

 “ตอ้งศึกษาชนิดสินคา้ให้เขา้ใจ เพือจะไดรู้้ว่าสินคา้ชนิดใดมีราคาเป็นทีตอ้งการของ
ตลาด มีบางครังซือสินคา้มาขายไม่ได ้สรุป คือตอ้งเขา้ใจเรียนรู้อยู่กบัมนัเดียวก็เก่งเองค่ะ” 

(พุธ พดัเยน็, 2558)  
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  ผลจากการสังเกตร่วมการสัมภาษณ์พบว่า การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ดว้ยการเพมิมูลค่าในการคดัแยกวสัดุรีไซเคิลของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดั
นครปฐม ไดมี้การคดัแยกผลิตภณัฑใ์ห้เป็นหมวดหมู่ เช่น กระดาษ ขวดแบ่งตามลกัษณะของขวด 
กระป๋อง นอกจากนีตอ้งมีการเรียนรู้เขา้ใจชนิดของผลิตภณัฑ์ เช่น ทองแดง เหล็ก ชนิดไหนขายได้
ราคาดี เป็นตน้   

 

 2.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
  เทคโนโลย ีสาํหรับธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลทีนาํเขา้มาใช ้เป็นการนาํเทคโนโลยทีี

เหมาะสมกบัลกัษณะของงานเขา้มาใช ้เพอืก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความประหยดั เช่น การใช้
เครืองจกัร เช่น รถยกรถตกัในการคดัแยกขยะ การใชเ้ครืองบีบอดั กระดาษ กระป๋อง เพือสะดวกต่อ
การจดัเก็บ ประหยดัเนือทีในการจดัเก็บ และง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนียงัสามารถนาํเทคโนโลยี
ดา้นการสือสารมาช่วยในการส่งขอ้มูลข่าวสารของธุรกิจให้ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ไดท้ราบ
ขอ้มูลข่าวสารของธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันันการนาํเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นปัจจยั
สาํคญัอีกขอ้หนึงในการนาํธุรกิจไปสู่ความสาํเร็จ โดยมีขอ้มูลจากการสังเกตร่วมในการสัมภาษณ์ที
สอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี  

 

  “ของรีไซเคิลทีเรารับซือจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการคดัแยก หลงัจากนันจะเขา้สู่   
การอัดเป็นก้อน เพือง่ายในการจัดเก็บเข้าคลัง เพือรอการโหลดของส่งให้กับลูกค้า”           

(สมจินตนา สุขสมกิจ, 2558)  

  “ส่วนใหญ่จะใชก้ารบีบอดั เช่นพลาสติก จะบีบอดักอ้นละ 200 กิโล และขนขึนรถ
ได ้1.5 ตนั เหลก็ประมาณ 10 ตนั ในการขนส่ง และกระดาษขนได ้6-7 ตนั” (นฤนาท  นรารัตน์วิริยะ, 

2558)   

  “ร้านผมมีเครืองจักรหลายตวั เช่น รถตกัหรือรถคีบ รถยก เครืองอดักระดาษอดั
กระป๋อง และเครืองอดัพลาสติก ผมจะเป็นคนดูแลเอง บางครังซ่อมเองครับ การบาํรุงรักษา
อยา่งรถตกัเนน้เรืองถ่ายนาํมนัเครืองและอดัจาระบีสังเกตถา้มีเสียงดงั แสดงว่าใกลมี้ปัญหา 
บางครังซ่อมไม่ไดก้็เรียกบริการช่างขา้งนอกมาซ่อมให้” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)  

  “เครืองจกัรผมมีเครืองอดักอ้น อดัพลาสติก กระดาษและกระป๋อง ก็ตอ้งวางให้เขา
ว่าวนันีตอ้งอดัอะไรก่อนหลงั จากนนัก็ขนยา้ยดว้ยรถยกครับ” (โกสน ไพโรจน์, 2558)  

  “ก็สาขาของวงษพ์าณิชยเ์ราจะมีไลน์กลุ่ม และเฟสบุ๊กวงษ์พาณิชยถ์ามปัญหาต่างๆ 
ทีเจอกนัครับ” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558) 
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  ผลจากการสังเกตร่วมในการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเกียวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยพีบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํกิจกรรม  
เช่นกระบวนการคดัแยกวสัดุรีไซเคิลเพอืทีจะไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน และอีกประเด็นเป็นการนาํ
ขอ้มูลการสือสารทางอิเล็คทรอนิกส์เขา้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจมากขึนเกิดความรวดเร็วในการ
สือสารทาํใหธุ้รกิจเกิดความคล่องตวัมากขึน   

 

 3.   การจัดการทรัพยากรบุคคล  

  บุคลากรเป็นหนึงในปัจจยัสาํคญัทีไม่เพียงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซือ แต่ยงัส่งผล
ต่อทศันคติของผูบ้ริโภค ทีมีต่อสินค้าอีกด้วย เพราะบุคลากรเป็นผูท้ีทาํการติดต่อ สือสารกับ
ผูบ้ริโภค ดังนัน บุคลากรทีมีความสามารถและเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอย่างดี จะทาํให้ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติทีดี ต่อสินคา้และสามารถนําไปสู่การซือซําหรือ การบอกต่อได้อีกด้วย ดงันันเพือสร้าง
ความพอใจสูงสุดและความแตกต่างจากคู่แข่งขนัในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร สามารถทาํได้
ตงัแต่การคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) และการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ธุรกิจ
รับซือขยะรีไซเคิลบุคลากรดา้นแรงงานตอ้งมีความอดทนสูง ขยนั เนืองจากเป็นธุรกิจทีตอ้งอยูก่บั
ขยะตลอดเวลาซึงมีกลินเหม็น ทาํใหห้าพนกังานมาทาํงานดา้นนียาก ส่งผลต่อการรับพนักงานเป็น
ชาวต่างดา้วเขา้มาทาํงาน   

    กลยทุธก์ารสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย  

  3.1  มีค่าตอบแทนและสวัสดิการทีดี 
            สร้างความสัมพนัธ์ทีดี ส่งผลทําให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองและการให้

ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ เหมือนกับธุรกิจทวัไปเป็นการสร้างความมนัคงต่อนายจา้งและ
ลูกจา้ง กล่าวคือถา้นายจา้งมีผลตอบแทนหรือสวสัดิการทีดีแก่ลูกจา้งก็จะทาํใหผ้ลงานออกมาดี จาก
การสมัภาษณ์มีขอ้มูลทีสอดคลอ้งประเด็นดงักล่าว ดงันี  

 

 “คนงานมีอยู ่7-8 คน เป็นคนลาว 3 คน ทีเหลือคนไทย เรามีทีพกัให้ฟรี นาํไฟ
ฟรีแต่หาอาหารเองค่ะ ค่าแรงวนัล่ะ 300 บาท มี OT ให้ค่ะ เขา้งาน 07.30-17.00 น ไม่มี
ปัญหาอะไรค่ะ” (พุธ พดัเยน็, 2558)    

 “ในส่วนตวัผมยงัไม่ใหญ่อะไรสู้โรงใหญ่ประจาํอาํเภอไม่ได้หรอก ผมได้
ขนาดนีก็ภูมิใจแลว้จากทีศูนยไ์ม่มีอะไร บริหารกนัเป็นครอบครัวภรรยาดูบญัชี ถือเงิน ผม
เป็นแค่ลูกจ้างดูแลทงัหมดครับไม่ว่าจะเป็นรับซือหรือส่งขาย ดูแลคนงาน และแก้ปัญหา
ภายในทงัหมดล่ะครับ” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)  
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 “คนงานเป็นต่างดา้วทงัหมดครับ 10 กว่าคนเรามีทีพกัให้แต่เขาหากินเองครับ
ค่าแรงเราจ่าย 300 บาท มีโอให้ดว้ยครับบางวนัถา้ของมาเยน็ลงไม่หมดคนงานจะชอบครับ” 

(สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)  

 “คนงานอยู่กินทีนีเลย อยู่กันอย่างพีน้องเราดูแลลูกน้องดี เจ็บป่วยพาไป
โรงพยาบาลให้ ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 4 คน และ พม่า 2 คน” (จาํรัส บวัศรี, 2558)   

 “บริหารบุคคล ไม่ขอบอกค่าแรงแต่สวสัดิการเหมือนกบัทวัๆไปอยู่กินกบัเรา 
คนไทย 5 คน ต่างดา้ว 2 คน” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  

 “เรืองคนงานอยู่กินทีนี ผมมีคนงาน 10 กว่าคน เป็นพม่าหมดครับแต่ทาํ
ถูกตอ้งตามกฏหมาย ไม่คุ ้มถ้าโดนจับทีเสียเป็นแสนๆ ผมจะมีทีพกัให้อยู่เป็นครอบครัว
ครับ” (โกสน ไพโรจน์, 2558)   

 “อยา่งทีบอกตงัแต่ตนเราจะให้ความสนใจพนกังานเป็นหลกัเพราะพนกังาน
หายาก คนไทยส่วนใหญ่งานเหม็นๆ สกปรกไม่ค่อยทาํกนัตอ้งอาศยัแรงงานต่างดา้วค่ะแต่
ทางเราทาํถูกตอ้งตามกฏหมายค่ะ” (สมจินตนา สุขสมกิจ, 2558)  

   

  3.2  ฝึกอบรมให้กับบุคลากร  
           การอบรมใหก้บับุคลากรหรือลูกจา้งเป็นสิงสาํคญัมา ลูกจา้งทีเขา้งานมาใหม่ๆ

จะไม่รู้เรืองอะไรเทคนิคต่างๆ หรือประสบการณ์จะนอ้ยมากทาํใหน้ายจา้งตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมใน
ดา้นต่างๆ แมน้ายจา้งทีจะเริมประกอบอาชีพนีถา้ซือในระบบแฟรนไซส์ก็ตอ้งผา่นการอบรมเช่นกนั  
เพอืสามารถทาํงานไดห้ลายดา้น และเป็นการผอ่นแรงผูป้ระกอบการไดด้ว้ย   

 

 “การวางแผนดา้นทรัยพากร เราวางแผนทาง 4 M (Man Machine Material and 

Money ) ดา้นแรงงานเราส่งไปอบรมกบัวงษพ์าณิชย”์ (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  

 “ทรัพยากรทีสําคัญของผมคือคน บริหารอย่างไรให้เขาอยู่กับเรานานๆ 
ซือสัตย์กบัเรา สอนเขาให้เป็นถ้าลูกน้องเป็นงานก็ไม่หนักเราผมคิดอย่างนีนะ” (โกสน 
ไพโรจน์, 2558)   

 

  ผลจากการสังเกตร่วมการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการพบว่า กลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านบุคลากรของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจังหวัด
นครปฐม คือการดูแลพนกังาน มีค่าตอบแทน หากทาํงานล่วงเวลามีค่าล่วงเวลาให้  มีทีพกัให้อยูเ่ป็น
ครอบครัว เนืองจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนต่างดา้ว มีการฝึกอบรมสอนงานให้ อยูร่่วมกนัอยา่งพี
นอ้ง สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ของลูกจา้ง ดงันี  
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  “ผมทาํมา 5 ปี อยูก่บัเจแ้ละเฮียตงัแต่เดก็ๆ เหมือนผมเป็นครอบครัวเขาอยู่กินนอน
ทีร้านครับ รายไดก้็เหมือนทีอืนทวัๆไปล่ะ ครับเพียงเราอยู่มีความสุขก็พอครับ ผมยึดหลกั
คบัทีอยูไ่ดค้บัใจอยูย่าก” (นอ้งหนึง นามสมมติ, 2558)  

