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บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน
ของธุรกิจรับซ้ือของเกา 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา และ 3) เพ่ือประเมิน
ความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกาโดยใชผลการดําเนินงานขององคกร
เปนเกณฑกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 282 คน ไดแก 1) ประธานและกรรมการ บริษัท 
คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จํานวน 5 คน และ 2) ผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จํานวน 277 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ 1 8เครจ
ซ่ี และมอรแกน18 และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณ 
และแบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
 ผลการวิจัยพบวา:  
 1) สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น แยกไดเปน 
3 ดาน คือ (1) โอกาสดานสังคมและสิ่งแวดลอม (2) โอกาสดานยุทธศาสตรชาติ และ (3) โอกาส
ดานความตองการทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท แยกไดเปน 2 ดาน คือ (1) อุปสรรคดานแรงงาน และ (2) อุปสรรคดานการถดถอย
ทางดานเศรษฐกิจ ในสวนสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท แยกไดเปน 
3 ดาน คือ (1) จุดแข็งดานความสามารถขององคกร (2) จุดแข็งดานชื่อเสียงและการบริการลูกคา 
และ (3) จุดแข็งดานความปลอดภัย และสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดออนในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท แยกไดเปน 2 ดาน ไดแก (1) ประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงานเขาทํางาน และ (2) ความสามารถ
ของพนกังานในราน 

 2) กลยุทธการแขงขันท่ีถูกพัฒนาข้ึนแยกไดเปน 3 ดาน ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธ 9 กลยุทธ 
คือ (1) กลยุทธ SO ไดแก กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธ
การขยายธุรกิจไปขางหนา กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธเครือขาย
ใยแมงมุม และกลยุทธการตลาดเพื่อสังคม (2) กลยุทธ ST ไดแก กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
และ (3) กลยุทธ WT ไดแก กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน     
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 3) ในสวนของผลการประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขัน พบวา กลยุทธ
ท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานในภาพรวม และผลกําไรขององคกรขององคกร มากท่ีสุด 
ไดแก กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน นอกจากนี้ยังพบวา กลยุทธ
ท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอคุณภาพของสินคามากท่ีสุด ไดแก กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
ท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคามากท่ีสุด ไดแก กลยุทธการถายทอดความรู 
กลยุทธท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณมากท่ีสุด ไดแก กลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย และกลยุทธท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลิตภาพขององคกรมากท่ีสุด ไดแก กลยุทธ
การพัฒนาคนในสังคม  
 

 

คําสําคัญ: สภาพแวดลอมทางการแขงขัน กลยุทธการแขงขัน ธุรกิจรับซ้ือของเกา 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were: 1) to analyze the internal and external 
environments of a recycling business, 2) to develop a competitive strategy, and 
3) to evaluate the competitive strategy of the recycling business by using the firm’s 
performance as the indicator. The sample of this study were 282 persons comprised of 
1) The president and 4 board members, and 2) 277 branch managers of the Wongpanit 
Recycling Company. The sample was obtained using the Krejcie and Morgan Formula and 
Stratified Random Sampling. The tools used for data collection were a questionnaire and 
in-depth interviews. The data analysis was based on Stepwise Multiple Regression. 
 The results of the study were as follows: 
 1) The aspects of external environments which held opportunities could be 
divided into three parts, namely: 1) society and environment 2) national strategy, and 
3) economic needs. On the other hand, the aspects of external environments which held 
threats could be divided into two parts, namely: 1) labor, and 2) economic recession. The 
aspects of internal environments which were strengths could be divided into three parts, 
namely: 1) company’s capabilities 2) a good reputation for customer service, and 
3) organizational safety. The internal environments which were weaknesses of the company 
could be divided into 2 parts, namely: 1) recruitment efficiency, and 2) employee capabilities.        
 2) Regarding competitive strategy development, there were three aspects of 
development containing nine strategies: 1) SO strategies namely: One District, One Recycling 
Company Strategy, Knowledge Transferring Strategy, Business Moving Forward Strategy, Green 
Recycling Business Strategy, Mobile Wongpanit Company Strategy, Spider Web Strategy, and 
Marketing for Society Strategy. 2) ST strategy namely: Human Development in the Community 
Strategy, and 3) WT strategy namely: Employees’ Skill and Quality of Life Development 
Strategy. 
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 3) Regarding the evaluation of competitive strategy of the recycling business, 
The researcher found that the competitive strategy that had the most positive influence on 
total performance and profitability was the Employees’ Skill and Quality of Life Development 
Strategy. Additionally, the researcher found that the strategy that had the most 
positive influence on the quality of goods was the Green Recycling Strategy. The strategy that 
had the most positive influence on fast customer service was the Knowledge Transferring 
Strategy. The most positive influence on flexibility was the One District, One Recycling 
Company Strategy. Finally, Human Development in the Community was the strategy that had 
the most positive influence on company productivity. 
 
 
Keywords: competitive environment, competitive strategy, recycling business 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีตท่ีผานมา ไดกอใหเกิดระบบทุนนิยมข้ึน ซ่ึงไดพัฒนา
จากระบบทุนนิยมเพ่ือบรรเทาความขาดแคลน (shortage capitalism) หรือสังคมเกษตรกรรมมาสูระบบ
ทุนนิยมท่ีมีผลผลิตสวนเกิน (surplus capitalism) หรือสังคมอุตสาหกรรม (สุวิทย เมษินทรีย, ออนไลน, 
2554ก) จากการพัฒนาดังกลาว ระบบทุนนิยมจึงถูกมองวาเปนตนเหตุของปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย 
2) ปญหาการกระจายทรพัยสินและรายไดอยางไมเปนธรรม 3) ปญหาการกดข่ีทางดานแรงงาน โดยเฉพาะ
ในสตรี และเด็ก การอพยพโยกยายแรงงานจากชนบทสูเมือง จากประเทศท่ียากจนสูประเทศท่ีร่ํารวย 
4) ปญหาหนี้สินและความยากจนของประเทศกําลังพัฒนา และ 5) การผูกขาดเงินทุน และกําไรจากบรรษัท
ขามชาติขนาดใหญ (วิทยากร เชียงกูล, 2550, หนา 39-41)  องคกรธุรกิจตางมุงสรางความม่ังค่ังทางธุรกิจ 
พรอมๆ กับการผลักภาระผลเสียท่ีไมพึงประสงคใหกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยปราศจาก
ความรับผิดชอบใดๆ รัฐบาลในหลายประเทศจึงจําเปนตองออกมาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมพฤติกรรม
ขององคกรธุรกิจเหลานั้นใหอยูในกรอบท่ีควรจะเปน อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาว กลับกลาย
มาเปนอุปสรรคขององคกรธุรกิจ โดยสงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขัน โดยรวม
ของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได (Porter & Kramer, 2011, p. 4)  
 นักวิชาการตางพากันคิดหาทางออกใหกับปญหานี้ จนเกิดเปนแนวคิดการบริจาคเพ่ือสังคม
ขององคกร (corporate philanthropy)  และพัฒนามาเปนแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
(corporate social responsibility: CSR) ตามลําดับ ซ่ึงการนําแนวคิด CSR เขามาใชนั้นก็ถูกมองวา
เปนการเพ่ิมตนทุนใหกับองคกรธุรกิจ และไมสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางที่ควรจะเปน 
ยิ่งไปกวานั้นกิจกรรม CSR โดยสวนใหญนั้นถูกจัดใหมีข้ึนเพียงแคผิวเปลือกนอกเทานั้น ไมมีความสอดคลอง
สัมพันธกับกลยุทธการแขงขันธขององคกรแตอยางใด ซึ่งแมวากิจกรรม CSR จะชวยเพิ่มความภักดี
ตอตราสินคา (brand loyalty) ก็ตาม แตก็ไมสามารถสรางประโยชนใหกับองคกรธุรกิจและสังคม
ไดอยางเต็มที่ ดวยขอจํากัดทางดานทรัพยากรขององคกร เพราะทุกองคกรทางธุรกิจตางจําเปน 
ตองจัดสรรทรัพยากรท่ีสําคัญ อาทิ เงินทุน และบุคลากรขององคกร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
เชน ยอดขาย และผลกําไรท่ีเติบโตข้ึน เปนตน (ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, 2555, หนา 97-98) 
 จากปญหาและขอจํากัดของ CSR ดังกลาว พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 
2011, pp. 1-17) จึงไดรวมกันนําเสนอแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม (creating shared value) 
ท่ีอางวาจะสามารถแกไขปญหาและขอจํากัดของ CSR ลงได โดยมุงเนนวาระบบทุนนิยมนั้น ยังคงเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะประสานผลประโยชนทางธุรกิจ และผลประโยชนทางสังคมใหเกิดข้ึนพรอมกัน
ไปไดอยางสมดุล (Porter & Kramer, 2011, p. 4) ซ่ึงแนวคิดดังกลาว จะตองถูกนํามาเปนประเด็นสําคัญ
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ในการพิจารณา เพ่ือกําหนดลงในกลยุทธการแขงขันของแตละองคกรธุรกิจ เพ่ือสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันท่ียั่งยืนใหกับองคกร และรวมพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมกันไป ซ่ึงเม่ือสังคม
ไดรับการพัฒนาในดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจขององคกรมากเทาไร ก็ยิ่งนําไปสูประโยชนทางธุรกิจ
มากข้ึนเทานั้น (Porter & Kramer, 2002, pp. 7-11) 
 กลยุทธการแขงขันท่ีไมชัดเจน เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหธุรกิจไมประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 
(พสุ เดชะรินทร, 2546, หนา 37) ในขณะเดียวกัน การมีกลยุทธท่ีชัดเจน (clear and focus strategy) 
ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหองคกรธุรกิจประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน เพราะสามารถสรางความแตกตาง
อยางมีคุณคาใหเกิดข้ึนกับลูกคาได (Nohria, Joyce, & Roberson, 2003, p.  10) ซ่ึงกลยุทธทางธุรกิจ 
(business strategy) โดยท่ัวไปนั้น ตางก็มุงเนนไปท่ีการสรางความแตกตาง (differentiation) เปนสําคัญ 
หากองคกรธุรกิจไมสามารถสรางความแตกตางอยางมีคุณคาใหกับลูกคาไดนั้น ก็จะไมกอใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) แตอยางใด (Porter, 1996, p. 64) ซ่ึงกลยุทธ
ท่ีดีนั้นจะตองคํานึงถึง โครงสรางและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (business environment) อีกท้ัง 
จะตองคํานึงถึงตําแหนงท่ีโดดเดนในอุตสาหกรรมนั้นๆ และจะตองสามารถบูรณาการขามกิจกรรม
และขามหนาท่ีกันไปมา (cross-functional, cross-activities integration) ภายในหวงโซแหงคุณคา 
(value chain) เพ่ือผสานความสามารถในการแขงขันขององคกรใหเปนหนึ่งเดียว (Porter, In Gibson, Ed. 
1998, pp. 51-55) ดังนั้น กลยุทธท่ีดีจะตองสามารถขับเคลื่อนองคกรไปขางหนาดวยการสรางคุณคา
ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป  
 ดังนั้นการพัฒนากลยุทธการแขงขันท่ีสามารถสรางคุณคารวมกันกับสังคม (creating shared 
value strategy) ไดนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรธุรกิจท้ังในปจจุบันและในอนาคตเพ่ือสรางความยั่งยืน
ใหกับองคกรธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ประกอบกับการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2559 นั้น ไดสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการคาการลงทุน
ของประเทศในกลุมเปนอยางมาก ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 1) การสงออกขยายตัว 2) ธุรกิจการบริการ
และการทองเท่ียวขยายตัวสูงข้ึน 3) ตลาดเงินและตลาดทุนเติบโต 4) ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นจากการใชทรัพยากรการผลิตรวมกันและการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
ของประเทศสมาชิก และ 5) อํานาจการตอรองและความเชื่อม่ันของประเทศไทยในเวทีการคาโลกเพ่ิมข้ึน 
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2554, หนา 53)   
 อยางไรก็ตามการกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยดังกลาว 
ยอมสงผลกระทบเชิงลบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือ 
สภาพแวดลอมทางการแขงขันของธุรกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน องคกรธุรกิจตางตองดิ้นรนปรับตัว
เพ่ือหาทางออกจากปญหาดังกลาว เพ่ือความอยูรอดและดํารงไว ซ่ึงความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 
(วิมลกานต โกสุมาศ, ออนไลน, 2555) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ก๊ิปสัน (Gibson, In Gibson, Ed. 
1998, p. 8) ท่ีกลาววา องคกรท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองสามารถรับมือกับสภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน และความตองการของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
 ธุรกิจรับซ้ือของเกาก็เชนเดียวกัน ยอมไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในทางบวกและทางลบ ซ่ึงแมจะเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการรวบรวมและสงมอบวัสดุเหลือใชท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดก็ตาม 
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โดยปจจุบันจํานวนผูประกอบการธุรกิจรับซ้ือของเกามีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงทําใหเกิดความแตกตางใน
ดานมาตรฐานในการดําเนินงาน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือระหวางเครือขายของกลุมผูประกอบการ ชุมชน 
หนวยงานราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน (ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา, 2553, หนา 2) แมบริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จะเปนองคกรท่ีดําเนินธุรกิจรับซ้ือของเกา ท่ีประกาศเจตนารมณชัดเจน
ในเรื่องการแกไขปญหาและพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม จนไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
ในระดับประเทศก็ตาม (เสรีย นิ่มนงค, ออนไลน, 2553) แตก็ยังขาดการกําหนดกลยุทธการแขงขันท่ีชัดเจน
และเปนรูปธรรม หากแตเปนการแนะนําแนวทางปฏิบัติตอๆ กันไป และใชการปรึกษาขอปญหาและเทคนิค
ในการดําเนินธุรกิจผานทางโทรศัพทเสียมากกวา (สมชาย วงษเจริญ, สัมภาษณ, 2556) ซ่ึงสอดคลอง
กับญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553, หนา 2-3) ท่ีไดศึกษายุทธศาสตรการสรางมูลคาเพ่ิมของการคัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล เชิงธุรกิจสําหรับผูประกอบการและชุมชน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย โดยไดเสนอ
วา หากธุรกิจรับซ้ือของเกาไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจรับซื้อของเกา
อยางเปนรูปธรรมนั้น จะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรธุรกิจ อีกท้ัง ยังสามารถเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน
ใหมีความม่ันคง ชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาความยากจน ปญหาการกระจายรายได ปญหา
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาการวางงานของผูดอยโอกาสในสังคม และสามารถ
สรางความม่ันคงใหกับประเทศดานเศรษฐกิจอีกดวย   
 ดังนั้น การกําหนดกลยุทธการแขงขันอยางเปนรูปธรรมของธุรกิจรับซ้ือของเกาท่ีสามารถ
สรางคุณคารวมกันระหวางองคกรธุรกิจและสังคมของ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
จึงเปนสิ่งสําคัญเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางใหกับผูจัดการสาขาและเครือขายของ บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ไดนํากลยุทธการแขงขันท่ีไดนี้ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสาขาของตน 
และเพื่อเปนขอมูลและแนวทางใหกับผูที่สนใจ หรือผูที่กําลังดําเนินธุรกิจรับซื้อของเกาทั่วไป 
ไดนําผลการวิจัยท่ีไดนี้ไปตอยอด และพัฒนาเปนกลยุทธการแขงขันของตนเพ่ือเตรียมความพรอมและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงจากการกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจรับซ้ือของเกาเปนอยางไร 
 1.2.2 กลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา เปนอยางไร 
 1.2.3 กลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา มีความเปนไปไดหรือไม เม่ือใชผลการ
ดําเนินงานขององคกรเปนเกณฑ 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
 1.3.2 เพ่ือพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
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 1.3.3 เพื่อประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกาโดยใช
ผลการดําเนินงานขององคกรเปนเกณฑ 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 กลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกาที่พัฒนาขึ้น มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผล
การดําเนินงานขององคกร 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้  
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ศึกษาเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในท่ีเก่ียวของกับการแขงขันทางธุรกิจ 
ซ่ึงประกอบไปดวย การวิเคราะหปจจัยทางสังคม 4 ประการ (the four elements of competitive 
context) (Porter, 1985, p. 37; Porter & Kramer, 2002, p. 8; 2006, pp. 5-6) และการวิเคราะหหวงโซ
แหงคุณคา (value chain) โดยใชเทคนิค SWOT analysis 
 ศึกษาเฉพาะกลยุทธการแขงขันตามแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคมท้ัง 3 ประการ คือ 
1) การพัฒนาสินคาและตลาด (reconceiving products and markets) 2) การพัฒนาหวงโซ
แหงคุณคา (redefining productivity in the value chain) และ 3) การพัฒนากลุมในทองถ่ิน (enabling 
local cluster development) (Porter & Kramer, 2011, pp. 7-12) 
 ศึกษาเฉพาะการวัดผลการดําเนินงาน ซ่ึงประยุกตจากแนวคิด triple P-model ของแทนเจน 
(Tangen, 2005, pp. 34-44) และแนวคิด balanced scorecard ของแคปแลน และนอรตัน (Kaplan & 
Norton, 1992, p. 72) ไดแก คุณภาพของสินคา (quality) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) 
ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) ผลิตภาพขององคกร (productivity) ผลกําไรขององคกร 
(finance) และผลการดําเนินงานรวมขององคกร (total performance) 
 1.5.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ศึกษาเฉพาะบริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด โดยแบงออกเปน ผูใหขอมูล
การสัมภาษณ ไดแก ประธานและกรรมการ จํานวน 5 คน ในสวนของผูใหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดแก 
ผูจัดการสาขา จํานวน 1,012 คน คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ 3 5เครจซ่ี 
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 278 คน 
 1.5.3 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ศึกษาเฉพาะกลยุทธการแขงขันตามแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม 
ท้ัง 3 ประการ (Porter & Kramer, 2011, pp. 7-12) ไดแก 1) การพัฒนาสินคาและตลาด (reconceiving 
products & markets) 2) การพัฒนาหวงโซแหงคุณคา (redefining productivity in the value chain) 
และ 3) กลยุทธการพัฒนากลุมในทองถ่ิน (enabling local cluster development) โดยประกอบไปดวย
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กลยุทธตางๆ ไดแก กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา กลยุทธการ
พัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธวงษพาณิชย
เคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถ และคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม  
 ตัวแปรตาม ศึกษาเฉพาะการวัดผลการดําเนินงาน ซ่ึงประยุกตจากแนวคิด triple P-model 
ของแทนเจน (Tangen, 2005, pp. 34-44) และแนวคิด balanced scorecard ของแคปแลน และนอรตัน 