  “เป็นคนพม่า อยูเ่มืองไทยมา 5-6 ปี พูดไทยพอไดค้รับ อยู่ทีดีครับเจ้านายใจดี เห็น
เราเป็นลูกหลานเรารักเจา้นายครับ ผมอยูกิ่นทีนี มีทีพกัให้ไม่ตอ้งเช่า เพียงแต่อาหารการกิน
ตอ้งไปซือกินเอง สวสัดิการ ให้ผมวนัละ 300 บาท มีโอที ชวัโมงละ 20 บาท ปีใหม่อยาก
กลับบ้านก็ให้ลางานกลับตงัเดือนแถมให้ค่ารถด้วย ใจดีมากครับ ค่ารักษาพยาบาลได้
สวสัดิการประกันสังคมเจ้านายทาํให้ครับ ไม่คิดอะไรมากงานหนักงานเบาทาํได้หมด 
เจา้นายเตม็ทีกบัเรามีเท่าไหรก็ใส่เกินร้อยครับ” (เอเอ นามสมมติ, 2558)  

  “ทาํงานทีนีมา 2 ปี บา้นผมอยู่จงัหวดันครพนน ครับ แต่ก่อนรับจ้างตดัออ้ยและ
เป็นลูกจา้งทาํงานก่อสร้างครับ ระยะหลงัไม่ไหวจึงมาสมคัรงานร้านขายของเก่าดู ทีนีมีทงั
คนไทยและพม่าอยูก่นั 6 ชีวิต ครับ ผมเป็นหวัหนา้ทีนี เจา้นายไวใ้จผมมากทีสุดครับ ทาํงาน
แทนไดค้รับ ผมว่าความซือสัตย์ต่อตนเอง และคนอืนเป็นสิงสําคญัครับ ผมเป็นคนชอบ
เรียนรู้อยา่งนีมงั เจา้นายจึงไวใ้จผม สวสัดิการไดว้นัละ 300 บาท ครับ ทีพกัฟรีพร้อมนาํไฟ 
ส่วนอาหารก็ฟรีครับอยู่กินในร้านครับ ผมเขา้งานเวลา 07.30-17.00 น OT มีบา้งครับ หยุด
วนัอาทิตยค์รับ” (สมชาย สมพร, 2558)  

 

  ผลจากการสงัเกตร่วมในการสมัภาษณ์ของลูกจา้งธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดั
นครปฐม  พบว่าบุคลากรด้านแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าว มีความพอใจจากการได้รับ
ค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ นอกจากบุคลากรจะเป็นชาวต่างดา้วแลว้ ยงัมีบุคคลในครอบครัว
มาช่วยในการบริหารจดัการด้านต่างๆ ด้วย เช่น ด้านบญัชี การรับส่งสินคา้ เป็นตน้ นับว่าการ
ประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเป็นธุรกิจครอบครัว ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีภายในครอบครัว
ไดอี้กดว้ย  

 

 4.  การกําหนดราคา  
  กลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัด้านราคา การกาํหนดราคาของ

สินคา้เป็นการกาํหนดราคาทีตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั ของตน้ทุนการผลิตบวกกบัผลกาํไรทีตอ้งการจะได้
จากการขายผลิตภณัฑแ์ลว้จึงทาํการกาํหนดราคาขายออกมา โดยตอ้งคาํนึงสภาพการแข่งขนัของ
ตลาดสินคา้ การสร้างความไดเ้ปรียบดา้นราคาของธุรกิจการซือขายของเก่า  ผูป้ระกอบการจะ
ติดตามขอ้มูลราคาตามราคาตลาด ในการซือขายของเก่าในแต่ละวนัว่าควรรับซือขยะรีไซเคิลใน
ราคาเท่าไร เพือสามารถไปขายไดใ้นราคาทีไม่ขาดทุน และมีการคาํนวณตน้ทุนค่าแรง ค่าจดัส่ง
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สินคา้เขา้ไปรวมในตน้ทุนดว้ย ทาํใหส้ามารถกาํหนดราคาขายได ้รวมทงัตอ้งติดตามภาวะเศรษฐกิจ
อยา่งกระชนัชิดและต่อเนืองดว้ย เนืองจากภาวะเศรษฐกิจส่งผลถึงราคาของสินคา้ และปริมาณการ
รับซือขยะรีไซเคิลหากมีการกักตุนไวส่้งผลทาํให้ขาดทุนได้ หรือหากเศรษฐกิจดีควรเลือกซือ
ผลิตภณัฑป์ระเภทใดเพอืใหไ้ดร้าคาทีดี ทาํใหมี้ผลกาํไรทีดีตามมาดว้ย    

   ดงันนักลยทุธก์ารสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นราคา ประกอบดว้ย  

  1.  มีการตรวจสอบราคาซือขายของเก่าทุกวัน 

    ติดตามภาวะเศรษฐกิจ เพอืสามารถรับรู้ราคาไดอ้ยา่งรวดเร็วในการตงัราคาขาย 

และพยากรณ์ หรือประมาณการราคาของสินค้าได้ล่วงหน้า มีขอ้มูลจากการสังเกตร่วมการ
สมัภาษณ์ทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี  

 

 “ต้องเช็คราคากันวนัต่อวนั ช่วงเศรษฐกิจมีปัญหาอย่างช่วงเศรษกิจถดถ่อย
อเมริกายคุแฮมเบอร์ เจ็บตวัเรืองราคารับซือและขาย เราตอ้งเช็ควนัต่อวนัไดร้าคา เล็กน้อย
ดีกว่าไม่ได ้คิดเสมอเงินอยูก่บัตวัดีทีสุด” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)  

 “เราตอ้งรู้จกัตวัเราว่าเราอยูจุ่ดไหน ประเมินตวัเองก่อนพูดง่ายๆ ทาํการคา้แบบ
ตรงไปตรงมาและ สาํคญัราคาและการพยากรณ์หรือฤดูกาลสําคญัมากเราตอ้งรู้ ยกตวัอย่าง 
ฤดูฝนจะไม่ค่อยก่อสร้าง โรงหลอมจะมีออเดอร์น้อย เหล็กจึงมีราคาถูก เราก็จะรับซือราคา
ถูกกกัไวจ้าํนวนหนึงราคาขึนเมือไหร่ขายออกทนัที” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)  

 “ทีไหนให้ราคาแพงสุดผมจะไปส่งไม่มีขาประจาํ เป็นกลยุทธ์ของเราถา้เราส่ง
แต่ร้านประจาํมนักดราคาเราจะตาย สู้เราหาหลายๆ ร้าน เช็ดราคาเอากาํไรนิดหน่อยพอเลียง
คนในร้านให้อยูไ่ดก้็พอแลว้” (โกสน ไพโรจน์, 2558)    

 “ส่วนใหญ่ราคาสินคา้ตก เช่น เหล็กตกมา 8 บาท เนืองสภาพเศรษฐกิจตกมา
ก่อนตรุษจีนเรือยมาช่วงตกก็มีตุนไว้เป็นกองภูเขาก็คาดว่า 2 เดือนน่าจะขึน พลาสติกก็
เหมือนกนัราคาตกหลงันาํมนัลดราคา แต่เราก็ซือขายทุกวนั” (โกสน ไพโรจน์, 2558)    

 “กลยุทธ์เหรออย่างทีบอกต้องไม่ตุนสินค้าซือมาขายไปต้องรีบออก ได้ค่า
การตลาดขายออกเลยถา้ตุนไวอ้าจเจ็บตวั ไอที้ลม้และเจ๊ง ตุนกนัเยอะ โดยทีผมใชวิ้ธีทีร้าน
ใหญ่หรือโรงงานใหญ่โทรแจ้งว่าว ันนีหรือช่วงนีราคาเท่านีน่ะ เรารู้ เรามีของได้ตาม
เป้าหมายคือค่าการตลาดไดข้ายเลย กาํไรก็พออยูไ่ดมี้เลียงลูกนอ้งไดก้็มีความสุข กลยุทธ์อืน
ไม่มีน่ะ อาศยัจริงใจ ซือสตัยก์บัลูกคา้ ลูกคา้คือพระเจา้” (ปองพล พลพากเพียร, 2558) 

 “กลไกลของราคาขึนอยู่กบัราคากลางของวงษ์พาณิชย์หรือราคาของโรงงาน
ปลายทาง  ซึงตอ้งมีการตรวจเชค็ติดตามราคาทุกวนั” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)  
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  2.  การไม่เอาเปรียบลูกค้า 
      ร้านรับซือวสัดุรีไซเคิลตอ้งมีความตรงไปตรงมาไม่โกงตราชัง เวลาทีลูกคา้นํา
ของมาขายใหส่้วนใหญ่ทางร้านจะใชก้ารชงันาํหนักดว้ยกิโลดิจิตอล หรือทีเรียกว่ากิโลไฟฟ้าเพราะ
จะแสดงตวัเลขทีแน่นอนในการชังนําหนักทาํให้ลูกคา้เกิดความเชือใจว่าไม่เอาเปรียบตาชังจาก
ขอ้มูลการสงัเกตร่วมการสมัภาษณ์ทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี 

  

 “ผมคิดว่าจุดเด่นผมน่าจะเปิดร้านทุกวนัไม่มีวนัหยุด ลูกคา้เขา้ร้านวนัอาทิตย์
เปิดถึง ห้าโมงเยน็และอีกจุดหนึง กิโลเป็นกิโลไฟฟ้า ชงัตรงไม่โกงเท่านีก็พอใจไม่กดราคา” 

(ปองพล พลพากเพียร, 2558)    

 “ไม่ไดค้าดหวงัอะไรมากแค่ซือสตัยต์่อกนัก็พอแลว้ เป็นกนัเองไม่โกงกิโลเท่านี
ก็พอแลว้ บางร้านทีลุงส่งและตอ้งเลิกส่ง เขาให้ราคาสูงแต่กิโลตาํกว่าจริงซือขายรอบเดียว
ไม่ไปอีกเลย สุดทา้ยร้านนนัอยูไ่ม่นานก็เจ๊ง” (ประสพ สงวนสตัย,์ 2558)    

 “ส่วนใหญ่ก็เป็นอยา่งนีกนัเราเนน้จ่ายสดไม่มีเชือ สาํคญักิโลตอ้งตรง ผมใชกิ้โล
ไฟฟ้าแบบตวัเลขครับ” (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558) 

  

 ผลการสงัเกตร่วมจากการใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์พบว่า ผูป้ระกอบการรับซือวสัดุ
รีไซเคิลจะใชก้ลยทุธเ์รืองการชงันาํหนกัจะบอกกบัลูกคา้วา่ “กิโลตรง ไม่โกงนาํหนกั” ซึ ง เ ป็นว ลีที
แต่ละร้านใชก้นัเพอืเพมิความมนัใจใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และทาํใหลู้กคา้จะกลบัมาซือขายกนั  

    3. ความชัดเจนในการกําหนดราคารับซือ 

        จากการสงัเกตการสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการพบวา่ ความชดัเจนในการกาํหนด
ราคารับซือทีหน้าร้านตอ้งตรงกับป้ายทีแสดง เป็นการการันตีว่าการกาํหนดราคารับซือมีความ
ชดัเจน ลูกคา้สามารถมองเห็นได ้ตามขอ้มูลทีมีความสอดคลอ้ง ดงันี 

 “การใชก้ลยทุธ์ติดป้ายราคารับซือไวห้นา้ร้านและติดป้ายไวก้บัจุดตาชงัให้ลูกคา้
เห็นง่ายจะไดไ้ม่ตอ้งเถียงกนั” (โกสน ไพโรจน์, 2558)    

 “ติดป้ายราคาทงัขา้งนอกร้านสาํหรับขาจร จะไดเ้ห็นราคาทีชดัเจน และติดป้าย
ราคาภายในร้านดว้ย แต่ราคาต่างกนัเล็กน้อยสําหรับลูกคา้ขาประจาํ” (สมจิตร ทองดอนเอ, 

2558) 

  