(Kaplan & Norton, 1992, p. 72) ไดแก คุณภาพของสินคา (quality) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 
(speed) ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) ผลิตภาพขององคกร (productivity) ผลกําไร
ขององคกร (finance) และผลการดําเนินงานรวมขององคกร (total performance) 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
หวงโซแหงคุณคา (value chain) 

กิจกรรมหลัก 
- สนิคาเขา 
- การคัดแยกและแปรรูปสินคา 
- การขนสงสินคา 
- การตลาดและการขาย 
- การบริการลูกคา 

กิจกรรมสนับสนุน 
- โครงสรางพ้ืนฐานองคกร 
- การจดัการทรัพยากรมนุษย 
- การพัฒนาเทคโนโลยี 
- การจัดซ้ือ   
 

ปจจัยทางสังคม 4 ประการ 
(the 4 elements of competitive 
context) 

 

- เง่ือนไขดานปจจัย 
 

- เง่ือนไขดานอุปสงค 
 

- อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุน และเก่ียวของ 
 

- เง่ือนไขดานกลยุทธ และการแขงขัน 

SWOT analysis 

กลยุทธการแขงขัน 
(competitive strategy) 

ผลการดําเนินงาน 
(performance) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

7 

 จากกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีแสดงไวในหนา 7 จะเห็นไดวา สภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ของธุรกิจเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนากลยุทธการแขงขันขององคกร องคกรท่ีจะสามารถอยูรอดได
ในปจจุบันจะตองเปนองคกรท่ีมีกลยุทธในการแขงขันท่ีมีความแตกตางอยางยั่งยืน โดยมุงศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการแขงขันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางละเอียดรอบคอบ และนํามาพัฒนาเปนกลยุทธ
การแขงขันทางธุรกิจอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, pp. 7-10) 
ไดนําเสนอแนวคิดทางกลยุทธรูปแบบใหม ไดแก การสรางคุณคารวมกันกับสังคม (creating shared value 
strategy) ซ่ึงเปนทางเลือกในการดําเนินธุรกิจในโลกยุคปจจุบันที่จะตองสรางประโยชนทางธุรกิจ
และทางสังคมใหเกิดข้ึนพรอมกันไปอยางสมดุล โดยมุงพัฒนาสภาพแวดลอมทางการแขงขันใหดีข้ึน 
และเปนประโยชนตอองคกรและสังคมในระยะยาว ผานทางกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ตลอดจนรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจขององคกรท่ีสามารถแกไขปญหาและพัฒนาสังคมไดเชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม การดูแลและใสใจสังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหเกิดโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ นวัตกรรม และกลุมลูกคาใหมๆ ขององคกรตอไปอีกดวย โดยสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
1) ระดับการพัฒนาสินคาและตลาด (reconceiving products and markets) 2) ระดับการพัฒนาหวงโซ
แหงคุณคา (redefining productivity in the value chain) และ 3) กลยุทธการพัฒนากลุมในทองถ่ิน 
(enabling local cluster development) (Porter & Kramer, 2011, pp. 7-12) 
 ในการพัฒนากลยุทธการแขงขันท่ีสามารถสรางคุณคารวมกันกับสังคมนั้น จะตองพิจารณา
ถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ท้ังสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) และสภาพแวดลอมภายใน 
(internal environment) โดยพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 8, 2006, p. 6) ไดเสนอ 
แนวคิดในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ผานการวิเคราะหปจจัยทางสังคม
ท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน 4 ประการ (the four elements of competitive context) ซ่ึงประกอบไปดวย 
1) เง่ือนไขดานปจจัย (factor conditions) ไดแก ทรัพยากรมนุษย การสนับสนุนเงินทุน โครงสรางพ้ืนฐาน
ทางกายภาพ โครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร โครงสรางพ้ืนฐานทางดานขอมูล โครงสรางพ้ืนฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานทางธรรมชาติ เปนตน 2) เง่ือนไขดานอุปสงค 
(demand conditions) ไดแก ขนาดของตลาด มาตรฐานดานคุณภาพและบริการ และความตองการ
ของลูกคา เปนตน 3) อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเก่ียวของ (related and support industries) ไดแก 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกัน อุตสาหกรรมท่ีใชประกอบกัน หรืออุตสาหกรรมท่ีสามารถใชทรัพยากรรวมกันได 
เปนตน และ 4) กลยุทธและการแขงขัน (context for strategy and rivalry) ไดแก นโยบาย กลยุทธ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน เปนตน ในสวนของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในนั้น 
พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2006, p. 5) ก็ไดเสนอแนวคิดหวงโซแหงคุณคา (value chain) 
โดยแบงออกได เปน 2 สวน ดังนี้ 1) กิจกรรมหลัก (primary activities) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการผลิตสินคาโดยตรง เชน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย การกระจายสินคา การตลาด 
และการบริการท้ังกอนและหลังการขาย เปนตน และ 2) กิจกรรมสนับสนุน (support activities) 
คือ กิจกรรมท่ีมีสวนชวยใหการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เชน โครงสรางองคกร
ท่ีพรอมสําหรับการดําเนินธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดซื้อ
ท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน 
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 ดังนั้น การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของ
กับการแขงขัน 4 ประการ (the four elements of competitive context) และการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน ที่ไดจากแนวคิดหวงโซแหงคุณคา (value chain) นั้น จึงมีความเหมาะสม
และจําเปนอยางยิ่งท่ีจะนําเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT analysis) ซ่ึงประกอบไปดวย 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และเทคนิคการสรางกลยุทธทางเลือก (TOWS matrix) 
มาใชเพ่ือเปนเครื่องมือในวิเคราะห และพัฒนาเปนกลยุทธการแขงขันท่ีจะสามารถสรางคุณคารวมกัน
ระหวางองคกรธุรกิจและสังคมของธุรกิจรับซ้ือของเกาตอไป 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้  
 1.7.1 กลยุทธการแขงขัน (competitive strategy) หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่มุงเนน
ไปท่ีการสรางคุณคารวมกันกับสังคม (creating shared value) ซ่ึงเปนกลยุทธการแขงขันท่ีสามารถ
สรางประโยชนรวมกันระหวางองคกรธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ควบคูกันไป ผานการพัฒนา
กิจกรรมท่ีองคกรดําเนินงานอยู ประกอบไปดวยกลยุทธยอยๆ 3 ประการ ดังนี้ 
 1) กลยุทธในระดับการพัฒนาสินคาและตลาด (reconceiving products and markets) 
หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจ สินคาและบริการ การคนหาตลาดและลูกคาใหม 
การสรางกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกันท้ังองคกรธุรกิจ และสังคม ไดแก 
 (1) กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย หมายถึง การขยายสาขาวงษพาณิชย
ใหครอบคลุมท้ังภายในประเทศ และประเทศในกลุมอาเซียนท้ัง 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ีสํานักงานใหญ
ลงทุนเองท้ังหมด รูปแบบท่ีสํานักงานใหญรวมลงทุนกับทางสาขา และรูปแบบท่ีสาขาลงทุนเอง
ท้ังหมด 
 (2) กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา หมายถึง การมุงเปนศูนยการศึกษาเรียนรู
การรีไซเคิลขยะและศูนยการศึกษาเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจ
โรงงานรีไซเคิลขยะและผลิตสินคาใหมจากวัตถุดิบรีไซเคิล และการดําเนินธุรกิจซ้ือขายสินคามือสอง
คุณภาพดี 
 2) กลยุทธในระดับการพัฒนาหวงโซแหงคุณคา (redefining productivity in the 
value chain) หมายถึง การพัฒนากิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนในองคกร ไดแก  
 (1) กลยุทธการถายทอดความรู หมายถึง การใหความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะ
เชิงธุรกิจแกภาคครัวเรือน ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐ เชน โรงเรยีน โรงพยาบาล และเอกชน เชน 
หางราน สถานประกอบการ อูซอมรถ ผูประกอบการรถรับซ้ือรายยอย และผูประกอบการรานรับซ้ือรายยอย 
เปนตน 
 (2) กลยุทธรานรับซื้อของเกาสีเขียว หมายถึง การมุงเนนความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานและสุขอนามัยในองคกร การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา ตลอดจนสนับสนุนความรวมมือระหวางรานรับซื้อ
ของเกากับภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติตามนโยบายรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 
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 (3) กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนที่ หมายถึง การบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล
ถึงสถานประกอบการของลูกคาท้ังภาครัฐและเอกชน การบริการทําลายเอกสารความลับเคลื่อนท่ี 
การบริการรื้อถอนโครงสรางอาคาร สํานักงาน โรงเรือน ฯลฯ ตลอดจนการบริการจัดเก็บกากของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 (4) กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม หมายถึง การสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ 
โครงการทอดผาปาขยะ โครงการฝกอบรมการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และการจัดทําเอกสารหนังสือท่ีเก่ียวของกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลเชิงธุรกิจ เชน 
หนังสือคูมือการคัดแยกขยะประจําบาน และหนังสือการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจ เปนตน 
 (5) กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน หมายถึง 
การฝกอบรมพนักงานของแตละสาขา และระหวางสาขากับทางสํานักงานใหญ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถของพนักงาน การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพนักงานโดยการทําประกันสังคม 
การทําประกันภัย การประกันคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท การจัดใหมีสวัสดิการที่พักของพนักงาน 
และการข้ึนบัญชีแรงงานตางชาติใหถูกตองตามกฎหมาย  
 3) กลยุทธในระดับการพัฒนากลุมในทองถ่ิน (enabling local cluster development) 
หมายถึง การพัฒนาเครือขายความสัมพันธอันดีระหวางสาขากับสาขาและสาขากับทางสํานักงานใหญ 
การพัฒนาความรวมมือทางธุรกิจในการซ้ือขายและการดําเนินธุรกิจ  
 (1) กลยุทธเครือขายใยแมงมุม หมายถึง การรวมกลุมกันระหวางสาขากับสาขา
และสาขากับทางสํานักงานใหญในการรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลรวมกัน ตลอดจนการใหคําปรึกษา
และความชวยเหลือทางธุรกิจกับทุกสาขาในเครือวงษพาณิชยท่ัวประเทศ 
 (2) กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม หมายถึง การเปดโอกาสใหผูพิการ ผูบกพรองทาง
สมองตลอดจนผูดอยโอกาสทางสังคม ไดแก คนเรรอน คนไรญาติ และผูวางงาน ผูไรอาชีพ ตลอดจนผูยากไร 
และผูท่ีสนใจเปนตน เขาทํางานและศึกษาดูงานในองคกร 
 1.7.3 การวัดผลการดําเนินงาน หมายถึง การประเมินความสําเร็จขององคกรธุรกิจ
วาอยูในระดับใด โดยมีปจจัยในการประเมินดังนี้ 
 1) คุณภาพของสินคา (quality) หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของขยะรีไซเคิล
กอนขาย การคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลอยางมีประสิทธิภาพกอนขายใหลูกคา ตลอดจนมาตรฐาน
การบริการลูกคาที่ดี การมีเครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอรที่มีความเที่ยงตรงและมีความนาเชื่อถือสูง 
และการกําหนดราคาท่ีมีมาตรฐานตรวจสอบได  
 2) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) หมายถึง ความรวดเร็วในการใหบริการ
ลูกคา ท้ังลูกคาท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขาย และลูกคาท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากองคกร ตลอดจนความรวดเร็ว
ในการคัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิล ความรวดเร็วในการขนสงสินคาใหกับโรงงงานรีไซเคิลขยะ  
 3) ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) หมายถึง การปรับตัวเขากับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวใหเขากับความผันผวนของราคาขยะรีไซเคิลท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับ
นโยบายของรัฐบาล เชน นโยบายคาแรง 300 บาท เปนตน และการปรับตัวใหเขากับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
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กับธุรกิจรับซ้ือของเกา เชน การไมรับซ้ือของโจร และการตรวจสอบสถานประกอบการจากเจาหนาท่ีรัฐ 
เปนตน 
 4) ผลิตภาพขององคกร (productivity) หมายถึง พนักงาน และเครื่องมือเครื่องจักร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ ตลอดจนจํานวนของเสียหายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
จํานวนเรื่องรองเรียนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน และอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานลดลงตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
 5) ผลกําไรขององคกร (finance) หมายถึง ปริมาณการรับซ้ือขยะรีไซเคิลเปนไปตาม
เปาหมาย การควบคุมคาใชจายประจํา และคาใชจายผันแปร ตลอดจนการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย และกําไรจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
 6) ผลการดําเนินงานรวม (total performance) หมายถึง ผลการดําเนินงานในภาพรวม
โดยเฉลี่ยจาก คุณภาพของสินคา (quality) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) ความยืดหยุน
ปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) ผลิตภาพขององคกร (productivity) และผลกําไรขององคกร (finance)   
 1.7.4 ธุรกิจรับซ้ือของเกา หมายถึง สาขาและเครือขายของวงษพาณิชย ท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
จากบานเรือน ชุมชน รานคาปลีก รานคาสง รานสะดวกซ้ือ หางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
เพ่ือนํามาคัดแยกประเภท แปรรูปจัดเก็บ ขนยาย ขายตอ และทําการรีไซเคิลในท่ีสุด 
 1.7.5 สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง ปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน ท้ัง 4 ประการ 
ท่ีทําใหทราบถึงโอกาส และอุปสรรค ขององคกรธุรกิจ ประกอบไปดวย 
 1) เง่ือนไขดานปจจัย (factor conditions) หมายถึง องคประกอบพ้ืนฐานท่ีเปนตัวกําหนด
ลักษณะของสังคม ไดแก  
 (1) ทรัพยากรมนุษย หมายถึง พฤติกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
ของประชาชนในชุมชน 
 (2) โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ หมายถึง ความเจริญของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน ประเพณีความเชื่อ เปนตน 
 (3) โครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร หมายถึง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของ วัด โรงเรียน เปนตน  
 (4) โครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ท่ีคนในชุมชนเขาถึง ไดแก เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทองถ่ิน เปนตน 
 (5) โครงสรางพ้ืนฐานทางธรรมชาติ หมายถึง สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชน 
ไดแก ปาไม แมน้ําลําคลอง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เปนตน 
 2) เง่ือนไขดานอุปสงค (demand conditions) หมายถึง องคประกอบพ้ืนฐานท่ีเปน
ตัวกําหนดความตองการของสังคม ไดแก  
 (1) ขนาดของตลาด หมายถึง ขนาดและความหนาแนนของคนในชุมชน 
 (2) มาตรฐานดานคุณภาพและบริการ หมายถึง คุณภาพและบริการของสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานของชุมชน เชน ไฟฟา ประปา การรักษาพยาบาล การคมนาคมขนสง การจัดการขยะ เปนตน 
 (3) ความตองการของคนในชุมชน หมายถึง ความคาดหวังในการบริหารงาน
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริม และพัฒนาทองถ่ินนั้นๆ 
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 3) อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเก่ียวของ (related and support industries) หมายถึง 
องคประกอบท่ีมีความเก่ียวของกัน พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันในทางธุรกิจ ไดแก อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุน
และเก่ียวของกัน หมายถึง องคกรที่มีอิทธิพลตอธุรกิจรับซื้อของเกาทั้งทางตรง และทางออม ไดแก 
รถรับซ้ือรายยอย รานรับซ้ือรายยอย หนวยงานภาครัฐ เชน เทศบาล อําเภอ สถานีอนามัย วัด โรงเรียน 
และหนวยงานเอกชน เชน บริษัท รานคา โรงงานเปนตน อีกท้ังยังหมายถึง พันธมิตรทางธุรกิจ อีกดวย 
 4) กลยุทธและการแขงขัน (context for strategy and rivalry) หมายถึง องคประกอบ
ของภาครัฐท่ีมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอมทางการแขงขันของธุรกิจ ไดแก  
 (1) นโยบายรัฐบาล หมายถึง ทิศทางในการบริหารประเทศของรัฐบาล ไดแก 
นโยบายการบริหารประเทศทางดานเศรษฐกิจและนโยบายการบริหารประเทศทางดานสังคม  
 (2) ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ หมายถึง พันธกิจท่ีรัฐบาลจะตองปฏิบัติ
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ไดแก ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 (3) สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหวางชาติ หมายถึง การรวมตัวกันเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศในกลุมอาเซียน 
 (4) กฎหมาย และขอบังคับตางๆ หมายถึง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 
ไดแก พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. 2474 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. 2533 กฎหมายสิ่งแวดลอม การคา 
การลงทุน เปนตน 
 1.7.6 สภาพแวดลอมภายใน หมายถึง กิจกรรมในการดําเนินธุรกิจภายในองคกร ท่ีทําใหทราบถึง
จุดแข็ง และจุดออน ขององคกรธุรกิจ ประกอบไปดวย 
 1) กิจกรรมหลัก (primary activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
รับซ้ือของเกาโดยตรง ไดแก  
 (1) สินคาเขา หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงขยะรีไซเคิลท้ังจากครัวเรือน 
ชุมชน และหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ไดแก มาตรฐานในดานราคารับซ้ือของลูกคาแตละประเภท 
ปริมาณและคุณภาพของขยะรีไซเคิลท่ีลูกคานํามาขาย ความเท่ียงตรงและความเหมาะสมของเครื่อง
ชั่งน้ําหนัก การใชเครื่องมือเครื่องจักรมาชวยในกระบวนการรับซื้อ ความถูกตองและความรวดเร็ว
ในการใหบริการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลเบื้องตนใหกับลูกคาท่ีนํามาขาย และการใหบริการขนถาย
ขยะรีไซเคิลถึงสถานท่ีทําการของลูกคา 
 (2) การคัดแยกและแปรรูปสินคา หมายถึง การเพิ่มมูลคาของขยะรีไซเคิล 
โดยการคัดแยก และแปรรูปขยะรีไซเคิลอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือความงายตอการนํากลับไปรีไซเคิล 
ทักษะและความรูของพนักงานในการแปรรูปขยะรีไซเคิล การนําเครื่องมือเครื่องจักรมาชวยในการคัดแยก
และแปรรูปสินคา อีกท้ังยังหมายถึง การจัดเก็บสินคาท่ียังไมถูกคัดแยกและสินคาท่ีถูกคัดแยกแลว
อยางมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลอีกดวย 
 (3) การขนสงสินคา หมายถึง การนําเครื่องมือเครื่องจักรมาชวยในการขนถายสินคา 
ประสิทธิภาพในการขนถายขยะรีไซเคิลจากจุดรับซ้ือ เพ่ือนําไปยังจุดคัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิล 
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และประสิทธิภาพในการขนถายขยะรีไซเคิลจากจุดคัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิล ไปยังสถานท่ีจัดเก็บ
ขยะรีไซเคิลเพ่ือรอขาย และการขนสงสินคาไปยังผูรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีถูกคัดแยกแลว 
 (4) การตลาดและการขาย หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรับรูในตัวสินคา ภาพลักษณองคกร และการขายสินคาได ไดแก การโฆษณาและประชาสัมพันธองคกร 
การติดตอและประสานงานเพ่ือการขายขยะรีไซเคิล การขายขยะรีไซเคิลใหกับโรงงานรีไซเคิลโดยตรง 
และการรวมกลุมกันเพ่ือขายขยะรีไซเคิลรวมกัน 
 (5) การบริการลูกคา หมายถึง การทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการนําสินคามาขาย
ใหกับองคกร ไดแก การนําเครื่องมือเครื่องจักรมาใชในการใหบริการ การใชเครื่องชั่งท่ีไดมาตรฐาน 
การใชเครื่องชั่งขนาดใหญ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ การกําหนดและเปดเผยราคา
ท่ีมีมาตรฐาน เชื่อถือได การมีพนักงานในการใหบริการลูกคาท่ีเพียงพอ และการรักษาความสะอาด
และความปลอดภัยของสถานประกอบการ เปนตน 
 2) กิจกรรมสนับสนุน (support activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีมีสวนชวยใหการดําเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดแก  
 (1) โครงสรางพ้ืนฐานองคกร หมายถึง ปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดําเนินธุรกิจ 
ไดแก ความรูความสามารถของผูประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร
จัดการทางการบัญชีและการเงิน การเขาถึงแหลงเงินทุน ความรูความเขาใจในขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับธุรกิจรับซ้ือของเกา เปนตน 
 (2) การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง การสรรหาพนักงานเขาทํางาน
ในตําแหนงงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะความรูความสามารถในการทํางานของพนักงาน 
การกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงานในแตละคน และการรักษา
พนักงานท่ีมีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรตอไป  
 (3) การพัฒนาเทคโนโลยี หมายถึง การนําเอาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัยมาใช
ในการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาวิธีการในการคัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การนําคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการดําเนินธุรกิจ เปนตน 
 (4) การจัดซ้ือ หมายถึง การบริหารตนทุนสินคาใหมีความคุมคามากท่ีสุด ไดแก 
การจัดซ้ืออุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการดําเนินธุรกิจรับซ้ือของเกา การใชทรัพยากร
ในองคกรใหเกิดประโยชน และคุมคา ประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน เปนตน 
 