   ผลจากการสังเกตร่วมการสัมภาษณ์พบว่า การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัดา้นราคาของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม มีการเช็คราคาซือขายของเก่าทุก
วนั มีการติดป้ายราคาไวอ้ยา่งชัดเจน ตาชังมีความเทียงตรง มีความซือสัตยไ์ม่กดราคา ไม่กักตุน
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สินคา้ มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนียงัมีกลยทุธ์ในการทาํกาํไรเพิมขึน โดยการคาดการณ์
ไวล่้วงหนา้ถึงฤดูกาลทีสามารถซือสินคา้ราคาถูกไว ้แลว้นาํมาจาํหน่ายภายหลงัจากสินคา้นันราคา
สูงขึน ซึงตอ้งมีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดว้ยเนืองจากมีความเสียงเพมิขึนเช่นกนั   

 

 5.  การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  

   จากคาํกล่าวในวงการรับซือขยะรีไซเคิลในอดีตทีบอกว่าไม่มีศตัรูและมิตรแทท้ี
ถาวรจากคาํบอกเล่านีในอดีตธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลจะถูกคนในสงัคมหรือวงการธุรกิจนีจะอยูก่นั
แบบตวัใครตวัมนั จะปิดตวัเองไม่ค่อยเปิดเผยต่อสังคม หรือคนทีจะเขา้มาประกอบอาชีพนีจะตอ้ง
เรียนรู้จากประสบการณ์ตวัเองไม่มีสอนหรือทาํกนัง่ายๆ ไม่เหมือนในปัจจุบนัทีมีระบบเครือข่ายใน
รูปแฟรนไซส์ทีมีการสร้างความสมัพนัธแ์ละพนัธมิตรทางธุรกิจกนัมากขึนนอกจากนี ยงัมีการสร้าง
ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจทีเกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดโดยธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลจะมีการแบ่งกลุ่มตาม
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีไดก้ล่าวมาคือ 

  1. กลุ่มคดัแยกวสัดุรีไซเคิล 2. กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิล 3. กลุ่ม
โรงงานอุตสหกรรมโดยทงั 3 กลุ่มจะมีความสัมพนัธ์มิติทีเหมือนและต่างกนับางครังมีความเป็น
มิตรทีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนั และยงัเป็น
การสร้างภาคีร่วมเพอืสามารถต่อรองแลกเปลียนผลประโยชน์กบัผูป้ระกอบการรายอืน หรือองคก์ร
ภาครัฐไดอ้ยา่งลงตวั และบางครังการแสวงหาหรือสร้างอาํนาจในการต่อรองจึงเป็นเรืองจาํเป็น
เพอืใหบ้ริษทัไดรั้บขอ้เสนอซึงจะเกิดจากกลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุกบัโรงงานอุตสาหกรรมที
ไม่สามารถตกลงกันตามแบบได้อย่างลงตวั ดังนัน การประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล การมี
เครือข่ายร่วม ซึงการวจิยัไดมี้การแบ่งพนัธมิตรตามกลุ่มดงันี 

 

  1. การสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มคดัแยกวัสดุกับกลุ่มพ่อค้าคนกลางทีรับซือวัสดุ 
         การสร้างพนัธมิตรของกลุ่มนีเป็นแบบการสร้างความสัมพนัธ์ ระหว่างกลุ่มคดั

แยกวสัดุรีไซเคิลกับกลุ่มพ่อคา้คนกลางทีรับซือวสัดุรีไซเคิล เป็นการสร้างความสัมพนัธ์เชิง
ภูมิศาสตร์ อันเนืองมาจากแหล่งทีอยู่และทีตงัของร้านอยู่ในชุมชน หรือตามจุดสําคญัต่างๆใน
หมู่บา้นทาํให้รู้จกักันสนิทสนมกนัไปมาหาสู่ทาํกิจกรรมร่วมกนัไม่ว่ามีงานบุญ งานวดัหรืองาน
ต่างๆ บางครังเป็นการโฆษณาทางออ้ม กลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุจะนาํสินคา้ไปส่งยงัร้านทีตนเองอยูใ่กล้
ทาํใหก้ลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิลเขา้ร้านเป็นจาํนวนมากโดยกลุ่มนีจะให้ความช่วยเหลือ
กนั มีการทาํการคา้ทีดีต่อกนัมีความซือสัตยแ์ละความยติุธรรมไม่ว่าจะเป็นตาชงันาํหนักทีมีความ
เทียงตรง และการจ่ายเงินสด มีความเชือใจกันมีการติดตามรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ซึงจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สอดคลอ้งขอ้มูลการสังเกตร่วมการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและลูกคา้ทีนาํวสัดุรีไซเคิลมาขายให้
ดงันี 

 “ส่วนใหญ่จะส่งขาประจาํครับซือขายกนัมานาน ไม่เอาเปรียบเรากิโลตรงใชไ้ด้
แลว้” (ประสบ สงวนสตัย,์ 2558) 

 “ก็เรืองการประมูลเราจะชิงจงัหวะ โดยเปิดซองประมูลทางโรงงานจะพอใจกบั
ทางเราก็จะให้เราเข้ามารับซือขยะรีไซเคิลในโรงงาน บางครังก็อาศยัความสัมพนัธ์กับ
เจา้หนา้ทีโรงงาน” (พุธ พดัเยน็, 2558)                                                                                                                              
 “การประมูลเราจะชิงจงัหวะโดยเปิดซองประมูลทางโรงงานจะพอใจกบัทางเรา
ก็จะให้เราเขา้มารับซือขยะรีไซเคิลในโรงงาน บางครังก็อาศยัความสัมพนัธ์กับเจ้าหน้าที
โรงงาน เรามีทีมดี ทางเราจะมีทีมเช็คราคาวตัถุดิบทีส่งขายและราคารับซือว่าเท่าไหร่เป็น
เทคนิคบอกไม่ไดค้วามลบั ค่ะ” (พุธ พดัเยน็, 2558)  

 “ชอบมาส่งทีนีใกลบ้า้น บา้นอยูแ่ถวนี รายไดว้นัล่ะ เจ็ดแปดร้อยบาท ส่วนใหญ่
จะเป็นเหลก็พลาสติกขวดลงักระดาษมาส่งทีนี” (ลุงออ็ด ซาเลง้, 2558) 

 “บริการเป็นกันเอง ผูใ้หญ่เขาดี  นบัถือกันอยู่มีอะไรเขาช่วยเรา เลยส่งแต่ทีนี
ครับ” (ลุงออ็ด ซาเลง้, 2558) 

 “ป้าทาํงานเป็นลูกจา้งอนามยั ก็เก็บขวดนาํทีเขาทิงตามถงัขยะบา้ง และกระดาษ
หนงัสือพิมพม์าขาย มนัใกลบ้า้นจ่ะ” (ป้าเลก็ นามสมมติ, 2558) 

 “การจะให้ลูกคา้ยอมรับและน่าเชือถือ เราต้องซือสัตยอ์ย่างทีบอก งานสังคม
เช่นงานวดัแถวห้วยพระ เราก็ไปช่วยไปทาํถงัขยะให้ใส่ขยะรีไซเคิลเป็นการคืนทุนให้สังคม
เปล่า” (จาํรัส บวัศรี, 2558) 

 

 ผลการสังเกตร่วมการสัมภาษณ์ลูกคา้หรือกลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุรีไซเคิลและกลุ่ม
ผูป้ระกอบการหรือกลุ่มพอ่คา้คนกลางทีรับซือวสัดุรีไซเคิล จะเห็นไดว้า่ความสมัพนัธใ์นเชิงลึกของ
ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลของ 2 กลุ่มนีจะเป็นการช่วยเหลือเกือกูล หรือรู้จกัมกัคุน้กนัมาและมีการทาํ
กิจกรรมร่วมกนัจึงทาํใหค้วามสมัพนัธแ์น่นแฟ้นสอดคลอ้งกบัขอ้มูลผูใ้ห้สัมภาษณ์ทีเป็นพนัธมิตร
ในการอยูร่่วมกนัในชุมชนนนัๆ 

         แต่ความสัมพันธ์กลุ่มพ่อค้าคนกลางทีรับซือวัสดุรีไซเคิลกับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมทีมีการนําวสัดุรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นวตัถุดิบถูกกลบัมองว่าเป็นเพียงการทาํธุรกิจ
ร่วมกนัไม่มีกิจกรรมทาํร่วมกนั จึงถูกมองแค่เพยีงผูร่้วมทาํธุรกิจเพราะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ทาํในรูปแบบบริษทัมีปริมาณการผลิตสูงและมีการส่งออกขายยงัต่างประเทศ ดงันันความสัมพนัธ์
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จึงเป็นเพียงแค่การซือขายโดยจะเน้นเรืองราคาเสียเป็นส่วนใหญ่ ดงัขอ้มูลทีมีการสังเกตร่วมการ
สมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการกลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิลดงันี  

 

 “ทีไหนให้ราคาแพงสุดผมจะไปส่งไม่มีขาประจาํ เป็นกลยุทธ์ของเราถา้เราส่ง
แต่ร้านประจาํมนักดราคาเราจะตายสู้เราหาหลายๆร้านเช็ดราคาเอากาํไรนิดหน่อยพอเลียง
คนในร้านให้อยูไ่ดก้็พอแลว้” (โกสน ไพโรจน์, 2558) 

 “แลว้แต่ว่าโรงงานไหนให้ราคาทีดีกว่า วงการเราไม่มิตรและศตัรูครับ (ปองพล 
พลพากเพียร, 2558) 

 “ผมส่งแถวสามพราน แต่ถา้แถวพระประแดงราคาดีก็ไปครับ” (สมจิตร ทองดอนเอ, 

2558)   
 “บางทีโรงงานโม่มารับเอง บางเจ้าตดัหน้าให้ราคาดีผมก็ให้ไป” (จาํรัส บวัศรี, 

2558) 

 “มีบางเจา้ มาติดต่อให้ราคาสูงก็มีครับ” (จาํรัส บวัศรี, 2558) 

 “ส่วนใหญ่ก็ซือขายกนั เนน้ทางธุรกิจเสียเป็นส่วนใหญ่” (ปองพล พลพากเพียง, 

2558) 

 

     ผลจากสังเกตร่วมการสัมภาษณ์ของผู ้ประกอบการที มีต่อกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่าไม่มีการทาํกิจกรรมร่วมกันระหว่างทงัสองฝ่าย จึงทาํให้มีความสัมพนัธ์เป็น
แบบธุรกิจและมีมาตรฐานของสินคา้สูง จนบางครังทาํใหร้้านรับซือวสัดุรีไซเคิลมองกลบัวา่ถา้ราคา
ดีก็จะไปส่งให้ และอีกประเด็นทางโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะเป็นผูก้าํหนดราคา และแข่งขนั
กนัเอง เพอืตอ้งการปริมาณวสัดุรีไซเคิลจนทาํให้ร้านรับซือวสัดุรีไซเคิลเตรียมวสัดุรีไซเคิลไวข้าย
ใหแ้ต่สุดทา้ยไม่ไดข้ายให ้เนืองจากการตดัราคากนัเองจนบางทีถึงกบัขาดทุน 

 
  2. การสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มพ่อค้าคนกลางรับซือวัสดุรีไซเคลิด้วยกันเอง 
     จากการสงัเกตร่วมขอ้มูลการวิจยัพบว่ากลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิลมี

การร่วมมือกนัมากขึน และช่วยเหลือกนัมีการจดัตงัเป็นระบบเครือข่าย หรือทีเราเห็นในปัจจุบนัใน
รูปของแฟรนไซส์วงษพ์าณิชยท์ีมีสาขาทวัประเทศไทย มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีการกาํหนด
ราคากลาง เพอืการต่อรองกบัโรงงานอุตสาหกรรม หรือทางสาขาแม่อาจเป็นผูรั้บซือและส่งออกไป
ยงัต่างประเทศเอง หรืออีกประเภทหนึงเป็นกลุ่มเครือญาติกนั เป็นเพือนกัน และสามารถต่อรอง
ความไดเ้ปรียบในทางธุรกิจเป็นสิงสําคญัมากในการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล สามารถ
สร้างเครือข่ายได้ เนืองจากธุรกิจนีสามารถเริมจากครัวเรือน ขยายเป็นชุมชนทาํให้เกิดพลังใน     
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การขบัเคลือนจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ภายในชุมชนไดห้ากไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเต็มทีจาก
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยมีขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ทีสอดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ดงันี  