1.8 ขอจํากัดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัด ดังนี้  
 1.8.1 เนื่องจากประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนหนวยงานธุรกิจในภาคเอกชน ที่มีรูปแบบ
การบริหารแบบรวมศูนย ดังนั้น ในข้ันตอนการกําหนดกลยุทธการแขงขันจึงเปนไปในรูปแบบของการพัฒนา
จากบนสูลาง (top-down approach) กลาวคือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันและการกําหนด
กลยุทธการแขงขันกระทําโดยประชากรระดับผูบริหารขององคกร 
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1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีไดรับ ดังนี้  
 1.9.1 เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางใหกับผูจัดการสาขาและเครือขายของ บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด นํากลยุทธการแขงขันท่ีไดนี้ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสาขาของตนตอไป 
 1.9.2 เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางใหกับผูท่ีสนใจ หรือผูท่ีกําลังดําเนินธุรกิจรับซื้อของเกา
นําผลการวิจัยท่ีไดนี้ไปตอยอด และพัฒนาเปนกลยุทธการแขงขันของตนเองตอไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทํา
การทบทวน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบไปดวยแนวคิดและทฤษฏี ซ่ึงสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ 
 2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 2.1.1 ความหมายกลยุทธ และการวางแผนเชิงกลยุทธ 
 2.1.2 ประเภทของกลยุทธการแขงขันท่ัวไป 
 2.1.3 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 
 2.1.4 เทคนิคการกําหนดกลยุทธการแขงขัน 
 2.1.5 แนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม 
 2.1.6 มุมมองดานทรัพยากรพ้ืนฐาน 
 2.1.7 บริบทของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
 2.1.8 บริบทของ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 2.1.9 แนวคิดดานการวัดผลการดําเนินงานขององคกร 
 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 2.1.1 ความหมายกลยุทธ และการวางแผนเชิงกลยุทธ 
 กลยุทธเปนสิ่งจําเปนยิ่งในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงไดมีผูใหความหมายและอธิบายไวอยางสอดคลอง
ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2545, หนา 2-6) ไดอธิบายความหมายของกลยุทธไววา 
กลยุทธ หมายถึง วิธีการหรือแผนการท่ีคิดข้ึนอยางรอบคอบมีลักษณะเปนขั้นตอน มีความยืดหยุน
ตามสถานการณ มีเปาหมายเพ่ือเอาชนะคูแขง หรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคตางๆ จนสามารถบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการได กลยุทธมีความหมายเหมือนคําวายุทธศาสตร เดิมใชในความหมายท่ีเก่ียวของกับการรบ 
มาจากภาษาอังกฤษวา strategy ใชครั้งแรกในวงการทหารและการทําสงคราม ซ่ึงหมายถึง ศิลปะ
ในการวางแผนยุทธศาสตรและการบัญชาการรบเพ่ือเอาชนะศัตรู ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา strategia 
หมายถึง การบัญชาการกองทัพ (general ship) เพ่ือเอาชนะศัตรู การแขงขันไมวาจะเปนการแขงขันกีฬา 
หรือการแขงขันทางธุรกิจ หรือในการทําสงครามตางตองการชัยชนะดวยกันท้ังสิ้น แตชัยชนะนั้นไมใช
สิ่งท่ีจะไดมาโดยงาย เพราะฝายตรงขามยอมมุงหวังในชัยชนะนั้นเชนเดียวกัน จึงเกิดการตอบโตเชิงกลยุทธ
กลับไปกลับมา หากฝายใดตัดสินใจผิดพลาดแมเพียงครั้งเดียวก็อาจหมายถึงความพายแพได ดังนั้น
การเตรียมความพรอมกอนการแขงขันจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ เพ่ือใหม่ันใจไดวาโอกาสท่ีจะไดรับชัยชนะนั้นมีสูง 
ตองมีการประเมินกําลังความสามารถของตนเองกอนวา มีจุดออนดานใด ท่ีอาจเปนเหตุใหเสียเปรียบ 
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และมีจุดแข็งดานใด ท่ีเปนเหตุใหไดเปรียบคูแขง ท้ังยังตองสํารวจกําลังความสามารถ รวมถึงทรัพยากรตางๆ
เพ่ือประเมินวา โอกาสท่ีจะไดรับชัยชนะเหนือคูแขงขันมีมากนอยเพียงใด ซึ่งในสวนของภาคธุรกิจ
ไดมีผูใหความหมายของกลยุทธไว ดังนี้ ฮังเกอร และวีเลน (Hunger & Wheelen, 1997, pp. 12-13) 
ไดอธิบายความหมายของกลยุทธไววา กลยุทธ คือ แผนการท่ีจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค และภารกิจ 
โดยสงผลใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงกลยุทธนั้นประกอบไปดวย 3 ระดับ ดังนี้ 1) กลยุทธ
ระดับองคกร (corporate strategy)  ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีมุงสรางความสามารถในการทํากําไรใหกับองคกร 
2) กลยุทธระดับธุรกิจ (business strategy) เปนกลยุทธท่ีมุงสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร 
และ 3) กลยุทธระดับหนาท่ี (functional strategy) เปนกลยุทธท่ีมุงพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆ
ของธุรกิจใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว สอดคลองกับขจรวุฒ นําศิริกุล (2553, หนา 3) ท่ีไดใหความหมาย
กลยุทธไววา แนวทาง หรือวิธีการ ท่ีทําใหองคกรธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค โดยมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ไปพรอมๆ กัน ขณะท่ี ทอมสัน, ปเตอรเรฟ, แกมเบิล, และสตริคแลนด (Thompson, Peteraf, Gamble & 
Strickland, 2012, p. 3) ไดใหความหมายกลยุทธไววา แผนการดําเนินงาน การบริหารจัดการ
ใหสามารถแขงขันไดอยางประสบความสําเร็จ และสามารถทํากําไรไดสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม 
โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการบูรณาการทักษะตางๆ และยังเปนการตอบคําถามท่ีวา เราจะอยูเหนือ
การแขงขันไดอยางไร เราจะตอบสนองตอเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไดอยางไร เราจะบริหาร
จัดการหนวยงานตางๆ ในธุรกิจไดอยางไร และเราจะพัฒนาผลกําไรและสวนแบงทางการตลาดไดอยางไร  
 ในสวนของการวางแผนเชิงกลยุทธนั้น ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552, หนา 17-18) ไดอธิบายวา 
การวางแผนเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลท่ีสําคัญ
ของธุรกิจเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางในการดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธขององคกรเพื่อสรางความมั่นใจวาองคกรสามารถที่จะดําเนินงานไดอยางสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับเรวัตร ชาตรีวิศิษฏ และคนอ่ืนๆ (2553, หนา 30-44) ท่ีไดเสนอวา การวางแผนเชิงกลยุทธ คือ
กระบวนการการกําหนดยุทธวิธีเพ่ือการตัดสินใจเลือก เปนแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต ซ่ึงเปนเปาหมาย
ระยะยาว เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และนโยบายขององคกรธุรกิจ โดยตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก เพ่ือวิเคราะหหาโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในเพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง
และจุดออน โดยตองตอบคําถามท้ัง 3 ประการ คือ ปจจุบันองคกรอยูท่ีใด ในอนาคตองคกรตองการ
จะไปท่ีใดและทําอยางไรองคกรจะไปถึงจุดนั้น ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังนี้  
 1) ปจจุบันองคกรอยูท่ีใด คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรนั้น จะทําใหทราบจุดแข็ง
และจุดออน ซ่ึงอาจวิเคราะหปจจัยตางๆ ไดแก การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ (critical 
success factor) สามารถทําไดโดยการวิเคราะห ลักษณะของกิจการ ตําแหนงทางการแขงขัน 
สภาพแวดลอมท่ัวไป และการพัฒนาองคกร เปนตน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคา (value chain) 
ซ่ึงเปนการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลักและกิจกรรมยอยขององคกร โดยการพยายามจัดกิจกรรมยอย
ใหสนับสนุนกิจกรรมหลัก เพ่ือสรางคุณคาในสายตาลูกคา และการวิเคราะหกระบวนการหลัก (core 
business process) เปนการสรางคุณคาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคาเขาดวยกัน 
โดยมีกระบวนการหลักขององคกรเพ่ือการพัฒนาสินคาและบริการ และเพ่ือตอบสนองความตองการ
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ของลูกคา สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment analysis) แบงออก 
เปน 2 ประเภท ไดแก สภาพแวดลอมท่ัวไป (general environment) และสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
(task environment) สภาพแวดลอมท่ัวไป (general environment) เปนสภาพแวดลอมท่ีมีความสําคัญ
แตอาจจะไมใชสิ่งแวดลอมที่เขามาเกี่ยวของกับองคกรโดยตรง แตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป 
ซ่ึงมีตัวแบบในการพิจารณา คือ PEST environment ไดแก สภาพแวดลอมทางการเมือง (political 
environment: P) ซ่ึงเปนเหมือนกฎเกณฑในการดําเนินธุรกิจ และการแขงขันซ่ึงองคกรจะตองดําเนินการ
ภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (economic environment: E) 
สภาพแวดลอมทางสังคม (sociological environment: S) และสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี 
(technology environment: T)  
 2) ในอนาคตองคกรตองการจะไปท่ีใด คือ การมีวิสัยทัศน (vision) เปนการกําหนด
วิสัยทัศนของผูบริหารองคกร ซ่ึงเปนการมองไปยังอนาคตขององคกร วิสัยทัศท่ีดีจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจ 
และมักอยูในรูปของสิ่งท่ีดีท่ีสุด เชน เปนองคกรท่ีใหบริการท่ีดีท่ีสุด หรือมีสินคาที่มีคุณภาพที่สุด 
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ สรางแรงบันดาลใจใหกับพนักงานภายในองคกร ในสวนของภารกิจ (mission) 
การกําหนดภารกิจ หรือกรอบในการดําเนินงานขององคกรนั้น ภารกิจท่ีดีจะชวยใหองคกรตอบคําถาม
ท่ีวา “เราคือใคร เราจะทําอะไร และเราจะมุงไปในทิศทางใด” ภารกิจแตละแหงจะมีลักษณะเฉพาะตัว
ของแตละองคกร เนื่องจากภารกิจจะชวยสรางคุณคา และความแตกตางใหเกิดข้ึนในสายตาลูกคา 
ภารกิจท่ีเขียนไวชัดเจนจะชวยใหองคกรทางธุรกิจมีความพรอมสําหรับอนาคต กอใหเกิดภาพพจนท่ีชัดเจน
และเปนหนึ่งเดียวไปสูสังคมภายนอกหรือผูท่ีเก่ียวของกับองคกร แนวคิดในเรื่องภารกิจขององคกร
เปนสิ่งบงชี้วา องคกรมีแนวคิดหรือหลักการในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงยอมจะเปนผลดี
ตอการดําเนินงานขององคกร ภารกิจขององคกรยอมสามารถปรับเปลี่ยนไดเมื่อมีความจําเปน 
หรือเม่ือสถานการณเปลี่ยนไป 
 3) ทําอยางไรองคกรจะไปถึงจุดนั้นได ซ่ึงการท่ีจะไปใหถึงเปาหมายขององคกรท่ีวางไวได 
จําเปนจะตองใชกลยุทธในการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ (1) กลยุทธระดับบริษัท 
(corporate strategy) ไดแก กลยุทธการเจริญเติบโต (growth strategy) กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ 
(stability strategy) กลยุทธการตัดทอน (retrenchment strategy) (2) กลยุทธระดับธุรกิจ (business 
strategy) ไดแก กลยุทธตนทุนตํ่า (low cost strategy) กลยุทธความแตกตาง (differentiation strategy) 
กลยุทธมุงเนน (focus strategy) กลยุทธการมุงเนนท่ีความแตกตาง (focused differentiation strategy) 
และ (3) กลยุทธระดับหนาท่ี (functional strategy) ไดแก กลยุทธทางการจัดหาวัตถุดิบ กลยุทธ
ทางดานเทคโนโลยี กลยุทธทางดานการผลิต กลยุทธทางดานการตลาด กลยุทธทางดานการเงิน และกลยุทธ
ทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ และคนอ่ืนๆ (2553, หนา 28) ยังไดอธิบายวา การวางแผนเชิงกลยุทธ
เปนการจัดการธุรกิจอยางเปนระบบ โดยกําหนดทิศทางขององคกรในอนาคตไว ซ่ึงตองอาศัยการวางแผน
อยางเปนข้ันเปนตอน และวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือหาโอกาส 
อุปสรรค จุดแข็งและจุดออนท่ีจะสงผลตอองคกร เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีไดกําหนดไว 
โดยตองคํานึงถึง ลักษณะการดําเนินธุรกิจขององคกร ลักษณะของธุรกิจในอนาคต สภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน การจดัสรรทรัพยากร และการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
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 จากความหมายของกลยุทธ และการวางแผนเชิงกลยุทธ ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวากลยุทธ
การแขงขัน (competitive strategy) เปนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในทางธุรกิจ เนื่องจาก
กลยุทธการแขงขันเปนสิ่งจําเปนท่ีขาดไมไดสําหรับองคกรธุรกิจในปจจุบัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
พอเตอร (Porter, 1998, pp. 34-46) ไดนําเสนอกลยุทธการแขงขันไว 3 ประเภท ดังนี้ 
 2.1.2 ประเภทของกลยุทธการแขงขันท่ัวไป 
 พอเตอร (Porter, 1998, pp. 34-46) ไดนําเสนอกลยุทธการแขงขันไว 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (cost leadership strategy) เปนกลยุทธการแขงขัน
ท่ีมุงเนนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การลดตนทุน
จากประสบการณหรือความชํานาญ การควบคุมตนทุน การลดคาใชจายจากการวิจัยและพัฒนา การบริการ 
การขาย และการโฆษณา เปนตน ซ่ึงจะทําใหองคกรมีกําไรสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และสามารถ
อยูรอดไดในการแขงขันที่รุนแรง อีกทั้ง การมีตนทุนที่ต่ํายังเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรม
ของคูแขงรายใหมไดดีอีกดวย เพราะตนทุนท่ีต่ํากวา จะทําใหองคกรธุรกิจ ไดรับผลกําไรสูงกวาคูแขง
ในราคาขายที่เทากัน การมีตนทุนต่ํานั้นสามารถรับมืออํานาจตอรองผูซื้อ (powerful buyers) 
สินคาได เนื่องจากผูซ้ือนั้นมีอํานาจในการขอลดราคาสินคาลง องคกรท่ีมีตนทุนท่ีตํ่ากวาจะไดเปรียบคูแขง
เพราะสามารถลดราคาสินคาลงไดในระดับท่ีคูแขงไมสามารถทําได อีกท้ัง ยังสามารถรับมืออํานาจตอรอง
ผูขายปจจัยการผลิต (powerful suppliers) ในกรณีท่ีปจจัยการผลิตนั้นข้ึนราคา องคกรท่ีมีตนทุนต่ํา
ก็ยังไดเปรียบคูแขงขันอยูดี ในลักษณะเชนนี้ คือ เกิดการประหยัดอันเนื่องจากขนาด (economy of scale) 
หรือการไดเปรียบจากตนทุน (cost advantage) การบรรลุถึงตนทุนท่ีต่ํายังกอใหเกิดความไดเปรียบอ่ืนๆ 
เชน การเขาถึงปจจัยการผลิตท่ีแตกตางและดีกวาคูแขง เพ่ือตอบสนองตอกลุมลูกคาเฉพาะ และเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงสวนแบงทางการตลาดท่ีสูงกวา (market shared) ท้ังนี้ กําไรท่ีไดมากกวาคูแขงนั้นยังสามารถนํากลับมา
ลงทุนในอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีสวนชวยใหเกิดการมีตนทุนต่ําไดอีกตอหนึ่งดวย  
 2) กลยุทธการสรางความแตกตาง (differentiation strategy) เปนกลยุทธการแขงขัน
ท่ีมุงเนนไปท่ีการสรางคุณคาท่ีแตกตางและโดดเดน (uniqueness) เหนือคูแขงในดานคุณภาพสินคา บริการ 
ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยี เปนตน การสรางความแตกตางยังสามารถทําใหองคกรธุรกิจทํากําไรไดสูงกวา
คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เพราะสามารถปองกันการคุกคามของผูซ้ือ (buyers) ผูขายปจจัยการผลิต 
(suppliers) สินคาทดแทน (substitutes) การแขงขันในอุตสาหกรรม (rivaling among existing firms) 
ซ่ึงหากองคกรธุรกิจใดสามารถสรางความแตกตางท่ีโดดเดนเหนือคูแขงไดนั้น จะทําใหเกิดความภักด ี
ของลูกคาตอองคกร (brand royalty) ซ่ึงสามารถชวยลดความไวทางความรูสึกตอราคาสินคาลงได 
ท้ังยังสามารถทํากําไรใหสูงข้ึนได และหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคา โดยองคกรท่ีสามารถสรางความแตกตาง
ไดนั้น จะสามารถต้ังราคาสินคาไดสูงกวาคูแขง เนื่องจากลูกคารับรูถึงคุณคาท่ีแตกตางและโดดเดนในสินคา
และบริการที่องคกรธุรกิจมอบให พรอมกับยอมรับราคาที่สูงกวานั้นวาคุมคากับเงินที่จายออกไป 
การสรางความแตกตางยังสามารถปองกันการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงรายใหมไดอีกดวย เนื่องจาก
คูแขงรายใหมจะตองใชเวลามากพอสมควรในการวิจัยและพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือชวงชิงลูกคาท่ีภักดี
ตอองคกรธุรกิจไปไดสอดคลองกับ ก๊ิปสัน (Gibson, In Gibson, Ed. 1998, p. 8) ท่ีไดกลาววา องคกร
ท่ีจะประสบความสําเร็จในอนาคต คือ องคกรท่ีสามารถควาโอกาสไดกอนคูแขง และเอาชนะอุปสรรค
ทางการแขงขันไดดวยการสรางความแตกตางใหเกิดข้ึนในสายตาลูกคา  
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 3) กลยุทธการมุงเนน (focus strategy) เปนกลยุทธท่ีมุงเนนไปท่ีกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจง 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนกลยุทธที่ชวยสนับสนุนกลยุทธ
การเปนผูนําดานตนทุน และกลยุทธการสรางความแตกตางใหบรรลุวัตถุประสงคไดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) การมุงเนนไปท่ีตนทุน ซ่ึงเปนการใชความสามารถ
ในการบริหารเพ่ือลดตนทุนใหต่ํากวาคูแขง เพ่ือการมุงตลาดสวนแคบ ดวยสินคาและบริการท่ีไดมาตรฐาน 
ในราคาท่ีเทากันหรือต่ํากวาคูแขง และ 2) การมุงเนนไปท่ีความแตกตาง คือ การมุงเนนไปท่ีความตองการ
เฉพาะของลูกคา ซ่ึงมีความแตกตางจากตลาด โดยรวมการสรางสินคาและบริการที่มีความแตกตาง
จะสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของลูกคาได ซ่ึงจะเปนการสรางความภักดีในตราสินคา 
และสามารถสรางผลกําไรใหกับองคกรในระยะยาวอีกดวย ดังภาพ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพ 2  กลยุทธการแขงขันท่ัวไป 
ท่ีมา: พอเตอร (Porter, 1998, p. 39) 
 