 

   “ผมก็มีน่ะพนัธมิตรธุรกิจ เฮียเก่ง เฮียบุญ ก็เป็นเพือนกนั มีอะไรก็บอกกนัราคา
ขึนลง หรือวตัถุดิบตวัไหนมีมากนอ้ย ขาดเหลือเติมกนัได”้ (สมจิตร ทองดอนเอ, 2558)  

 “เรามีทีมดี ทางเราจะมีทีมเช็คราคาวตัถุดิบทีส่งขายและราคารับซือว่าเท่าไหร่
เป็นเทคนิคบอกไม่ไดเ้ป็นความลบั ค่ะ” (พุธ พดัเยน็, 2558)  

 “ก็สาขาของวงษ์พาณิชยเ์ราจะมีไลน์กลุ่ม และเฟสบุ๊กวงษ์พาณิชย์ถามปัญหา
ต่างๆทีเจอกนัครับ” (นฤนาท นรารัตน์วิริยะ, 2558)    

 

 ผลจากการสังเกตร่วมการสัมภาษณ์พบว่า กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั โดยการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือ
ขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม เป็นการสร้างความสมัพนัธท์ีดีต่อกนัไม่วา่จะเป็นกลุ่มผูค้ดัแยกวสัดุ
หรือ กลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือวสัดุรีไซเคิลทาํธุรกิจแบบเครือญาติหรือแบบสาขาแฟรนไซส์ ทาํให้
สามารถติดต่อ ติดตาม ข่าวสาร ช่วยเหลือกันเพิมพลังในการเติมเต็มสิงทีขาดให้ซึงกันและกัน
ก่อให้เกิดความสามารถในการต่อรอง จนประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคข์องงานนันๆ เช่น 
การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกับเจ้าหน้าทีโรงงาน เป็นการสร้างเครือข่ายในการรับรู้ข่าวสารการ
ประมูล เพิมพลังในความสําเร็จในการประมูลรับซือขยะรีไซเคิลได้ในราคาทีไม่สูงเกินไป 
นอกจากนีการทาํงานเป็นทีม เป็นการสร้างเครือข่ายรูปแบบหนึงก่อให้เกิดพลังในการทาํงานให้
บรรลุวตัถุประสงคไ์ดง้่ายขึน 
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บทที 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยั เรือง การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พอื 1) ศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดั
นครปฐม 2) ศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ และ 3) ศึกษากลยทุธ์ในการ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ในจงัหวดันครปฐม ศึกษาโดยการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูลจากเอกสาร และสืออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ      
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึงโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็น 
ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ พนักงานหรือลูกจา้ง และลูกคา้ จากการรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูล สามารถสรุปและอภิปรายผลเป็นประเด็นสาํคญัได ้ดงันี 

 

1.  สรุปผลการวิจัย 

  ส่วนที 1 รูปแบบการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัด
นครปฐม แบ่งเป็น 
  1.  กลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิล คือ กลุ่มบุคคลทีคดัแยกขยะมูลฝอยทีแหล่งกาํเนิด โดย
กลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิลของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม เป็นลูกคา้
ของร้านรับซือขยะรีไซเคิล เช่น พนักงาน อบต. ทีเป็นลูกคา้ร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีรวบรวมวสัดุ   
รีไซเคิลหรือของรีไซเคิลมาขายและยงัมีอาชีพ แม่บา้นทาํความสะอาด จะเก็บของเก่ามาขาย เช่น 
ขวดนาํพลาสติก หนังสือพิมพ ์เป็นตน้ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง จะเก็บเศษเหล็กมาขายให้กบัร้านรับซือ
ขยะรีไซเคิล ซึงส่วนใหญ่ลูกคา้จะขายใหก้บัร้านรับซือขยะรีไซเคิลทีอยูใ่กล ้เนืองจากสะดวก         
  2. กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิล เป็นกลุ่มทีรับซือขยะรีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิด 
หรือกลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิล แล้วนาํไปจาํหน่ายต่อยงัแหล่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพือแปร
สภาพ (รีไซเคิล) ใหก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดงันี 
                      2.1 กลุ่มเคลือนทีรับซือขยะรีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิดของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือ
ขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐมเป็นกลุ่มพอ่คา้ทีมีการลงทุนลงแรงในการรับซือขยะรีไซเคิลไปส่ง
ต่อให้กบัร้านรับซือขยะรีไซเคิลตามยา่นชุมชนนันทีอยูใ่นละแวกแถวนัน กลุ่มนีจะอาศยัแรงงาน
มากว่าการนาํเครืองจกัรทีทนัสมัยมาใช้เนืองจากขาดเงินทุนจึงตอ้งอาศยัความขยนัและอดทนใน
การประกอบอาชีพนี 
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   2.2  กลุ่มร้านรับซือขยะรีไซเคิลของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
จงัหวดันครปฐม แบ่งเป็น 1) กลุ่มพอ่คา้คนกลางจะมีจุดเริมตน้ทีคลา้ยคลึงกนัวา่เขาจะเริมตน้อยา่งไร 
เป้าหมายของเขาตอ้งไปทิศทางไหน เงินลงทุนทีต่างกนัแต่เป้าหมายเดียวกนัคือการดาํเนินธุรกิจตอ้ง
ประสบความสาํเร็จ 2) กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลทีมีการคดัแยกประเภทของวสัดุเป็น
หมวดหมู่หรือตามความตอ้งการของตลาดกลุ่มนีจะใชแ้รงงานคนมาช่วยการคดัแยกและบางครังจะ
มีการใช้เครืองจกัรมาทุ่นแรงในการคดัแยกขยะรีไซเคิลให้เพิมมูลค่ามากยงิขึน 3) กลุ่มพ่อคา้คน
กลางมีการบริหารจดัการแบบครอบครัวเป็นแบบถ้อยทีถอ้ยอาศยัรักกับเหมือนครอบครัวทาํให้
ลูกจา้งคิดวา่เป็นส่วนหนึงของครอบครัวและตงัใจทาํงาน 4) กลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลที
มีการวางแผนการขนส่งเ พอืความประหยดัตน้ทุนดา้นนาํมนั  
  3.  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีการลงทุนไม่ตาํกว่าหนึงลา้น
บาท มีการนําเครืองจกัรและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตวตัถุดิบตังตน้ในการทาํโพลิเมอร์ บาง
อุตสาหกรรมนาํมาผลิตเส้นใยสังเคราะห์ หรือบางทีเป็นโรงงานหลอมพลาสติก โรงงานหลอม
เหล็ก โรงงานอดักระดาษหรือโรงโม่เศษพลาสติก โรงลา้งขวด เป็นตน้ โดยมีกลุ่มพอ่คา้คนกลางรับ
ซือวสัดุมาส่งทีโรงงานทีใชข้ยะรีไซเคิลผลิตสินคา้ หรือนาํไปโรงงานเหล่านีโดยแยกประเภทและ
ชนิดของขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติกก็ส่งโรงงานหลอม หรือโรงโม่เศษพลาสติก ซึงโรงงานเหล่านี
จะทาํเฉพาะอยา่ง โดยรับซือขยะรีไซเคิล จากนนันาํเขา้กระบวนการผลิตเบืองตน้ โดยการนาํมาลา้ง
ใหส้ะอาด จากนนันาํมาเขา้เครืองสลดันาํ เพอืใหน้าํออกจากวสัดุ หรืออาจจะสะเด็ดนาํ เพือให้แห้ง 
จึงนาํเขา้เครืองโม่บดยอ่ยให้เป็นชินเล็กๆ แลว้บรรจุใส่กระสอบเตรียมส่งออกไปโรงงานอีกต่อ ที
เป็นโรงอัดเม็ด ซึงจะมีเตาหลอมละลายและเครืองอัดเม็ด ซึงขันตอนนีจะเป็นวตัถุดิบขนัตน้ใน   
การนาํไปฉีดพลาสติกเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ ตามวตัถุดิบทีมาจากแหล่งนนัๆ ซึงโรงฉีดจะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีมีเงินลงทุนเป็นสิบลา้นหรือร้อยลา้นบาท แลว้แต่ขนาดของอุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของบริษทัผลิตสินคา้ขายทงัในประเทศและต่างประเทศ และอีกประเภท
หนึงจะเป็นโรงงานผลิตวัตถุดิบทีเรียกว่าเม็ดพลาสติก  พวกนีจะบรรจุกระสอบส่งขายย ัง
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ญีปุ่ น เป็นตน้   
  รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม เป็น
การลงทุนเริมจากธุรกิจขนาดเล็ก และค่อยขยายการลงทุน เมือมีผลประกอบการดีขึน มีเงินทุน
พอทีจะลงทุนเพิม แลว้จึงเปิดเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยมีเงินสาํรองหมุนเวียนในการซือของเก่า 
ในการเริมตน้ประกอบธุรกิจมีการลองผิด ลองถูก เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการสอนการทาํ
ธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นเป็นธุรกิจครอบครัว นอกจากนียงัมีรูปแบบของธุรกิจแบบแฟรนไชส์ ทาํให้ง่ายต่อ
การเรียนรู้เนืองจากมีการอบรมอยา่งเป็นระบบ  
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  ส่วนที 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคลิ ทีประสบความสําเร็จ
ในจังหวัดนครปฐม 

 คุณลักษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ทีประสบความสําเร็จใน
จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย 1) มีความซือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและอาชีพ การเป็นผูมี้ความ
ซือสัตยสุ์จริต แสดงให้เห็นในแง่มุมหนึงของความมีคุณธรรมแสดงคุณลกัษณะทางบวก มีความ
จริงใจ และความตรงไปตรงมา พร้อมกบัความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเวน้การคดโกง และ 
ลกัขโมย รู้หนา้ทีการงานของตนเอง ปฏิบติัเตม็กาํลงัความสามารถ ดว้ยความบริสุทธิใจ ทาํให้ลูกคา้
และบุคคลรอบขา้งรักใคร่ก่อใหเ้กิดความไวใ้จกนัเชือใจกนั 2) ความมุ่งมนัในความสาํเร็จ ความ
มุ่งมัน คอืองคป์ระกอบสว่นหนงึของความสําเร็จไม่ว่าจะเรืองใดๆ 
3) ความวริิยะอุตสาหะในความสาํเร็จ  คือมีความขยนั อดทน มุ่งมนั ในการเรียนรู้ 4) ภาวะผูน้าํ กลา้
เสียงและกลา้ตดัสินใจ มีความเป็นผูน้าํสูง ซึงบุคคลนนัสามารถใชอิ้ทธิพลใหค้นอืนทาํงานในระดบั
ต่างๆ ทีตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีตงัไว ้ มีความกลา้ในเรืองการตดัสินใจลงมือ
ทาํในเรืองต่างๆ ผูมี้ความกลา้เท่านนัจึงจะสามารถอยูร่อดไดใ้นการทาํกิจการ 5) การให้ความสาํคญั
กบัการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การทาํธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเป็นการช่วยรักษาสิงแวดลอ้มอีกทาง
หนึง เป็นส่วนหนึงทีเป็นแรงบนัดาลใจในการดาํเนินธุรกิจ  6) ความศรัทธาทีมีใจรักและไม่รังเกียจ
อาชีพ เนืองจากธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลมีสภาพแวดล้อมเต็มไปดว้ยขยะ จึงตอ้งเป็นผูท้ีสามารถ
ยอมรับไดก้บัสภาพแวดลอ้มทีเป็นอยูน่นั แต่ก็ตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระเบียบ เพือเป็นการรักษา
สภาพแวดลอ้มดว้ย 
 ส่วนที 3 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล
ในจังหวัดนครปฐม 

  กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเป็น     
การสร้างความแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจ เพือทาํให้เป็นจุดเด่น สามารถดึงดูดทงัผูรั้บซือขยะ        
รีไซเคิลและผูข้ายรีไซเคิลได ้ สร้างความประทบัใจให้เป็นลูกคา้ประจาํ มีการบอกต่อขยายฐาน
ลูกคา้เพิม ส่งผลให้เกิดการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนืองจากกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัซึงมีความหลากหลายและแตกต่างกนั ดงันี 

 1.  การเพิมมูลค่าในการคดัแยกขยะรีไซเคลิ 

   การคดัแยกเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั เพือเพิมมูลค่าของวสัดุ       
รีไซเคิลทาํใหส้ามารถจาํหน่ายไดใ้นราคาทีสูงขึน คือ เมือมีการรับซือขยะรีไซเคิลแลว้หากขายต่อ
เลย โดยยงัไม่ทาํการคดัแยก ราคาไม่สูงนกั หากตอ้งการไดร้าคาดีขึน จะตอ้งทาํการคดัแยก เช่น คดั
แยกประเภทตามลกัษณะของขวด เป็นขวดแกว้ ขวดพลาสติก คดัแยกกระดาษ นอกจากการคดัแยก
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แลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาคุณลกัษณะของวสัดุแต่ละชนิดใหเ้ขา้ใจเพอืสามารถทราบขอ้แตกต่าง 
ทงัคุณสมบติัและราคา ทาํใหส้ามารถแยกวสัดุไดช้ดัเจนมากขึน    

 2.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
   เทคโนโลย ีสาํหรับธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลทีนาํเขา้มาใช ้เป็นการนาํเทคโนโลยทีี
เหมาะสมกบัลกัษณะของงานเขา้มาใช ้เพอืก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความประหยดั เช่น การใช้
เครืองทุนแรงในการคดัแยกขยะ การใชเ้ครืองบีบอดั กระดาษ กระป๋อง เพือสะดวกต่อการจดัเก็บ 
ประหยดัเนือทีในการจดัเก็บ และง่ายต่อการขนส่ง นอกจากนียงัสามารถนําเทคโนโลยดี้านการ
สือสารมาช่วยในการส่งข้อมูลข่าวสารของธุรกิจให้ลูกค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ ได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารของธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันนัการนาํเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นปัจจยัสาํคญั
อีกขอ้หนึงในการนาํธุรกิจไปสู่ความสาํเร็จ    

 3.  การจัดการทรัพยากรบุคคล 
  บุคลากรเป็นหนึงในปัจจยัสาํคญัทีไม่เพียงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซือ แต่ยงัส่งผล

ต่อทศันคติของผูบ้ริโภค ทีมีต่อสินค้าอีกด้วย เพราะบุคลากรเป็นผูท้ีทาํการติดต่อ สือสารกับ
ผูบ้ริโภค ดังนัน บุคลากรทีมีความสามารถและเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี จะทาํให้ผูบ้ริโภคมี
ทศันคติทีดี ต่อสินคา้และสามารถนาํไปสู่การซือซําหรือ การบอกต่อได้อีกดว้ย ธุรกิจรับซือขยะ       
รีไซเคิลบุคลากรด้านแรงงานต้องมีความอดทนสูง  ขยนั เนืองจากเป็นธุรกิจทีตอ้งอยู่กับขยะ
ตลอดเวลาซึงมีกลินเหม็น ทาํใหห้าพนกังานมาทาํงานดา้นนียาก ส่งผลต่อการรับพนักงานเป็นชาว
ต่างดา้วเขา้มาทาํงาน  
 4.   การกําหนดราคา  
   กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัด้านราคาของธุรกิจรับซือขยะ          
รีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม มีการเช็คราคาซือขายของเก่าทุกวนั มีการติดป้ายราคาไวอ้ยา่งชดัเจน 
ตาชังมีความเทียงตรง มีความซือสัตยไ์ม่กดราคา ไม่กักตุนสินคา้ มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
นอกจากนียงัมีกลยทุธใ์นการทาํกาํไรเพิมขึน โดยการคาดการณ์ไวล่้วงหน้าถึงฤดูกาลทีสามารถซือ
สินค้าราคาถูกไว  ้แล้วนํามาจําหน่ายภายหลังจากสินค้านันราคาสูงขึน  ซึงต้องมีการติดตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดว้ยเนืองจากมีความเสียงเพมิขึนเช่นกนั  
  กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นราคา ประกอบด้ว 1) มีการ
ตรวจสอบราคาซือขายของเก่าทุกวนั ติดตามภาวะเศรษฐกิจ เพอืสามารถรับรู้ราคาไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
การตังราคาขาย และพยากรณ์ หรือประมาณการราคาของสินค้าได้ล่วงหน้า 2) ไม่กดราคา 
ตรงไปตรงมาไม่โกงตราชงั 3) กาํหนดราคาอยา่งชดัเจนมีป้ายประกาศราคา   

  5.  การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
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    จากคาํกล่าวในวงการรับซือขยะรีไซเคิลในอดีตทีบอกว่าไม่มีศตัรูและมิตรแทท้ี
ถาวรจากคาํบอกเล่านีในอดีตธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลจะถูกคนในสงัคมหรือวงการธุรกิจนีจะอยูก่นั
แบบตวัใครตวัมนั จะปิดตวัเองไม่ค่อยเปิดเผยต่อสังคม หรือคนทีจะเขา้มาประกอบอาชีพนีจะตอ้ง
เรียนรู้จากประสบการณ์ตวัเองไม่มีสอนหรือทาํกนัง่ายๆ ไม่เหมือนในปัจจุบนัทีมีระบบเครือข่ายใน
รูปแฟรนไชส์ทีมีการสร้างความสมัพนัธแ์ละพนัธมิตรทางธุรกิจกนัมากขึนนอกจากนี ยงัมีการสร้าง
ความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจทีเกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดโดยธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลจะมีการแบ่งกลุ่มตาม
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีไดก้ล่าวมาคือ 1) กลุ่มคดัแยกขยะรีไซเคิล 2) กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือ
ขยะรีไซเคิล 3) กลุ่มโรงงานอุตสหกรรม โดยทงั 3 กลุ่มจะมีความสัมพนัธ์มิติทีเหมือนและต่างกนั
บางครังมีความเป็นมิตรทีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการช่วยเหลือซึงกนั
และกนั และยงัเป็นการสร้างภาคีร่วม เพอืสามารถต่อรองแลกเปลียนผลประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ
รายอืน หรือองคก์รภาครัฐไดอ้ยา่งลงตวั และบางครังการแสวงหาหรือสร้างอาํนาจในการต่อรอง จึง
เป็นเรืองจาํเป็นเพอืใหบ้ริษทัไดรั้บขอ้เสนอซึงจะเกิดจากกลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือวสัดุกบัโรงงาน
อุตสาหกรรมทีไม่สามารถตกลงกนัตามแบบไดอ้ยา่งลงตวั ดงันัน การประกอบธุรกิจรับซือขยะรี
ไซเคิล การมีเครือข่ายร่วมซึงการวจิยัไดมี้การแบ่งพนัธมิตรตามกลุ่มดงันี 

   1. การสร้างพนัธมิตรระหว่างกลุ่มคดัแยกขยะรีไซเคิลกบักลุ่มพ่อคา้คนกลางทีรับ
ซือขยะรีไซเคิล 
                       การสร้างพนัธมิตรของกลุ่มนีเป็นแบบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคดั
แยกขยะรีไซเคิลกับกลุ่มพ่อค้าคนกลางทีรับซือขยะรีไซเคิล  เป็นการสร้างความสัมพนัธ์เชิง
ภูมิศาสตร์ อันเนืองมาจากแหล่งทีอยู่และทีตงัของร้านอยู่ในชุมชน หรือตามจุดสําคญัต่างๆใน
หมู่บา้นทาํให้รู้จกักันสนิทสนมกนัไปมาหาสู่ทาํกิจกรรมร่วมกนัไม่ว่ามีงานบุญ งานวดัหรืองาน
ต่างๆ บางครังเป็นการโฆษณาทางออ้ม กลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิลจะนาํสินคา้ไปส่งยงัร้านทีตนเอง
อยูใ่กลท้าํให้กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลเขา้ร้านเป็นจาํนวนมากโดยกลุ่มนีจะให้ความ
ช่วยเหลือกนั มีการทาํการคา้ทีดีต่อกนัมีความซือสตัยแ์ละความยติุธรรมไม่วา่จะเป็นตาชงันาํหนักที
มีความเทียงตรง และการจ่ายเงินสดมีความเชือใจกนัมีการติดตามรับรู้ข่าวสารอยา่งรวดเร็วซึงจะ
สอดคลอ้งขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและลูกคา้ทีนาํขยะรีไซเคิลมาขาย 

 

 

 2.  การสร้างพนัธมิตรระหว่างกลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลด้วยกันเองจาก
ขอ้มูลการวจิยัพบวา่กลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลการร่วมมือกนัมากขึน และช่วยเหลือกนัมี
การจดัตงัเป็นระบบเครือข่าย หรือทีเราเห็นในปัจจุบนัในรูปของแฟรนไซส์วงษพ์าณิชย ์ทีมีสาขาทวั
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ประเทศไทย มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีการกาํหนดราคากลาง เพือการต่อรองกับโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือทางสาขาแม่อาจเป็นผูรั้บซือและส่งออกไปยงัต่างประเทศเอง หรืออีกประเภท
หนึงเป็นกลุ่มเครือญาติกัน เป็นเพือนกัน และสามารถต่อรองความไดเ้ปรียบในทางธุรกิจเป็นสิง
สําคญัมากในการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล สามารถสร้างเครือข่ายได้เนืองจากธุรกิจนี
สามารถเริมจากครัวเรือน ขยายเป็นชุมชนทาํให้เกิดพลงัในการขบัเคลือนจนกลายเป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่ภายในชุมชนไดห้ากไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ทีจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

                    การสร้างความสมัพนัธแ์ละพนัธมิตรทางธุรกิจ มีการสร้างความร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจที
เกียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด ทาํใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนั และ
ยงัเป็นการสร้างภาคีร่วมเพอืสามารถต่อรองแลกเปลียนผลประโยชน์กบัผูป้ระกอบการรายอืน หรือ
องคก์รภาครัฐได ้

 