 กลยุทธการแขงขันดังกลาวท้ัง 3 ประการนั้น เปนกลยุทธท่ีมีความจําเปนพ้ืนฐาน
สําหรับองคกรธุรกิจโดยท่ัวไป โดยอาจเรียกไดวาเปนรากฐานท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจเชิงกลยุทธก็วาได 
กลยุทธการแขงขันดังกลาว จะครอบคลุมปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอความสามารถในการแขงขัน 
(competitiveness) และผลการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงการไดมาซ่ึงกลยุทธการแขงขันนั้น จะตอง
ผานกระบวนการณการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ทั้งสภาพแวดลอมภายนอก
และสภาพแวดลอมภายใน (Dess, Lumpkin & Eisner, 2007, p.  41) เพื่อใหไดขอมูลสําคัญ
ในการกําหนดกลยุทธการแขงขันตอไป  
  2.1.3 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปท่ีการพัฒนากลยุทธการแขงขัน ท่ีเก่ียวของกับการสรางคุณคา
รวมกันกับสังคม (creating shared value) ตามพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 1999, pp. 1-10; 
2002, p. 8; 2006, pp. 1-15; 2011, pp. 4-7) ท่ีไดเสนอไวเปนลําดับ ผูวิจัยจึงมุงศึกษาเฉพาะแนวคิด
ของพอเตอร และคราเมอร ท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้  

ความโดดเดนในสายตาลูกคา ตําแหนงตนทุนต่ํา 

ทุกภาคสวนอุตสาหกรรม 

ลูกคาเฉพาะกลุม 

การสรางความแตกตาง 
differentiation 

การเปนผูนําดานตนทุน 
Cost leadership 

  การมุงเนน 
focus 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

19 

 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment analysis) ในสวน
ของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกนั้น พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 8; 
2006, p. 6) ไดเสนอแนวคิดการวิเคราะหปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการแขงขันไว 4 ประการ (the four 
elements of competitive context) ดังภาพ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 3  ปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน 4 ประการ  
ท่ีมา: พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2006, p. 6) 

เง่ือนไขดาน     
กลยุทธและการ

แขงขัน 

อุตสาหกรรมท่ี
สนับสนุน 

และเก่ียวของ 

 
เง่ือนไขดานอุปสงค 

 
เง่ือนไขดาน 

ปจจัย 

- นโยบาย 
- ยุทธศาสตร 
- กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ         
การแขงขัน ฯลฯ 

- อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกัน 
- อุตสาหกรรมท่ีใชประกอบกัน 
- อุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากรรวมกันได 

- ขนาดของตลาด 
- มาตรฐานดานคุณภาพและบริการ 
- ความตองการของลูกคา 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
- โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 
- โครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร 
- โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
- โครงสรางพ้ืนฐานทางธรรมชาติ ฯลฯ 
- การเขาถึงแหลงเงินทุน 
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 จากภาพ 3 แสดงใหเห็นถึง ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอความสามารถในการแขงขัน 
ซ่ึงมีปจจัยในการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
 (1) เงื่อนไขดานปจจัย (factor conditions) ซึ่งไดแก การสงเสริมและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ โครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหาร โครงสรางพ้ืนฐาน
ทางดานขอมูล โครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานทางธรรมชาติ 
และการเขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน  
 (2) เง่ือนไขดานอุปสงค (demand conditions) ไดแก ขนาดของตลาดมาตรฐาน
ดานคุณภาพและบริการ และความตองการของลูกคา เปนตน 
 (3) อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเก่ียวของ (related and support industries) ไดแก 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกัน พันธมิตรทางธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ใชประกอบกัน หรืออุตสาหกรรม
ท่ีสามารถใชทรัพยากรรวมกันได เปนตน  
 (4) กลยุทธและการแขงขัน (context for strategy and rivalry) ไดแก นโยบาย 
ยุทธศาสตรและกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการแขงขันของรัฐบาล เปนตน  
 พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, pp. 7-8) ไดอธิบายวา องคกรธุรกิจ
สามารถใชการสรางคุณคารวมกันกับเพื่อสังคม (creating shared value) ใหเปนประโยชนตอ
องคกรได ผานทางปจจัยทางสังคมท้ัง 4 ประการ (the four elements of competitive context) 
ซ่ึงจะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายในระยะยาว นอกจากนี้การวิเคราะหและกําหนดปจจัยท้ัง 4 
ประการอยางชัดเจนนั้น จะชวยใหองคกรจายเงินออกไป ไมสูญเปลา คือบรรลุท้ังประโยชนทางสังคม 
และยังบรรลุประโยชนขององคกรอีกดวย ซึ่งสังคมจะไดประโยชนจากกิจกรรมนั้นๆ มากกวา
การบริจาคสวนบุคคล การชวยเหลือของรัฐ และองคกรการกุศลตางๆ 
 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment analysis) ในสวน
ของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในนั้น พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2006, p. 5) ไดเสนอ
แนวคิดหวงโซแหงคุณคา (value chain) โดยแบงออกได เปน 2 สวน ดังภาพ 4 
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ภาพ 4  หวงโซแหงคุณคา (value chain)  
ท่ีมา: พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2006, p. 5)   
 
 (1) กิจกรรมหลัก (primary activities) คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
การผลิตสินคา การขาย ตลอดจนถึงการบริการหลังการขาย โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
 ก. สินคาเขา (inbound logistics) เปนกิจกรรมในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตเขาสูกิจการ และการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ 
 ข. การปฏิบัติการ (operation) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปวัตถุดิบ
ใหเปนสินคา 
 ค. การกระจายสินคา (outbound logistics) เปนกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการจัดเก็บสินคาคงคลัง และการจัดสงสินคาใหไปถึงมือลูกคา 
 ง. การตลาดและการขาย (marketing and sales) เปนกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงเนน
ใหสินคาขายได ลูกคารับรูถึงรายละเอียดของสินคา และซ้ือสินคาในท่ีสุด 
 จ. การบริการลูกคา (services) เปนกิจกรรมท่ีมุงสรางความพึงพอใจในสินคา
และบริการ ท้ังกอนและหลังการขาย 
 (2) กิจกรรมสนับสนุน (support activities) เปนกิจกรรมท่ีมีสวนชวยใหการผลิต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เชน โครงสรางองคกรท่ีพรอมสําหรับการดําเนินธุรกิจ

กิจกรรมหลัก 

โครงสรางพ้ืนฐานองคกร 
การบริหารงานท่ัวไป การบัญชี การเงิน และการวางแผนกลยุทธ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
การสรรหา การปรับปรุงสินคา และกระบวนการผลิต 

การพัฒนาเทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงสินคา และกระบวนการผลิต 