2.  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรืองการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะ         
รีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม พบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลมีหลายระดบัตงัแต่ ระดบั
ครัวเรือน ทีมีการคดัแยกขยะ รวบรวมจดัเก็บจากแหล่งกาํเนิดมาจาํหน่ายต่อให้กับ ซาเลง้ หรือ
รถบรรทุกรับซือขยะรีไซเคิล หลงัจากนนัก็มีการมาจาํหน่ายต่อใหก้บัร้านรับซือขยะรีไซเคิล ร้านรับ
ซือขยะรีไซเคิลจาํหน่ายต่อให้กบัโรงงาน เพือทาํการรีไซเคิลของเก่าให้มาเป็นผลิตภณัฑท์ีกลบัมา
ใชใ้หม่ได ้ส่งผลใหมี้คู่แข่งมากขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสา ทองลา (2554) ไดศ้ึกษาเรือง
การปรับตวัเพอืความอยูร่อดของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในสังคามระบบการคา้ ผลการวิจยัพบว่า  
สถานการณ์ของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในปัจจุบนัมีผูส้นใจประกอบธุรกิจประเภทนีมากขึน เกิด
คู่แข่งมาก่ขึน ทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวัเพือให้ธุรกิจอยู่รอดได้ต่อไป และวิธีการประกอบ
ธุรกิจ โดยแหล่งทีมาของของเก่าจากรถเขน็ รถซาเลง้ และรถกระบะรับซือขยะรีไซเคิล ทีทาํหน้าที
รับซือขยะรีไซเคิลจากกองขยะหรือรับซือขยะรีไซเคิลจากบา้นเรือน ร้านคา้หรือสถานประกอบการ
ต่างๆ นาํไปขายใหแ้ก่ร้านรับซือขยะรีไซเคิล จากนันทางร้านนาํไปแยกประเภท แลว้นาํไปขายต่อ
แก่พอ่คา้รับซือขยะรีไซเคิลรายใหญ่หรือโรงงานแปรรูป  
 พนกังานหรือลูกจา้งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างดา้ว จากการทีธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเต็ม
ไปดว้ยสภาพแวดลอ้มทีมีกลินเหม็น คนไทยส่วนใหญ่ไม่รับทาํงานนี พนักงานดา้นแรงงานตอ้งมี
ความอดทนสูง 
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 ลูกคา้ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจาํเนืองจากมีความคุน้เคยกัน 
และในการทาํธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลตอ้งมีความซือสัตยต์่อตนเอง และลูกคา้ เพือสร้างความ
ไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ 
 1.  รูปแบบในการดําเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล  เริมจากธุรกิจขนาดเล็ก และค่อย
ขยายการลงทุนเมือมีผลประกอบการดีขึน มีเงินทุนพอทีจะลงทุนเพิม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธนนนท ์สิมมากุล (2557) ไดศ้ึกษาเรืองกลยทุธ์การตลาดสาํหรับโรงงานคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าผลิตภัณฑ์และบริการ เริมต้นธุรกิจก็อาจจะขายในรูปของขยะ
พลาสติกก่อน จากนันเมือมีเงินทุนเพิมก็ขยบัเข้าสู่การขยายทาํเม็ดพลาสติกจากขยะพลาสติก           
รีไซเคิลขายส่งโรงงาน เมือมีทุนเพิม ก็ขยายทาํผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลขาย ใน           
การดาํเนินธุรกิจตอ้งมีเงินสาํรองเป็นเงินหมุนเวียนในการจดัทาํธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล การทาํ
ธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลจดัอยูใ่นรูปแบบธุรกิจครอบครัว  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มารศรี เจษฎา
ปฏิพทัธ ์(2552) ไดศ้ึกษาเรืองอิทธิพลของคุณสมบตัิของทรัพยากร ความสามารถขององคก์าร และ
ความสามารถของผูป้ระกอบการต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร: กรณีศึกษาธุรกิจรวบรวมและ
รับซือขยะรีไซเคิลในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าธุรกิจรวบรวมและรับซือ
ขยะรีไซเคิล หรือร้านรับซือขยะรีไซเคิลในภาคตะวนัออกของประเทศไทยมีลกัษณะเป็นธุรกิจ
ครอบครัว นอกจากนีสามารถทาํในรูปแบบแฟรนไชส์ก็ได ้

                จากงานวิจยัผูว้ิจยัแสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรี
ไซเคิลได ้3 กลุ่มทีมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจทีมีรูปแบบการบริหารและกิจกรรมในการคดัแยกวสัดุ          
รีไซเคิลทีแตกต่างกนัดงันี 

                   1. กลุ่มคดัแยกขยะรีไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นการคดัแยกขยะมูลฝอยทีแหล่งกาํเนิด
โดยตรง กล่าวคือผูท้ีคดัแยกขยะรีไซเคิล จะเป็นกลุ่มแม่บา้นทีทาํความสะอาดบา้นจะรวบรวมขยะ
มาขาย หรือกลุ่มพนกังานเทศบาล หรือ อบต. ทีไปเก็บขยะตามชุมชนหรือเทศบาลมาทาํการคดัแยก 
ซึงกลุ่มบุคคลเหล่านี จะพบปัญหาว่ายงัมีการแยกขยะไม่ค่อยชดัเจนทาํให้ขยะรีไซเคิลปนกบัขยะ
ทวัไปทีเป็นเศษอาหาร ทาํใหก้ารคดัแยกมีกลินเหม็นและไม่พึงประสงค ์และจะทาํให้เสียเวลาตอ้ง
ใชค้นคดัแยกจาํนวนมาก  ทางหน่วยงานเทศบาลหรือ อบต.ไดมี้การแกปั้ญหาระดบัหนึงโดยมีถงั
ขยะตงัไวห้นา้บา้นตามหมู่บา้นหรือชุมชนต่างๆ จะสงัเกตเห็นเป็นถงัสีนาํเงิน และถึงเวลาทางอบต.

หรือเทศบาลจะมาเก็บขยะไปรวมกนัแลว้แยกสิงทีเป็นขยะรีไซเคิลออกมาไว ้เพือไปขายยงัร้านรับ
ซือขยะรีไซเคิล ทางร้านรับซือขยะรีไซเคิลก็ทาํการแยกอีกทีหนึงเพือแยกประเภทให้มีความชดัเจน 
จะเห็นถา้หน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้ในการคดัแยกขยะให้สมบูรณ์มากขึน ควรจะมีการแยก
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ประเภทชนิดของขยะต่างๆ อาจแบ่งเป็น ขยะทวัไป ขยะรีไซเคิลและขยะอนัตรายเพือง่ายในการ
บริหารในการจดัการขยะ 

                    2. กลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิล เป็นกลุ่มทีเคลือนทีรับซือขยะรีไซเคิลจาก
แหล่งโดยตรง จากนันนํามาจาํหน่ายต่อยงักลุ่มร้านรับซือขยะรีไซเคิลแล้วนําไปส่งยงัโรงงาน
อุตสาหกรรมเพอืแปรสภาพรีไซเคิล โดยทีกลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิล จะมีความสาํคญั
อยา่งมากเพราะกลุ่มนีจะมีการรับขยะรีไซเคิลจากแหล่งโดยตรง จากนันจะทาํการแยกขยะรีไซเคิล
ออกเป็นประเภทต่างๆ จดัใหเ้ป็นหมวดหมู่เพือเพิมมูลค่าของขยะรีไซเคิล ซึงในขนัตอนการแยกนี
ทางกลุ่มตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการแยกแลว้ถึงส่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ ทีจะนาํขยะรีไซเคิลไปรีไซเคิลแปรสภาพเป็นวสัดุหรือวตัถุดิบตงัตน้ ดงันันกลุ่มพ่อคา้คน
กลางรับซือขยะรีไซเคิล จึงไดก้าํเนิดขึนมากมายในปัจจุบนั เพราะมีบุคคลสนใจเป็นจาํนวนมากที
อยากมีธุรกิจเป็นของตวัเอง และเห็นวา่อาชีพรับซือขยะรีไซเคิลสามารถเลียงตนเองและครอบครัว
จึงมีคนกา้วเขา้มาประกอบอาชีพนีเป็นจาํนวนมาก ซึงในปัจจุบนัมีการเปิดกวา้งกว่าในอดีต เพราะ
แต่ก่อนจะถูกมองวา่เป็นอาชีพน่ารังเกียจอยูก่บัขยะ แต่คนทีไดม้าสมัผสัอาชีพนีกลบัมีมุมมองหลาย
มิติไม่เหมือนทีคิดไว ้แต่อาชีพนีตอ้งมีความอดทน ขยนัและมีความซือสัตยสุ์จริต ต่อตนเองและ
ลูกคา้ โดยทีผูป้ระกอบอาชีพนีจะเริมจากทาํเล็กๆก่อนพอไปไดดี้จึงไดข้ยายเปิดร้านใหญ่ขึน โดยที
ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

                     2.1  กลุ่มเคลือนทีรับซือขยะรีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิด  
                           กลุ่มนีจะเป็นมดงานในการเขา้ถึงแหล่งมากกว่า โดยใช้รถซาเล้งหรือรถ
กระบะในการรับซือจากแหล่งชุมชน ตามหมู่บา้นต่างๆ ทีเขา้ไม่ถึง กลุ่มนีเมือรับซือแลว้ก็ทาํการ
แยกวสัดุในระดบัหนึง ส่วนใหญ่จะทาํกันไม่กีคน จะทาํในครอบครัวไมมีเงินจา้งพนักงานมาคดั
แยก และกลุ่มนีอนาคตอาจจะสูญหายไป เพราะเนืองจากคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสาํคญัในการ
ประกอบอาชีพนี เพราะลาํบากมากตอ้ง ขยนัอดทนอยา่งสูงในการตระเวณรับซือตามชุมชน ผูว้ิจยั
มองวา่อีก 10 ปีขา้งหนา้จะไม่ไดเ้ห็นผูค้นประกอบอาชีพนี เนืองจากอนาคตจะมีผูค้นสนใจทางดา้น
สิงแวดลอ้มมากขึน การคดัแยกขยะจะมีบทบาทสาํคญัในอนาคต และทางภาครัฐหรือหน่วยงาน
เทศบาลชุมชนจะใหก้ารสนบัสนุมในการแยกขยะครัวเรือนมากขึน ดงันัน กลุ่มรับซือขยะรีไซเคิล
จากแหล่งกาํเนิดจะตอ้งปรับตวั ตอ้งมีการรวมกลุ่มหรือ อาจมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือ ให้
อาชีพกลุ่มนียงัอยูใ่นสังคมไทย อาจจะให้การสนับสนุนจดัเป็นกลุ่มทาํงานในการคดัแยกขยะจาก
เทศบาลมากขึน ทาํใหก้ารคดัแยกขยะมีประสิทธิภาพมากขึน ในจงัหวดันครปฐมมีปริมาณขยะมูล
ฝอย 955 ตนัต่อวนั แต่ถูกคดัแยกไดเ้พยีง 21 กว่าเปอร์เซ็นต ์จะเห็นไดว้่ากลุ่มนีเป็นกลุ่มทีน่าสนใจ
ทีจะมาช่วยคดัแยกขยะใหมี้ประสิทธิภาพสูงยงิขึนในอนาคต 
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    2.2  กลุ่มร้านรับซือขยะรีไซเคิล 

                         กลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทีบทบาทสาํคญัมากทีสุด เป็นกลุ่มทีมีการคดัแยกขยะทุก
ประเภทออกมาเป็นหมวดหมู่เพอื รอจาํหน่ายไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กลุ่มนีจะทาํ
การบริหารแบบครอบครัว และกลุ่มนียงัเป็นกลุ่มทีมีการจา้งงานทาํให้คนในชุมชนมีงานทาํและมี
รายได ้อนาคตกลุ่มนีจะมีบทบาทค่อนขา้งมากในสังคมไทยเป็นตวัเชือมระหว่าง ขยะรีไซเคิลจาก
แหล่งกาํเนิดโดยตรง กบั โรงงานอุตสาหกรรมแปรสภาพ (รีไซเคิล) กลุ่มนีในอดีตจะอยูอ่ยา่งตวั
ใครตวัมนั สงัคมจะมองว่าเป็นธุรกิจไม่คบคา้สมาคมกบัคนอืน แต่ในปัจจุบนัทาํไม่ไดก้ล่าวคือไม่
สามารถอยูต่ามลาํพงัคนเดียวไม่ได ้เพราะตอ้งมีเครือข่าย สมาคมหรือกลุ่มเพือมีไวต้่อรองกบักลุ่ม
ต่างๆได ้    
                  3. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทีมีการลงทุนสูงและเป็นกลุ่มทีมี
การนําเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการผลิต เป็นกลุ่มทีมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลจึงทาํให้ถูกกลบัมองว่าเป็นกลุ่มทีเน้นแต่ดาํเนินธุรกิจอยา่งเดียว สนใจแต่คุณภาพ
ของสินคา้ทาํใหก้ลุ่มพอ่คา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลไม่ค่อยไวว้างใจ ถึงแมจ้ะเป็นคนกาํหนดราคา
แต่ความไวใ้จในกลุ่มโรงงานจะมีความสมัพนัธน์อ้ยกวา่กลุ่มอืนๆ  ดงันนัทางกลุ่มโรงงานจึงหันมา
ทาํกลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิลมากขึนเพือจะมีซัพพลาย
ป้อนวตัถุดิบเขา้โรงงานอยา่งต่อเนือง  จึงเป็นเรืองทีดีทีทางกลุ่มโรงงานเห็นความสาํคญัในเรืองนี
มากขึน 
 2.  คุณลักษณะของผู้ประกอบการทีประสบความสําเร็จ ตอ้งมีความซือสัตย ์อดทน 
มุ่งมนัเพือให้บรรลุเป้าหมาย มีการวางแผนกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ สามารถกาํหนด   
กลยทุธก์ารสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กลา้ตดัสินใจทีจะลงทุนทาํให้สามารถดาํเนินธุรกิจ
รับซือขยะรีไซเคิลไดมี้ผลประกอบการทีดีอยา่งต่อเนืองและยงัยืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธน
นนท์ สิมมากุล (2557) ได้ศึกษาเรืองกลยุทธ์การตลาดสําหรับโรงงานคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าคุณลักษณะผูบ้ริหารของโรงงานคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล โดยที
ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ในการบริหารโครงงานคดัแยกขยะเพือรีไซเคิล สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยทีีเหมาะสม และสามารถสร้างความแตกต่างในการใหบ้ริการ มีผลประกอบการทีดี และ
สามารถสร้างความเจริญเติบโตได ้ส่งผลใหโ้รงงานคดัแยกเพอืรีไซเคิล ประสบผลสาํเร็จและมันคง
ได ้

                     จากคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทีประสบความสําเร็จตามคุณสมบตัิทีผูว้ิจยัได้
แสดงความคิดเห็นของการศึกษาจากผูป้ระกอบการอาชีพรับซือขยะรีไซเคิลโดยคุณลักษณะและ
คุณสมบติัการเป็นผูป้ระกอบการจะเหมือนกนัทุกอาชีพคือ ขยนั อดทน มีใจรักในอาชีพ แต่อาชีพนี
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จะต่างกันทีความอึดและอดทนสูง ซึงผูท้ีจะประกอบอาชีพนีตอ้งจะมีใจรักทางดา้นสิงแวดล้อม 
อยากเห็นสิงแวดลอ้มดีขึน แต่ยงัมีคุณสมบติัตอ้งมีใจรักจริงๆ ตอ้งทนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทีมีแต่
สิงปฏิกูล กลินเหม็นจากขยะรีไซเคิลทีมีทศันียภาพเตม็ไปดว้ยกองขยะ ซึงอาชีพอืนไม่สามารถเห็น
สภาพแวดลอ้มทีมีขยะกองมหึมาไดเ้หมือนอาชีพนี จึงกลายเป็นสญัญาลกัษณ์ของอาชีพนีทีใครเปิด
ร้านรับซือขยะรีไซเคิลจะเห็นกองขยะรีไซเคิลกองไวข้้างร้านชิดกําแพง เป็นการบ่งบอกถึง
เครืองหมายทางการคา้ของอาชีพนี 
  3.  กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล เป็น
การสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั เพอืสามารถมีจุดเด่นในการดึงดูดความสนใจ และสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ได ้ประกอบดว้ย 

   1. การเพิมมูลค่าในการคดัแยก  
                     โดยการจดัเป็นหมวดหมู่และการแยกขยะรีไซเคิลเป็นกระบวนการหลักของ    
การคดัแยกขยะรีไซเคิลให้ง่ายในการแปรรูป ถ้ากระบวนการนีมีการแยกไม่หมดจะทาํให้ทาง
โรงงานแปรรูปตอ้งตรวจสอบทีครังเพราะกระบวนการผลิตของการแปรรูปหรือการหลอมจะไม่ให้
มีเชือปนกนั ดงันนั มีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัเก็บ เพือสร้างมูลค่าเพมิให้กบัผลิตภณัฑ ์

แต่การคดัแยกยงัต้องอาศยัแรงงานคนเป็นหลัก ดังนันผูป้ระกอบการจึงมีการให้ความรู้และวิธี     
การคดัแยกทีถูกตอ้ง แรงงานถา้มีทกัษะทีดีจะช่วยใหก้ารแยกวสัดุมีมูลค่ามากขึน จากการวิจยัจะเห็น
ว่าแรงงานมีสวนสําคัญอย่างยิงและอนาคตแรงงานค่อนข้างหายาก และธุรกิจรับซือเก่าอาจมี        
การปรับตวัในการรับซือขยะรีไซเคิลเฉพาะชนิดเพอืง่ายในการคดัแยกง่ายขึน 
                     2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
                    เครืองจกัรเป็นปัจจยัสาํคญัของการคดัแยกขยะรีไซเคิลและช่วยผอ่นแรงในการใช้
แรงงานคน  เป็นการนาํสิงทีนําสมยัเขา้มาช่วยในการดาํเนินกิจการ เช่น การนําเครืองทุ่นแรง เช่น 
เครืองคีบ เครืองตกั มาช่วยในการคดัแยก การนําเครืองบีบ อดั มาช่วยในการอดักระป๋อง รวมทงั
เทคโนโลยดีา้นการสือสาร โดยนาํมาช่วยส่งต่อข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การส่ง SMS การส่ง
ข่าวสารทาง เฟสบุค๊ ไลน์ เป็นตน้  
                     3.  ด้านทรัพยากรบุคคล  
                     คือการดูแลพนกังาน มีค่าตอบแทน หากทาํงานล่วงเวลามีค่าล่วงเวลาให้  มีทีพกั
ให้อยูเ่ป็นครอบครัว มีการฝึกอบรมสอนงานให้ อยูร่่วมกนัอยา่งพีน้อง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วนัวิสา ทองลา (2554) ได้ศึกษาเรืองการปรับตวัเพือความอยูร่อดของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลใน
สงัคมระบบการคา้ ผลการวจิยัพบว่า การปรับตวัเพือความอยูร่อดของการทาํธุรกิจ ดา้นการบริหาร
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จดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยการให้ผลตอบแทน การมีสวสัดิการ การให้โบนัส การสร้างระบบการ
ทาํงานเป็นทีม การใหท้ีพกัอาศยั การควบคุมกฎระเบียบในการทาํงาน และการฝึกอบรมพนกังาน   

                     อนาคตระบบทรัพยากรบุคคลจะมีบทบาทมาก  ขึนเนืองจากแรงงานจะหา
ค่อนขา้งยากอยา่งทีกล่าวขา้งตน้ ดงันันผูป้ระกอบการทางดา้นนีจึงมีการเตรียมตวัและปรับตวัให้มี
ความพร้อมกบัทรัพยากรมนุษยท์ีค่อนขา้งหายาก การบริหารงานแบบครอบครัวในธุรกิจประเภทนี
ยงัมีความสาํคญัในการทาํให้แรงงานเต็มใจทีจะทาํงานและลาออกจากงานนีน้อยมาก การทาํงาน
เปรียบเสมือนญาติพนีอ้งกนั ดูแลกนัซึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีไดว้จิยั 

                      4.  การกําหนดราคา 
                       มีการเช็คราคาซือขายของเก่าทุกวนั มีการติดป้ายราคาไวอ้ยา่งชดัเจน ตาชงัมีความ
เทียงตรง มีความซือสตัยไ์ม่กดราคา ไม่กกัตุนสินคา้ มีการติดตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนียงัมีกล
ยทุธใ์นการทาํกาํไรเพิมขึน โดยการคาดการณ์ไวล่้วงหน้าถึงฤดูกาลทีสามารถซือสินคา้ราคาถูกไว ้
แล้วนํามาจาํหน่ายภายหลังจากสินคา้นันราคาสูงขึน สอดคล้องกับงานวิจยัของ วนัวิสา ทองลา 
(2554) ไดศึ้กษาเรืองการปรับตวัเพอืความอยูร่อดของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในสังคมระบบการคา้ 
ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นสภาวะตน้ทุนผนัผวน จากการรับรู้ราคาซือขายในตลาด การประเมินจากความ
ตอ้งการของตลาด เพือวางแผนในการดาํเนินงานให้เกิดผลกาํไร และดา้นลูกคา้ โดยการมีตราชัง
เทียงตรง การเสนอราคารับซือใหลู้กคา้พงึพอใจ    
                     5. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

                         เป็นการสร้างความสมัพนัธท์ีดีกบัหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ทาํใหส้ามารถติดต่อ 
ติดตาม  ข่าวสาร ช่วยเหลือกัน  เพิมพลังในการเติมเต็มสิงทีขาดให้ซึงกันและกันก่อให้เกิด
ความสามารถในการต่อรอง จนประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ของงานนันๆ สองคล้องกับ
บทความของ วงษพ์าณิชย ์(2557) จากบทความเรืองการคดัแยกขยะเพือรีไซเคิลเชิงธุรกิจรุ่นที 56

ธุรกิจ SMEs ไดส้รุปภาพรวมกลยทุธ์ของธุรกิจรีไซเคิลว่าการ ประชาสัมพนัธ์ ก็ตอ้งสร้างเครือข่าย 
Supplier ทีดีกบัโรงงานรับซือหรือผูผ้ลิตสินคา้พลาสติกเพอืลดการไม่ไวใ้จกนัและกนั 

                       การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นสิงทีดีในการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 
ตงัแต่ตน้นาํ กลางนาํ และจนถึงปลายนาํ ถา้ทุกกลุ่มมีความร่วมมือกนัไม่ตดัราคากนัหรือ ปลาใหญ่
กินปลาเล็กในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะทาํให้การรวมกลุ่มหรือเครือข่าย มีการช่วยเหลือ
กันจะเป็นการพฒันาวงการธุรกิจรีไซเคิลดีขึน แต่การวิจยัครังนีจะเป็นการวิจัยกลุ่มรับซือขยะ          
รีไซเคิลทีเปิดหน้าร้านรับซือขยะรีไซเคิลจากกลุ่มผูแ้ยกขยะรีไซเคิลจากแหล่งโดยตรง จะเห็นว่า  
การสร้างพนัธมิตรจะเห็นในกลุ่มตน้นาํและกลางนาํเสียส่วนใหญ่ เพราะมีความใกลชิ้ดกนั มีความ
ผกูพนักนัดว้ยวฒันธรรมทีเหมือนกนั จึงทาํใหท้งั 2 กลุ่มเป็นมิตรกนั มากกว่ากลุ่มโรงงานทีมีระบบ
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การจดัการแบบอาชีพการเขา้ถึง จะทาํไดค้่อนขา้งยาก จึงทาํให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตอ้งทาํ     
กลยทุธก์ารเขา้ถึง Supplier ทีเป็นกลุ่มพ่อคา้คนกลางทีรับซือขยะรีไซเคิลอนาคตอาจจะให้เห็นการ
พฒันาของวงการธุรกิจรีไซเคิลอยา่งสร้างสรรคพร้อมตอ้นรับ AEC ในการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
เพอืใหสิ้นคา้มีคุณภาพเป็นทียอมรับของลูกคา้                       
3. ประโยชน์จากการวิจัย 

 ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับรูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล 
และแนวคิดคุณลักษณะของผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลตลอดจนกลยุทธ์การสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยั และ
ทาํการศึกษาวิเคราะห์ผลของการศึกษาเรือง การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับ
ซือขยะรีไซเคิล จึงพบว่า  ลกัษณะการดาํเนินการวิจยัไดม้าจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี จน
เกิดการเข้าใจถึงธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลทีมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ และคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จตลอดจนกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจทีนํามาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจจนกระทงัประสบความสาํเร็จในชีวติของการประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิล ดงันันงานวิจยั
ครังนีจึงสามารถเป็นแนวทางของผูท้ีมีความสนใจและผูป้ระกอบการได้มีความรู้ความเขา้ใจถึง
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลเพือให้การบริหารจดัการ และการประกอบธุรกิจรับซือ
ขยะรีไซเคิลมีประสิทธิภาพดียงิขึน และสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของลูกคา้ไดสู้งสุด 
 ประโยชน์เชิงการจัดการ 