การจัดหาทรัพยากร 
การจัดซ้ือวัตถุดิบ และเครื่องจักรท่ีใชในการผลิต 

สินคาเขา การ
ปฏิบัติการ 

การ
กระจาย
สินคา 

การ   
ตลาดและ
การขาย 

การ
บริการ
ลูกคา 

กําไร 

กิจกรรม
สนับสนุน 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน โดยมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้ 
 ก. โครงสรางพ้ืนฐานองคกร (firm infrastructure) เปนปจจัยสําคัญพื้นฐาน
ที่ทุกองคกรจะตองเกี่ยวของดวย เชน การเงิน การบัญชี กฎหมาย รัฐบาล ระบบสารสนเทศ 
และการจัดการท่ัวไป 
 ข. การจัดการทรัพยากรมนุษย (human resource management) เปนกิจกรรม
ในการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม พัฒนา และกําหนดคาตอบแทนของบุคลากรในองคกร เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และเก็บรักษาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถใหอยูกับองคกรตอไป 
รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรใหไดทํางานท่ีเหมาะแกเขาเหลานั้น 
 ค. การพัฒนาเทคโนโลยี (technology development) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการทุกกิจกรรมภายในองคกร โดยเฉพาะกิจกรรมการผลิตสินคา หากองคกรสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหตนทุนสินคาต่ําลง และการดําเนินงานขององคกรจะมีประสิทธิภาพตามไปดวย 
จนสงผลตอความสามารถในการแขงขันในท่ีสุด 
 ง. การจัดหาทรัพยากร (procurement) เปนกิจกรรมท่ีมีหนาท่ีในการซ้ือปจจัย
การผลิต ซ่ึงประกอบไปดวยวัตถุดิบ วัตถุดิบสิ้นเปลือง และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงใชในกระบวนการผลิต 
ตลอดจนอุปกรณ เครื่องจักร เปนตน 
 จากแนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันขางตน องคกรธุรกิจตางนิยมนําแนวคิด
หวงโซแหงคุณคา (value chain) มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายใน 
(internal environment analysis) เพราะครอบคลุมกระบวนการจัดการทางธุรกิจต้ังแตตนน้ําไปจนถึง
ปลายน้ํา อีกท้ังอยังสามารถสรางคุณคาเพ่ิม (value added) ใหเกิดข้ึนกับลูกคาไดอีกดวย ในงานวิจัยชิ้นนี้
ก็เชนเดียวกัน ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดดังกลาวอมาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายใน
เพ่ือใหสามารถไดขอมูลภายในองคกรท่ีเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธตอไป ในสวนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอก (internal environment analysis) นั้น ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย 
คือ แนวคิดพลังผลักดันทางการแขงขัน 5 ประการ (the five competitive forces) พอเตอร (Porter, 1998, 
p. 3) แตเนื่องจากผูวิจัยมุงทําการวิจัยเรื่องกลยุทธการแขงขันทางธุรกิจท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ
และสังคม ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใชแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม (creating shared value) 
ของพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, pp. 4-7) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยทางสังคม
ท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน 4 ประการ (the four elements of competitive context) พอเตอร 
และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 8; 2006, p. 6) ท่ีมุงสรางประโยชนรวมกัน มาใชการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอก (external environment analysis) ซ่ึงเทคนิคท่ีนิยมนํามาใช
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ไดแก SWOT analysis ซ่ึงเอกชัย บุญยาธิษฐาน (2553, 
หนา 6-11) ไดอธิบายวา การวิเคราะห SWOT นั้น เปนการตอบปญหาท่ีสําคัญ 4 ขอ คือ 1) เราสามารถ
ทําอะไร ซ่ึงจะสอดคลองกับจุดแข็งและจุดออน 2) เราตองการจะทําอะไร ซ่ึงจะสอดคลองกับคานิยม
ขององคกรและบุคลากร 3) เราอาจจะทําอะไร? ซ่ึงจะสอดคลองกับโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก 
และ 4) ผูอ่ืนคาดหวังใหเราทําอะไร ซ่ึงจะข้ึนกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงคําตอบ
สําหรับคําถามเหลานี้จะเปนขอมูลท่ีจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธการแขงขันใหกับองคกรตอไป 
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 2.1.4 เทคนิคการกําหนดกลยุทธการแขงขัน 
 เทคนิคการกําหนดกลยุทธการแขงทางธุรกิจท่ีเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ เทคนิค 
TOWS matrix ของ วิริช (Weihrich, 1982, pp. 1-18) ซึ่งเปนการนําขอมูล จุดแข็ง (strength) 
จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) จากการทํา SWOT analysis 
มาเปนปจจัยในการกําหนดกลยุทธทางเลือก ซ่ึงสามารถกําหนดกลยุทธไดเปน 4 รูปแบบคือ (1) กลยุทธ 
SO (SO strategy) เปนการใชจุดแข็งที่องคกรมีอยูใหเปนประโยชนตอโอกาสที่องคกรมีอยู 
(2) กลยุทธ ST (ST strategy) เปนการใชจุดแข็งขององคกรเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค (3) กลยุทธ WO 
(WO strategy) เปนการกําหนดกลยุทธ โดยใชโอกาสที่องคกรมีอยูเพื่อแกไขจุดออนขององคกร 
และ (4) กลยุทธ WT (WT strategy) เปนการกําหนดกลยุทธที่พยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรค พรอมท้ัง
มุงลดปญหาหรือจุดออนขององคกรใหเหลือนอยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับเอกชัย บุญทิษฐาน (2550, 
หนา 116-117) ท่ีไดอธิบายการสรางกลยุทธทางเลือกดวยเทคนิค TOWS matrix ไวดังนี้  
 กลยุทธท่ี 1 กลยุทธ SO (strengths-opportunities) หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส 
เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการนําจุดแข็งขององคกรไมวาจะเปนดานใดก็ตาม ไปวิเคราะหรวมกับโอกาส
จากภายนอกท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีองคกรแสวงหา และตองการสรางใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี
เพ่ือใชประโยชนจากจุดแข็งขององคกรและนําโอกาสท่ีดีจากภายนอกมาใชประโยชน  
 กลยุทธท่ี 2 กลยุทธ WO (weaknesses-opportunities) หรือกลยุทธจุดออนกับโอกาส
เปนกลยุทธท่ีพยายามลดจุดออนขององคกรและเพ่ือนําโอกาสท่ีดีจากภายนอกมาวิเคราะหรวมกับ
จุดออนขององคกร เพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชน ซึ่งกลยุทธในสวนนี้จะชวยในการกําหนดวิธีการ
ในการปรับปรุงจุดออน และเปลี่ยนจุดแข็ง 
 กลยุทธท่ี 3 กลยุทธ ST (strengths-threats) หรือกลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรคเปนกลยุทธ
ท่ีนําจุดแข็งขององคกรมาวิเคราะหรวมกับอุปสรรคจากภายนอก เพ่ือตอสูกับภัยคุกคามนั้น จุดมุงหมาย คือ 
เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งและลดปญหาท่ีเกิดข้ึน แตไมไดหมายความวา จะนําจุดแข็งไปตอสูกับอุปสรรค
จากภายนอก เพราะอาจสรางความเสียหายใหกับองคกรได สิ่งที่ควรทํา คือ การนําจุดแข็งที่มี
ไปลดหรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเปลี่ยนอุปสรรคนั้นใหเปนโอกาสไปในท่ีสุด 
 กลยุทธท่ี 4 กลยุทธ WT (weaknesses-threats) หรือกลยุทธจุดออนกับภัยคุกคาม 
เปนกลยุทธท่ีนําจุดออนขององคกรมาวิเคราะหรวมกับอุปสรรคจากภายนอก เพ่ือพยายามลดปญหาท่ีเกิดข้ึน 
กลาวคือ ลดท้ังจุดออนและภัยคุกคามท่ีมาจากภายนอก องคกรใดท่ีตกอยูในภาวะท่ีสภาพแวดลอมภายใน
เปนอุปสรรค องคกรจะมีทางเลือกแคเพียงสองทาง คือ ตอสูเพื่อความอยูรอด หรือไมก็หลบหนี 
แตในทางธุรกิจยังมีทางเลือกอ่ืนอีก ไดแก การควบคุมกิจการ หรือการลดขนาดของธุรกิจท่ีทําอยู 
เพ่ือท่ีจะลดจุดออน เชน การมีพนักงานมากจนเกินไป และพนักงานนั้นก็ไมมีประสิทธิภาพตามตองการ 
หรือมีทัศนคติท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาองคกร องคกรจึงตองเลือกท่ีจะแกจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคนั้น 
โดยใชการลดจํานวนพนักงานลง ซ่ึงจะคัดพนักงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติท่ีไมดีตอการพัฒนา
บริษัทออกไป 
 จากเทคนิคการกําหนดกลยุทธการแขงขัน TOWS matrix ขางตน จะเห็นไดวาเปนวิธี
ท่ีใชประโยชนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน (SWOT analysis) 
ซ่ึงทําใหองคกรสามารถกําหนดกลยุทธการแขงขันไดสอดคลองกับประเด็นสําคัญๆ ของธุรกิจมากท่ีสุด 
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ซ่ึงการกําหนดกลยุทธการแขงขันท่ีสามารถสรางคุณคารวมกันกับสังคม (creating shared value strategy) 
ไดนั้น เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับองคกรธุรกิจ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต เพ่ือสรางความยั่งยืน
ใหกับองคกรธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
 2.1.5 แนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม 
 พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 1999, p. 1) ไดนําเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ
การสรางคุณคารวมกันกับสังคม ไวใน ป ค.ศ. 1999 ผานบทความท่ีมีชื่อวา philanthropy’s new agenda: 
creating value ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรมทางสังคมดวยการบริจาคเงินนั้น จะสงผลใหภาพลักษณ
ขององคกรท่ีสังคมรับรูเปนไปในทิศทางบวกได การบริจาคเพ่ือสังคมขององคกร (corporate 
philanthropy) นั้น เปนการชวยเหลือโดยตรงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 
ซ่ึงมักอยูในรูปแบบของเงินสนับสนุน (คอตเลอร และ ลี, 2556, หนา 211) ซ่ึงในขณะนั้นองคกรธุรกิจ
ตางไดรับการกดดันจากกฎหมายและสังคม ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (corporate social 
responsibility) เพ่ิมมากข้ึน และยังถูกนักลงทุนและผูถือหุนกดดันใหองคกรตองสรางผลกําไรอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงยอดบริจาคท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปนั้น ไมไดชวยลดเสียงวิพากษวิจารณจากสังคมลงไดเลย ซํ้ารายยิ่งองคกร
บริจาคมากข้ึนเทาไรสังคมยิ่งคาดหวังใหองคกรบริจาคเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ทั้งยังเปนการยากที่จะวัด
วาคาใชจายในการบริจาคท่ีองคกรจายไปแลวนั้น จะสงผลใหกําไรขององคกรเพิ่มขึ้นไดแตอยางใด 
การบริจาคเงินขององคกรธุรกิจตางๆ ยังคงไรทิศทางและไมมีประสิทธิผล การบริจาคจึงถูกมองวา
เปนแคการประชาสัมพันธองคกรเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรและยังถูกมองวามีผลประโยชน
แอบแฝงท่ีนาสงสัย เชน บริษัทแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกาบริจาคเงินใหการกุศลเปนเงิน 75 ลานดอลลารสหรัฐ 
แตกลับใชงบโฆษณาประชาสัมพันธการบริจาคครั้งนี้ใหสังคมรับรูถึง 100 ลานดอลลารสหรัฐ 
สวนความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ก็ถูกมองวาเปนการไลแกปญหาที่องคกรไดทําไว 
หรือตองทําเพราะกฎหมายกําหนด จากปญหาดังกลาวทําใหองคกรธุรกิจจํานวนมากหันมาหาทางออก
โดยการทํากิจกรรมหรือการบริจาคเพ่ือสังคมใหเปนไปในเชิงกลยุทธมากข้ึน โดยมีหลักวาองคกร
จะตองทํากิจกรรมหรือบริจาคเงินเพ่ือสังคม เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการแขงขันใหดีข้ึน ซ่ึงจะทําให
เปาหมายทางสังคมและธุรกิจเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังยังชวยเพ่ิมโอกาสในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว
ใหองคกรอีกดวย การบริจาคเพ่ือสังคมจึงไมใชการจายเงินออกไปแบบหวานแห หากแตเปนการมุงเนน
การบริจาคเงินลงไปใหเกิดประโยชนท้ังสังคมและองคกรธุรกิจคูกันไปอยางแทจริง พอเตอร และคราเมอร 
(Porter & Kramer, 2002, pp. 5-7)  
 ตอมาในป ค.ศ. 2002 พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 8) ไดรวมกันพัฒนา
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการสรางคุณคารวมกันกับสังคม ผานการวิเคราะหปจจัยภายนอกทางสังคมท่ีเก่ียวของ
กับการแขงขันท้ัง 4 ประการ (the four elements of competitive context) ในบทความท่ีมีชื่อวา 
the competitive advantage of corporate philanthropy ดังท่ีกลาวมาแลว โดยไดชี้ใหเห็นถึงแนวคิด
ในการดําเนินกิจกรรมขององคกรใหเกิดประโยชนท้ังดานธุรกิจและสังคมควบคูกันไป ดังภาพ 5 
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ภาพ 5  การบริหารผลประโยชนใหบรรจบกัน (convergence of interest)  
ท่ีมา: พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 7) 
 
 ในป ค.ศ. 2006 พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2006, pp. 5-6) ไดรวมกันนําเสนอ 
กรอบแนวคิดในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือใชในการกําหนดกิจกรรม 
และกลยุทธขององคกรใหเกิดประโยชนรวมกันระหวางธุรกิจและสังคม ผานบทความท่ีมีชื่อวา strategy and 
society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility 
ซ่ึงในสวนของการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกนั้นก็ยังคงเปน ปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน
ไว 4 ประการ (the four elements of competitive context) สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในนั้น
ไดเสนอกรอบแนวคิด หวงโซแหงคุณคา (value chain) ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  
 และลาสุด ใน ป ค.ศ. 2011 พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, pp. 4-7) ไดเนนย้ํา
ความสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับการสรางประโยชนทางธุรกิจ และสังคมรวมกันผานแนวคิดการสรางคุณคา
รวมกันกับสังคม (creating shared value: CSV) ซ่ึงถือวาเปนแนวคิดท่ีสําคัญท่ีสามารถแกไขปญหา
ทางสังคม และยังสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรไดอีกดวย โดยแนวคิดนี้ตั้งอยู
บนหลักคิดวาองคกรธุรกิจและสังคมจะตองไดรับประโยชนรวมกัน ปราศจากการไดอยางเสียอยาง 
(trade-offs) เหมือนอยางท่ีเปนอยูในปจจุบันโดยองคกรธุรกิจสามารถสรางผลประโยชนทางธุรกิจ 
ดวยการสรางผลประโยชนทางสังคม ผานทางกิจกรรมหลักของธุรกิจท่ีองคกรดําเนินอยู เพ่ือให
สภาพแวดลอมทางการแขงขันกลายเปนโอกาสใหมๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
(1) ระดับการพัฒนาสินคาและตลาด (reconceiving products and markets) หมายถึง การทบทวนรูปแบบ
และกิจกรรมทางธุรกิจ ท้ังดานสินคา บริการ และความตองการของสังคม เพ่ือพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ 
ที่สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของสังคมได พรอมทั้งหาตลาดและลูกคาใหม 