 1.  ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลแบ่งตามกลุ่มได ้3 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิล 2) กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซือขยะรีไซเคิล 3) กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยกลุ่มผูค้ดัแยกขยะรีไซเคิลจะเริมคดัแยกตงัแต่แหล่งกาํเนิด โดยผูค้ดัแยกส่วนใหญ่
ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในประเภทของขยะเท่าทีควร เจา้หน้าทีของรัฐควรจดัให้มีการฝึกอบรม
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในประเภทของขยะ ทาํให้ผูค้ดัแยกตงัแต่แหล่งกาํเนิด สามารถทาํการคดั
แยกได ้และจดัเก็บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพิมมูลค่าของขยะได ้จากนันนาํมาส่งต่อกลุ่มพ่อคา้คน
กลางรับซือขยะรีไซเคิล โดยทีกลุ่มนีจะเป็นกลุ่มทีมีความสาํคญัในการเขา้ใจถึงกระบวนการคดัแยก
ขยะรีไซเคิล เพอืนาํไปส่งยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทีจะนาํขยะรีไซเคิลทีมีการคดัแยกมาทาํการ
แปรรูปเป็นวตัถุดิบตงัตน้ในการแปรสภาพขยะรีไซเคิลใหเ้ป็นสินคา้ทีนาํกลบัมาใชใ้หม่ กลุ่มพ่อคา้
คนกลางรับซือขยะรีไซเคิล ถ้ามีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคดัแยกขยะรีไซเคิลก็จะช่วย   
การคัดแยกขยะรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึนส่งผลต่อกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทีต้องมี
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กระบวนการคดัแยกหลายขนัตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพมิขึนดว้ย ทาํใหสิ้นคา้รีไซเคิลมีคุณภาพ
มากยงิขึน 
 2.  ผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิลทีมีคุณลกัษณะ
เฉพาะของผูท้ีประสบความสําเร็จในอาชีพต้องมีความซือสัตย  ์สุจริต อดทน  มุ่งมัน มีใจรัก
สิงแวดลอ้มและความศรัทธาต่ออาชีพ ตอ้งทนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทีมีขยะกองมหึมาทีเป็นสัญญา
ลกัษณ์ของอาชีพนี  
                  3.  ผลการวิจยัพบว่า กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือ
ขยะรีไซเคิลทีสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษากลยทุธข์องธุรกิจรับซือขยะรี
ไซเคิลทีมี 5 ด้านประกอบด้วย ด้านเพิมมูลค่าของสินค้า ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ดา้นราคาและดา้นพนัธมิตรธุรกิจ ไดค้วามรู้ความเขา้ใจในหลายมิติของการสร้าง
กลยทุธ ์เพอืจะไดน้าํไปใชด้าํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลอยา่งมีประสิทธิภาพและความมนัคงของ
ธุรกิจไดอ้ยา่งยงัยนื  

  

4.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

 1.  ในการวิจยัครัง ไดศึ้กษาการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือ
ขยะรีไซเคิลในพืนทีจังหวดันครปฐม ดังนันในการวิจัยครังถัดไป ควรศึกษาการสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลในเขตพืนทีอืนเพือเปรียบเทียบผลการศึกษา 
และการนาํไปใชใ้นการปรับปรุงวางแผนกลยทุธก์ารสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและนาํไป
บริหารจดัการเพอืก่อใหเ้กิดผลประกอบการทีดีอยา่งต่อเนือง และยงัยนื 

                  2.  ควรมีการศึกษาเพมิเติมในส่วนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลของกลุ่ม
เคลือนทีรับซือขยะรีไซเคิล  ประเภทรถสามล้อหรือซาเล้ง ทีอนาคตทิศทางการดําเนินธุรกิจ
เปลียนแปลงและกลุ่มนีจะมีการปรับตวัเพอืความอยูร่อดและสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจอยา่งไร
เมือรัฐบาลส่งเสริมใหป้ระชาชนใส่ใจในการคดัแยกขยะรีไซเคิลมากขึน 

                  3.  ควรมีการเสนอประเด็นคุณลกัษณะพิเศษของผูป้ระกอบการรับซือวสัดุรีไซเคิลทีมี
คุณลักษณะเด่นเฉพาะความเป็นตวัตนของผูป้ระกอบการทีสามารถประกอบกิจการแลว้ประสบ
ความสาํเร็จมีคุณลกัษณะประเภทไหนมากทีสุดและมีแรงบนัดาลใจทีทาํให้ประสบความสาํเร็จใน
การประกอบอาชีพ 

                 4.  ควรมีการศึกษาประเด็นกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการรับซือขยะรีไซเคิล ซึงในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงและมีการรวมกลุ่มกนั สร้างเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เครือข่ายทางธุรกิจ เพอืมีอาํนาจในการต่อรองธุรกิจกบักลุ่มอืน เนืองการแข่งขนัยคุปัจจุบนัตอ้งตาม
ใหท้นัขอ้มูลข่าวสาร ดงันัน จึงตอ้งมีการรวมกลุ่มสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุ่มอืนๆ เพือความ
หลากหลาย และจะไดเ้ป็นจุดแขง็ในการต่อรองทางการคา้กบักลุ่มอืนๆได ้

                   5.  ควรศึกษาประเด็นเกียวกับการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใช้กบัวงการธุรกิจรับซือขยะรี
ไซเคิล เพอืเป็นการพฒันาการแยกขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะสถานทีรับซือขยะรีไซเคิลเกือบ
ทุกทีจะมีสภาพแวดลอ้มทีเป็นมลพษิ ดงันนั หน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบอาชีพ
รับซือขยะรีไซเคิลมีการนาํเทคโนโลยภีาคการผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการคดัแยกขยะรีไซเคิล และจดั
ระเบียบสภาพแวดลอ้มของสถานทีประกอบธุรกิจรับซือขยะรีไซเคิลให้น่าอยู ่เพือป้องกนัการเกิด
การสร้างมลภาวะเป็นพษิ 

 6.  ควรศึกษาประเด็นระบบการรักษาสิงแวดล้อม  และสุขลักษณะของสถานที
ประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐ ควรให้ทุนหรือการสนับสนุนให้สถานทีประกอบการมีระบบ
มาตรฐาน ISO14000 หรือระบบอนุรักษ์สิงแวดลอ้มโดยจดัทาํ 5ส ซึงเป็นพืนฐานของการระบบ
มาตรฐาน ISO14000 เพราะจะไดส้ร้างความมนัใจในการอยูร่่วมกนัในสงัคมทีมีสภาพแวดลอ้มทีดี 
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กแนวคาํถามทีใช้สัมภาษณ์ 

คาํชีแจง 

 1. แบบสอบถามทีจดัทาํขึนโดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาถึงรูปแบบการดาํเนิน
ธุรกิจของรับซือของเก่า  คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จ และศึกษากลยทุธ์การ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซือของเก่าในจงัหวดันครปฐม  
 2. แบบสอบถามเป็นการสมัภาษณ์บุคคลทีเกียวขอ้งกบัแวดวงธุรกิจรับซือของเก่าซึง
ประกอบดว้ย 

2.1 เจ้าของกิจการรับซอืของเก่า 

 2.2 พนกังานหรือลกูจ้างภายในร้าน 

 2.3 ลกูค้าทีนําของมาขายให้กบัร้านรับซอืของเก่า 

 

1. แบบสัมภาษณ์เจ้าของกิจการรับซือของเก่าในจังหวัดนครปฐม 
             ขอ้มูลทวัไปของผูป้ระกอบการ 

           1.1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระกอบการ…………………………………………………..                             
………………………………………………………………………………………………………. 

           1.2 ขอ้มูลเกียวกบัรูปแบบการจดทะเบียน……………………………………………... 

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

           1.3  ขอ้มูลการเริมตน้ทาํธุรกิจ……………………………………………………......... 

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

           1.4  คุณสมบตัิของผูป้ระกอบการ…………………………………………………........ 

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

     
2. รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 

    2.1  การวางแผนธุรกิจ 

       2.1.1  การศกึษา
ธุรกิจ……………………………………………………………... 
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       2.1.2 การวางแผน
การเงิน………………………………………………………… 

       2.1.3 กําหนด
เป้าหมาย…………………………………………………………… 

      2.1.4 การวางแผนทางด้าน
ทรัพยากร……………………………………………... 

   2.2  รูปแบบและขนาดของธุรกิจ………………………………………………………

    

3.  กลยุทธ์ของธุรกิจรับซือของเก่า 

   3.1  กลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาด 
           3.1.1  กลยทุธท์างดา้นผลิตภณัฑ…์……………………………………………….. 

       3.1.2 กลยทุธ์ทางด้าน
ราคา……………………………………………………….. 

           3.1.3 กลยทุธ์ช่องทางจดั
จําหนา่ย………………………………………………….. 

           3.1.4 กลยทุธก์ารส่งเสริมการขาย………………………………………………… 

 3.2  กลยทุธก์ารสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการผลิต 
         3.2.1 กลยทุธด์า้นการจดัการวตัถุดิบ……………………………………………...                       
          3.2.2  กลยทุธก์ารบริหารทางดา้นเครืองจกัร………………………………………          

          3.2.3 กลยทุธ์การบริหารทางด้านทรัพยากรบุคคล…......................................... 

          3.2.4 กลยทุธก์ารสือสารและโฆษณา……………………………………………..  
 3.3  กลยทุธก์ารสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

                      3.3.1  กลยทุธก์ารวเิคราะห์คู่แข่งขนั และ สภาพการแข่งขนั……………………… 

       3.3.2 กลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์และพนัธมิตรทางธุรกิจ…………………….. 

        3.3.3 กลยทุธก์ารสร้างความน่าเชือถือและการยอมรับของสงัคม……………….... 
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 4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
      3.1  แรงงาน……………………………………………………………………………. 

     3.2  ลูกคา้………………………………………………………………………………. 

      3.3  สินคา้………………………………………………………………………………. 

      3.4 ราคา………………………………………………………………………………… 

     3.5 สถานที……………………………………………………………………………… 

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

 

5. การสร้างแนวคดิและจุดเด่นของธุรกิจ…………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

6. ความเสียงการดาํเนินธุรกิจ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

2. แบบสัมภาษณ์ลูกจ้าง 
            1.  ขอ้มูลทวัไปของลูกจา้ง 

             1.1  ขอ้มูลส่วนตวั…………………………………………………………………... 

             1.2  คุณสมบตัิทีดีของลูกจา้ง……………………………………………………….. 

             1.3  สวสัดิการ………………………………………………………………………. 

             1.4  ทศันคติการทาํงาน……………………………………………………………... 

           2.  ขนัตอนการปฏิบติังาน………………………………………………………………. 
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         3. ความมนัคงของอาชีพ……………………………………………………………….. 

         4.  ปัญหาทีพบ………………………………………………………………………….. 

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

          5.  ความคาดหวงัของลูกจา้ง……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

  3. แบบสัมภาษณ์ลูกค้า 
            1. ขอ้มูลทวัไปของลูกคา้ 
                   1.1 ขอ้มูลส่วนตวั…………………………………………………………………… 

                   1.2 กลุ่มลูกคา้……………………………………………………………………….. 

            2. ความคาดหวงัของการใหบ้ริการลูกคา้……………………………………………… 

            3. โปรโมทชนัหรือการบริการ ในการตดัสินใจมาใชบ้ริการ…………………………... 

             4. ปัญหาทีพบของลูกคา้……………………………………………………………….. 

              5. ขอ้เสนอแนะและอยากใหป้รับตวั………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  
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