ประโยชนทางสังคมธุรกิจ 

ธุรกิจ 

ประโยชนทางธุรกิจ 

สังคม 

ประโยชนทาง
สังคม 
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ดวยการสรางกิจกรรมทางธุรกิจใหเกิดประโยชนรวมกัน (2) ระดับการพัฒนาหวงโซแหงคุณคา (redefining 
productivity in the value chain) หมายถึง การปรับปรุงพัฒนาหวงโซแหงคุณคาในทุกข้ันตอน 
ท้ังกิจกรรมหลัก (primary activities) และกิจกรรมสนับสนุน (support activities) ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของสังคม สามารถสรางคุณคาตอองคกรธุรกิจและสังคมพรอมกันไป และ (3) ระดับการพัฒนา
กลุมในทองถ่ิน (enabling local cluster development) หมายถึง การพัฒนาเครือขายความสัมพันธ
กับกลุมคน องคกร สังคม ท้ังทางภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออมกับองคกร 
โดยพัฒนาและแกไขปญหาในกลุมของอุตสาหกรรมนั้นๆ ใหมีศักยภาพรวมกัน พอเตอร และคราเมอร 
(Porter & Kramer, 2011, pp. 7-13) ซ่ึงสอดคลองกับจุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา (2554, หนา 57) ท่ีไดกลาวไววา 
แนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคมนั้น มุงเนนถึงการดําเนินกิจกรรมและยุทธศาสตรขององคกร
ท่ีมุงสรางความยั่งยืนท้ังตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา ตลอดหวงโซแหงคุณคา การสรางคุณคารวมกัน
กับสังคม สามารถนําไปประยุกตใชในทุกองคธุรกิจเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถสรางศักยภาพและการเติบโตทางสังคมของชุมชนโดยรอบและยังสามารถกลาวไดวา 
การสรางคุณคารวมกันกับสังคมนั้นเปนกลยุทธท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
(competitive advantage) ที่สามารถนําพาองคกรและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับธุรกิจไปสู
ความยั่งยืน (sustainability)  
 สุวิทย เมษินทรีย (ออนไลน, 2554ก) ไดอธิบายถึง ปรัชญาวาดวยการดําเนินธุรกิจ
ในโลกของระบบทุนนิยมในอนาคตวา องคกรธุรกิจจะตองสรางผลประโยชนทางธุรกิจควบคูไปกับ
การสรางผลประโยชนทางสังคม ทั้งนี้ พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, p. 8) 
ยังไดเสนอปจจัยหลักในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) และความไดเปรียบในการแขงขัน
เหนือคูแขงอยางยั่งยืน ดังนี้ 1) ปญหาสิ่งแวดลอม 2) การเขาถึงและความอยูรอดของผูขายปจจัยการผลิต 
3) ทักษะของพนักงาน 4) ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 5) สุขภาพของพนักงาน 
6) ปญหาการใชน้ํา 7) ปญหาการใชพลังงาน ซ่ึงสอดคลองกับพระธรรมปฎก (2549, หนา 242-249) 
ท่ีไดนําเสนอแนวคิดการพัฒนาสังคมใหยั่งยืนไว 4 ประการ คือ การพัฒนามนุษย การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ดนัย จันทรเจาฉาย 
(2552, หนา 22) ท่ีไดนําเสนอแนวคิด กลยุทธนานน้ําสีขาว (white ocean strategy) ซ่ึงมีหลักคิด
เชนเดียวกันกับแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม โดยกลยุทธนานน้ําสีขาวนั้น เปนหลักการบริหาร
องคกรแบบองครวมครอบคลุมตั้งแตวิสัยทัศน นโยบาย ภารกิจ กลยุทธการดําเนินงาน ไปจนถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติทุกภาคสวนขององคกร ตั้งแตการบริหารงานบุคคล การตลาด การขาย และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ซ่ึงไมไดมองวาตัวเองเปนศูนยกลาง ผลกําไรที่ผูถือหุนไดรับไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุด 
แตจะใหความสําคัญตอการเผื่อแผสูเพ่ือนมนุษย สิ่งแวดลอม และสังคมในทุกภาคสวน โดยมีหลักคิด 
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) การเกิดข้ึนและมีอยูขององคกรเปนไปเพ่ือสรางผลเชิงบวกตอสังคมโดยรวม (net positive 
impact on society) 2) ตองตั้งเปาหมายระยะยาวและมองภาพใหญระดับมหภาค (long-term goal, macro 
view) 3) แสวงหาจุดสมดุลระหวาง คน โลก ผลกําไร และความเมตตา 4) องคกรตองยืนบนหลักของโลก
อันอุดมสมบูรณ (the world of abundance) โดยมองวาโลกและองคความรูเปนทรัพยากรสวนรวม
ควรแบงปนกัน (5) ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม (integrity) (6) เปนองคกรท่ีระเบิดจากขางใน 
มีความรับผิดชอบตอสังคมอยูในสายเลือด และ (7) เปนผูสรางบรรทัดฐานใหมใหเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม 
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(setting the benchmark) ซ่ึงสอดคลองกับวรชัย ตันติศิริวัฒน (2549, หนา 67) ท่ีไดเสนอวา กลยุทธท่ีตั้ง 
อยูบนพ้ืนฐานความชอบธรรมท่ีเปนท่ียอมรับของสังคมอยางตอเนื่อง จะเกิดประโยชนท้ังแกองคกรธุรกิจ
และสังคม และมีความเปนไปไดสูงท่ีองคกรธุรกิจนั้นจะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 
ท้ังนี้ ประโยชนท่ีองคกรธุรกิจจะไดรับข้ึนอยูกับลักษณะของการสรางคุณคา ท่ีองคกรเลือกใชวาจะสามารถ
สรางคุณคาในใจผูบริโภคไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงมีอยูหลายระดับ ดังนี้ 1) ระดับสรางภาพพจนท่ีดี
ใหกับองคกรดวยการคืนกําไรใหกับสังคม ในรูปแบบตางๆ และการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม หรือมี
ธรรมมาภิบาล 2) ระดับการสรางกระแสใหมๆ ในการดําเนินธุรกิจ จนไดรับการชื่นชมจากผูบริโภค
มากพอท่ีจะเปนแรงจูงใจในการเลือกใชสินคาและบริการ และสงผลใหคูแขงตองพิจารณาเพ่ือกระทําตาม 
หรือสรางคุณคาประการอ่ืนๆ แทน นอกเหนือจากการสรางภาพลักษณท่ีดีดวยการผลิตสินคา และบริการ
ท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภคและสังคม ไมวาจะเปนวิธีการท่ีแสดงใหเห็นถึงความยุติธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
เชน การคิดราคาคาบริการเปนวินาที ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
หรือการพัฒนาสินคาท่ีแสดงถึงความหวงใยในตัวผูบริโภค เชน กระดาษถนอมสายตา ของบริษัท ไทยเปเปอร 
จํากัด 3) ระดับการสรางสภาวะผลประโยชนท่ีบรรจบกันแกสังคมและองคกรธุรกิจเอง อันจะนําไปสู
การยอมรับจากผูบริโภคและประชาชนท่ัวไป ท้ังภาพลักษณในการทําประโยชนใหกับสังคม และไดรับ
ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีมีคุณคา โดยเฉพาะความไดเปรียบในการแขงขัน 4) ระดับการสรางมาตรฐานใหม
ในการดําเนินธุรกิจจนไดรับความยอมรับอยางสูงจากผูบริโภคและสาธารณชนทั้งภาพลักษณ
ในการทําประโยชน และภาพลักษณในฐานะผูริเริ่มและเสริมสรางมาตรฐานใหมท่ีดีกวาเดิมใหกับสังคม 
และยังเกิดความไดเปรียบในการแขงขันสามารถกดดันคูแขงใหตองเลนเกมทางการแขงขันดังกลาว 
และ (5) ระดับการสรางมาตรฐานของอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการยอมรับโดยไมมีขอแมจากคูแขง ผูบริโภค 
และสังคมในการยึดถือแนวทางขององคกรเปน มาตรฐานในการดําเนินงานในอุตสาหกรรม อันเปนการบูรณา
การผลประโยชนทางสังคมและธุรกิจเขาดวยกันอยางสมบูรณภายใตขอจํากัดของการแสวงหากําไร 
ดวยการใชกลยุทธเพ่ือความชอบธรรม ซ่ึงสอดคลองกับคอตเลอร และลี (2551, หนา 156-167) ท่ีไดนําเสนอ
ประโยชนท่ีองคกรพึงไดรับจากกิจกรรมเพ่ือสังคมไว เปนดานๆ ดังตอไปนี้  
 1) การสรางชื่อเสียงในกลุมองคกรที่มีคนนับถือ เชน บริษัท Conagra Foods 
ไดดําเนินกิจกรรมการ “ชวยนองผูหิวโหย” ซ่ึงนับวาเปนกิจกรรมเพ่ือสังคมระดับชาติท่ีชวยเหลือ
ผูอดอยากและเด็กยากไรในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีหลักท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ (1) การใหเงินทุน
แกรานอาหารสําหรับเด็ก (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีการขนสงของระบบการแจกจายอาหาร
จากธนาคารอาหาร และ (3) เปนการขยายการรับรูของสังคมตอปญหาความอดอยากของเด็ก 
ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว มีพันธมิตรท่ีสําคัญ ไดแก มูลนิธิ America’s second harvest และเครือขาย
ธนาคารอาหารกวา 200 แหง และยังเปนพันธมิตรกับองคกรชวยเหลือดานอาหารสําหรับผูประสบภัยอีกดวย  
 2) การสรางชื่อเสียงอันดีในชุมชนและดึงความสนใจของคนท้ังประเทศ เชน บริษัท 
General electric ประกาศเปดตัวโครงการท่ีทํารวมกับหนวยบริการอุทยานแหงชาติ (National park 
service) และมูลนิธิ Yellowstone park เพ่ือฟนฟูสภาพทองฟาท่ีมืดมิดเหนือ Yellowstone park 
ใน Bozeman Montana จากมลภาวะทางแสงสวาง โดยไดบริจาคอุปกรณตานแสงสะทอน 
และยังไดบริจาคเงินเพ่ือนําไปฟนฟูสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีดังกลาวอีกดวย ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับจากโครงการนี้ 
คือ บริษัทสามารถสรางสัมพันธภาพกับอุทยานแหงชาติ ซ่ึงไดใชสินคาของบริษัท และยังเปนการแกไขปญหา
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สิ่งแวดลอมอีกดวย นอกจากนี้ยังเปนการนําเสนอขาวตามสื่อตางๆ ในเชิงบวกตอบริษัท ดึงดูดความสนใจ
ของคนท้ังชาติ และยังชวยสงเสริมชื่อเสียงใหกับตราสินคาอีกดวย  
 3) การทําใหธุรกิจขององคกรแข็งแกรงข้ึน เชน มูลนิธิบริษัท The New York Times 
ไดใหเงินชวยเหลือแกองคกรในทองถ่ินใน 5 สาขา ซ่ึงประกอบดวย วารสารศาสตร การศึกษา วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม และบริการ โครงการบริจาคเงินสมทบของพนักงาน ผูอํานวยการ และผูท่ีเกษียณไปแลว 
การใหทุนการศึกษาแกมหาวิทยาลัย การระดมเงินทุนเพ่ือผูท่ีขัดสนท่ีสุดในชวงวันหยุดตามฤดูกาล 
การชวยเหลือโรงเรียนประถมใน Manhattan และท่ีสําคัญก็คือ การบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือนักเรียน 
สาขาวารสารศาสตรในการจัดทําหนังสือพิมพโรงเรียนออนไลนบนเว็บไซด ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมนี้ 
คือ นักเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถทางการจัดทําขาวทางหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนประสบการณตรง 
และยังเปนการตอกย้ําภาพความเปนมาตรฐาน และความเปนมืออาชีพของบริษัทใหกับนักเรียนอีกดวย 
และเม่ือนักเรียนเหลานั้นจบการศึกษาและสนใจในอาชีพการทําขาว แนนอนวาจะตองนึกถึงบริษัท
เปนอันดับแรก และบริษัทจะสามารถคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรูความสามารถตามตองการไดงายข้ึน  
 4) การสรางและรักษาตําแหนงของสินคา เชน บริษัท Kenneth Cole Productions 
ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตและจําหนายรองเทา โดยเนนการใหเพื่อสังคมไปในรูปแบบของการโฆษณา
เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหประชาชนหันมาใสใจตอปญหาโรคเอดส ปญหาผูยากไร โดยบริษัทไดจัดทําขอความ
โฆษณาบนเว็บไซดไว เชน “รองเทาของเราไมไดเปนเพียงสิ่งเดียวท่ีเราสนับสนุนใหใส” ซ่ึงมีภาพถุงยาง
อนามัยเปนฉากหลัง และ “ทําบุญจากใจใหรองเทา” ซ่ึงมีฉากหลังเปนรองเทาคูเกาขาดๆ โดยมุงนําเสนอวา 
ใหนํารองเทาคูเกาของลูกคามาเปนสวนลดในการซ้ือคูใหมของทางบริษัท และบริษัทจะนําเอารองเทา
คูเกานั้นๆ สงไปใหกับผูยากไรตอไป ซ่ึงประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมนี้ คือ การที่ลูกคาเกิดจิตสํานึก
ในการปองกันโรคเอดส และเอ้ือเฟอตอผูยากไรโดยการนํารองเทาคูเกามาบริจาคใหกับบริษัท และซ้ือรองเทา
คูใหมของทางบริษัทแทน และ 
 5) การสรางผลกระทบตอสังคมกับกิจกรรมท่ีองคกรดําเนินการอยู เชน บริษัท General 
Mills ซ่ึงเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจประเภทอาหารที่หลากหลายซึ่งไดเนนการใหเพื่อสังคมเปนหลัก
ในการดําเนินธุรกิจ โดยไดกอตั้งมูลนิธิ General Mills โดยรวมมือกับมูลนิธิ American dietetic 
association foundation และองคกรอ่ืนๆ เพ่ือกระตุนใหชุมชนในสหรัฐอเมริกา ปรับปรุงวิธีการ
รับประทานอาหาร การเลือกอาหารท่ีเหมาะสม และการออกกําลังกายของเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนในทองถ่ิน
เขาถึงและปฏิบัติตามโครงการที่ไดมีการวิจัยแลววาประสบความสําเร็จ ซึ่งชวยรักษาสุขภาพ 
และปองการโรครายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรผลประโยชนท่ีไดจากกิจกรรมนี้ คือ เม่ือเยาวชนตระหนักถึง
การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมแลว จะหันมาสนใจในสินคาท่ีอยูในรูปของอาหารเพ่ือสุขภาพ
ของบริษัท เปนตน 
 คอตเลอร และลี (2551, หนา 258-262) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติในการเลือกกิจกรรม
เพ่ือตอบสนองตอประเด็นทางสังคมไว 6 ประการดังนี้ 1) เลือกประเภทกิจกรรมท่ีตรงกับวัตถุประสงค
และเปาหมายทางธุรกิจมากท่ีสุด 2) เลือกประเภทกิจกรรมท่ีสนองความตองการลําดับตนๆ ของสังคม 
3) เลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองประเด็นสังคม 1 ประเด็น โดยเพ่ิมกิจกรรมท่ียังขาด
อยูในปจจุบัน 4) เลือกกิจกรรมท่ีมีศักยภาพที่จะทําใหไดพันธมิตรที่แข็งแกรงที่สุด 5) เลือกกิจกรรม
ท่ีองคกรเคยมีประสบการณมากอนในอดีต และ 6) เลือกกิจกรรมท่ีชวยใชทรัพยากรท่ีมีอยูเกินความตองการ 
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ซ่ึง คอตเลอร และลี (2551, หนา 152-156) ยังไดเสนอรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีใชทรัพยากรพ้ืนฐาน
ขององคกรไว ดังนี้ 1) การใหเปนเงินสด 2) การใหทุนชวยเหลือ เชน การใหทุนสนับสนุนมูลนิธิ หรือองคกร
ไมแสวงหากําไรเพ่ือเปนทุนเริ่มตนการกอตั้งมูลนิธิหรือองคกรนั้นๆ 3) การใหทุนการศึกษา เชน ทุนการศึกษา
ท่ีชวยใหนักเรียนยากจนไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีไดมาประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองตอไป 4) การใหสินคา เชน การใหอุปกรณกีฬากับนักเรียนในโรงเรียนท่ียากจน เพ่ือใหนักเรียน
มีสุขภาพทางรางกาย และจิตใจดี 5) การใหการบริการ เชน การใหบริการสุขาเคลื่อนท่ีโดยไมคิดคาใชจาย 
6) การชวยเหลือดวยความชํานาญเฉพาะดาน เชน การใชระบบควบคุมสินคาคงคลังรวมกัน 7) การใหอุปกรณ
อํานวยความสะดวก และชองทางการจําหนาย เชน การใหพ้ืนท่ีในการ จัดเก็บ และคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
ในโครงการธนาคารขยะ 8) การอนุญาตใหใชอุปกรณ เชน การใหใชรถยนตในการสาธารณะโดยไมคิด
คาใชจาย ซ่ึงสอดคลองกับ พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 10) ท่ีไดยกตัวอยาง 
กิจกรรมการเพ่ือสังคมไว ไดแก การท่ี 26 องคกร ของชาวอเมริกัน และ 38 องคกรจากตางประเทศ 
ไดรวมมือกันสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสในท่ีทํางานเพ่ือกําจัดการรับสินบนท่ัวโลก โดยการตรวจสอบ
และผลักดันใหประชาชนมุงความสนใจไปยังการรับสินบน และการชวยเหลือเพ่ือสรางสรรคสภาพแวดลอม 
ซ่ึงใหรางวัลกับการแขงขันท่ีเปนธรรม และการสงเสริมความสามารถในการผลิต เพ่ือใหเปนประโยชน
ตอประชาชนในทองถ่ิน และเปนชองทางแกองคกรผูสนับสนุน ไดพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการเขาสูตลาด
ตางประเทศของผูสนับสนุนอยางเปนธรรม  
 ดังนั้น ความสามารถในการแขงขันขององคกรจึงข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีองคกร
เขาไปดําเนินธุรกิจอยู ยิ่งสังคมไดรับการพัฒนาในดานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจขององคกรมากเทาไร ก็ยิ่งนําไปสู
ประโยชนทางธุรกิจมากข้ึนเทานั้น พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 7) โดยไมเกิดปญหา 
การไดประโยชนโดยไมตองทําอะไร (free rider problem) ของคูแขง เพราะ 1) คูแขงไมไดตั้งอยู
ในบริเวณเดียวกันทุกราย 2) คูแขงก็ตองแบกรับตนทุนรวมกัน 3) บริษัทท่ีริเริ่มจะเปนผูนําในอุตสาหกรรม 
ซ่ึงมีความพรอมมากกวา 4) คูแขงจะไดประโยชนไมเทากัน คือ ยิ่งสรางคุณคาใหกับสังคมไดสอดคลอง
กับกลยุทธมากเทาไร องคกรธุรกิจก็ยิ่งไดประโยชนมากข้ึนเทานั้น และ 5) บริษัทท่ีริเริ่มจะไดประโยชน
มากกวาคูแขงในดานชื่อเสียง และความสัมพันธท่ีสรางข้ึนจากกิจกรรมเพ่ือสังคมนั้นพอเตอร และคราเมอร 
(Porter & Kramer, 2002, pp. 10-11) หลังจากท่ี พอเตอร และคราเมอร ไดนําเสนอแนวคิดการสรางคุณคา
รวมกับสังคม (creating shared value) ออกมาไมนานก็ไดมีเสียงวิพากษวิจารณแนวคิดนี้วา เปนแนวคิด 
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ภาค 2 (corporate social responsibility 2.0) ซ่ึงสุวิทย เมษินทรีย 
(ออนไลน, 2554ข) ไดอธิบายและชี้ความแตกตางระหวางแนวคิด corporate social responsibility 
กับ creating shared value ไวดังตาราง 1 ดังนี้ 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบ corporate social responsibility กับ creating shared value 
 

corporate social responsibility 
(CSR) 

creating shared value 
(CSV) 

- คุณคาเกิดจากการกระทําสิ่งดีๆ   
  (doing good) ตอสังคม 

- คุณคาเกิดจากประโยชนทางเศรษฐกิจ 
  และประโยชนทางสังคมเปรียบเทียบ 
  กับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

- จุดเนนอยูท่ี citizenship, philanthropy,  
  sustainability 

- เนน joint value creation ระหวางบริษัท  
  และชุมชน 

- เปนการดําเนินการเฉพาะกิจแยกออกจาก 
  การทํากําไร 

- เปนการดําเนินการเพ่ือเปนสวนหนึ่ง 
  ของการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

- วาระถูกกําหนดโดยความชอบสวนตัว  
  และการรายงานตอสาธารณะของบริษัท 

- เปนกลไกสําคัญของการทํากําไร 

- impact ท่ีเกิดข้ึนจะมากหรือนอยแปรตาม 
  งบประมาณในการทํา csr 

- วาระเปน company specific และถูก 
  กําหนดข้ึนจากภายในองคกร 

- ตัวอยาง : การจัดซ้ือแบบ fair trade - ตัวอยาง: การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซ้ือ 
  เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑและคุณภาพ 

ท่ีมา: (สุวิทย เมษินทรีย. (ออนไลน, 2554ข)) 
 
 จากแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคมดังกลาว จะเห็นไดวาเปนแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนา
มาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากระบบทุนนิยมท่ีมุงเนนในการสรางผลกําไรใหกับองคกรอยางไมสนใจตอชุมชน 
สังคม และสิง่แวดลอม จนเกิดปญหาตามมาอยางท่ีเห็นไดชัดในปจจุบัน ซ่ึงการบริจาคเงินเพียงอยางเดียว
ก็ไมชวยสรางผลกําไรใหกับองคกร และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ก็เปนแคเพียงการไลแกปญหา
ที่องคกรไดกอไว และทําตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด แนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม 
จึงเปนท่ีแนวคิดท่ีโดดเดนและไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน เพราะเชื่อวาจะสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวได อยางไรก็ตาม แนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม (CSV) นั้น จําเปนจะตองอาศัยแนวคิดอ่ืนๆ
ท่ีเปนพ้ืนฐานของธุรกิจเขามาเพ่ือชวยอธิบายปรากฏการณ โดยแนวคิดนั้นจะตองสามารถอธิบาย
ความสามารถในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหเกิดกับองคกรได ซ่ึงไดแก มุมมองดานทรัพยากร
พ้ืนฐาน (resource-based view: RBV) 
 2.1.6 มุมมองดานทรัพยากรพ้ืนฐาน 
 คอลลีส และมอทโกเมอรี (Collis & Montgomery, 2008, p. 3) ไดอธิบายวา มุมมอง
ดานทรัพยากรพ้ืนฐาน (resource-based view: RBV) ประกอบไปดวยมุมมอง 2 ดาน คือ 1) การวิเคราะห
ปรากฏการณภายในขององคกร (the internal analysis of phenomena within a company) 
และ 2) การวิเคราะหภายนอกของอุตสาหกรรม และสภาพแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมนั้นๆ 
(the external analysis of the industry and it’s competitive environment) ซ่ึงการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและสภาพแวดลอมภายในอยางรอบดาน นั้นก็เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทฤษฎี RBV 
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ยังมองวาแตละองคกรมีความแตกตางกันอยางมากในภายใน ท้ังสิ่งท่ีมองเห็นและสิ่งท่ีมองไมเห็น องคกร
ตางไมสามารถท่ีจะเหมือนกันอยางแทจริง เชน ประสบการณทางธุรกิจท่ีแตกตางกัน สินทรัพย ทักษะ 
และวัฒนธรรมองคกรของแตละองคกรยอมมีความแตกตางกัน ซ่ึงความแตกตางนี้นี่เองท่ีเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีสงผลถึงความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร โดยจะตองพิจารณาวาทรัพยากรภายในขององคกรนั้นๆ 
สามารถเลียบแบบไดยาก ดํารงอยูนาน มีคุณคา ทดแทนไดยาก และเหนือกวาคูแขง มากนอยเพียงใด 
ซ่ึงสอดคลองกับ บารนนี (Barney, 1991, pp. 105-107) ท่ีไดเสนอวา ทรัพยากรขององคกรท่ีจะสงผล
ถึงความไดเปรียบในการแขงขันท่ียั่งยืนนั้น จะตองประกอบไปดวย 4 ปจจัย ดังนี้ 1) ทรัพยากรท่ีมีคุณคา 
(valuable resources) กลาวคือ ทรัพยากรท่ีมีคุณคา จะสามารถสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันได 
ซ่ึงจะสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธขององคกร 2) ทรัพยากรท่ีหาไดยาก (rare 
resources) องคกรท่ีครอบครองทรัพยากรท่ีหาไดยากนั้น จะสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรเหลานั้น
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขงอยางแทจริง 3) ทรัพยากรท่ีไมสามารถเลียนแบบได
อยางสมบูรณ (imperfectly imitable resources) ทรัพยากรท่ีคุณคาและหาไดยากนั้น จะตองไมถูก
ลอกเลียนแบบไดอยางแทจริง จึงจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขงได 
และ 4) ทรัพยากรท่ีสําคัญขององคกรจะตองไมถูกแทนท่ีไดงาย (substitutability resource) มิฉะนั้น
จะถูกคูแขงดําเนินกลยุทธการแขงขันเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลใหกลยุทธการแขงขันเหลานั้นไมกอใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขันอีกตอไป เฟลย และสมิทธิ (Fahy & Smithee, 1999, pp. 5-7) ไดเสนอวา 
ทรัพยากรในองคกรมีความสําคัญท่ีไมเทาเทียมกันในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทรัพยากรท่ีมี
ความสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันนั้นจะตองประกอบไปดวย 3 ปจจัย ดังนี้ 1) คุณคา
ตอลูกคา (value to customers) การสงมอบคุณคาใหกับลูกคาเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน ดังนั้น ทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีโดดเดนในสายตาลูกคาจึงมีความสําคัญตอองคกร 
หากทรัพยากรภายในองคกรนั้นๆ ขาดคุณสมบัติของการสรางคุณคาในตัวเองไดก็จะไมถือวาเปนปจจัย
ในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอีกตอไป 2) อุปสรรคในการลอกเลียนแบบ (barriers to duplication) 
ทรัพยากรท่ีลอกเลียนแบบไดยากนั้นถือวาเปนจุดแข็งขององคกร และเปนปจจัยท่ีสงผลตอความไดเปรียบ
ในการแขงขันขององคกร 3) มีความเหมาะสม (appropriates) ทรัพยากรท่ีองคกรครอบครองอยูนั้น
จะตองมีความเหมาะสมกับผูใชทรัพยากรนั้นๆ ซ่ึงสอดคลองกับ เอมิท และชูเมกเกอร (Amit & 
Schoemaker, 1993, p. 39) ท่ีไดเสนอคุณสมบัติท่ีทรัพยากรจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ใหกับองคกรไว 8 ประการ ดังนี้ 1) การมีองคประกอบท่ีสมบูรณ (complementarities) 2) ขาดแคลน 
(scarcity) 3) ยากแกการเลียนแบบ (inimitability) 4) ยากแกการซ้ือขายแลกเปลี่ยน (tradeability) 
5) มีความคงทน (durability) 6) มีความเก่ียวของเชิงกลยุทธขององคกร (overlap with strategic industry 
factors) 7) มีความเหมาะสม (appropriability) 8) ยากแกการทดแทน (limited substitutability)   
 เดส ลัมพคิน และไอสเนอร (Dess, Lumpkin, & Eisner, 2007, p.  103) ไดรวบรวมชนิดของ
ทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับองคกรไว ดังนี้ 1) ทรัพยากรท่ีจับตองได (tangible resources) ไดแก ทรัพยากร
ทางการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี และทรัพยากรประจําองคกร 2) ทรัพยากร
ท่ีจับตองไมได (intangible resource) ไดแก ทรัพยากรมนุษย ประสบการและความสามารถ ทักษะ หลักการ
และแนวปฏิบัติ นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค เปนตน 3) ความสามารถขององคการ (organizational 
capability) ไดแก ความสามารถขององคกร ในการควบคุมการดําเนินงานตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
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และความสามารถในการประยุกตทรัพยากรท่ีจับตองไดและทรัพยากรท่ีจับตองไมไดใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีวางไว สอดคลองกับ เฟลย และสมิทธิ (Fahy & Smithee, 1999, p. 12) ท่ีไดแบงชนิดของทรัพยากร
ท่ีชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันไว 3 ชนิด ดังนี้ 1) ทรัพยสินท่ีจับตองได (tangible asset) ไดแก 
โรงงาน เครื่องมือ ท่ีดิน สินคาคงคลัง เปนตน 2) ทรัพยสินท่ีจับตองไมได (intangible asset) ไดแก 
เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร เครือขายทางการคา ชื่อเสียงขององคกร และฐานขอมูล เปนตน 
3) ความสามารถ (capabilities) ไดแก ทักษะความสามารถของพนักงาน การทํางานเปนทีม วัฒนธรรมองคกร 
ความไวเนื้อเชื่อใจ  
 จากมุมมองดานทรัพยากรพ้ืนฐานขางตน การท่ีจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ใหเกิดกับองคกรไดนั้น สามารถสรุปได ดังนี้ 1) ทรัพยากรจะตองมีคุณคา (valuable resources) 
2) ทรัพยากรนั้นตองเปนสิ่งท่ีหาไดยาก (rare resources) 3) ทรัพยากรนั้นไมสามารถเลียนแบบได
อยางสมบูรณ (imperfectly imitable resources) 4) ทรัพยากรนั้นไมสามารถถูกทดแทนได (substitutability 
resource) และ 5) ความสามารถ (capabilities) กลาวคือ ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นๆ
ใหเหมาะสม เพ่ือใหบรรลเุปาหมายขององคกร ซ่ึงในการท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไวนั้น จําเปนจะตองมี
กลยุทธการแขงขันท่ีชัดเจน และสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงท่ีจะ
พัฒนากลยุทธการแขงขันของ ธุรกิจรับซ้ือ ของเกา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
โดยมีบริบทในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 2.1.7 บริบทของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
 กระทรวงพาณิชยไดจัดทําคูมือธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล (กระทรวงพาณิชย 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552, หนา 1-45) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ ธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
หมายถึง ธุรกิจท่ีทําการใหบริการรับซ้ือขยะของเกา กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช 
เพ่ือนําไปทําการคัดแยก และสงไปขายตอยังบริษัทท่ีทําธุรกิจแปรรูปขยะรีไซเคิล ปจจุบันธุรกิจรับซ้ือของเกา 
มีหลายประเภท ไดแก กระดาษ แกว พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม ท้ังนี้ ผูประกอบการบางรายจะทําการ
รับซ้ือขยะประเภทใดประเภทหนึ่ง ขณะท่ีบางรายรับซ้ือมากกวา 2 ประเภท โดยจากการสํารวจขอมูล
ของกรมควบคุมมลพิษ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ, ออนไลน, 2554) 
พบวา มีธุรกิจรับซ้ือของเกาท่ัวประเทศ จํานวน 10,200 ราน โดยแยกตามภาคไดดังนี้ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีรานรับซ้ือของเกาสูงสุด คือ 3,060 ราน รองลงมาเปนภาคกลางและตะวันออก มีจํานวน 
1,632 ราน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน 1,836 ราน ภาคเหนือ จํานวน 1,632 ราน และภาคใต
มีรานรับซ้ือของเกานอยท่ีสุด มีจํานวน 816 ราน โดยมีรูปแบบการใหบริการครอบคลุมกิจกรรมหลักๆ 
ซ่ึงไดแก การรับซ้ือขยะรีไซเคิล โดยราคารับซ้ือจะแตกตางกันระหวางขยะท่ีคัดแยกแลว และขยะท่ียังไมได
คัดแยก ผูประกอบการจะทําการรับซ้ือ ณ สถานประกอบการของตน โดยสวนใหญลูกคามักจะตองเดินทาง
มายังสถานประกอบการเอง อยางไรก็ตามผูประกอบการบางรายอาจใหบริการนอกสถานท่ี โดยการจัดพาหนะ
ไปดําเนินการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงสถานท่ีของลูกคาและนํากลับมาดําเนินการคัดแยกท่ีสถานประกอบการ
ของตน ธุรกิจรับซ้ือของเกานั้นเปนธุรกิจท่ีสามารถดําเนินการไดหลายประเภท ผูประกอบการรายเล็ก
จะดําเนินการรับซ้ือขยะเพ่ือทําการสงตอไปยังผูรับซ้ือรายใหญ และทําการสงตอไปยังโรงงานแปรรูป
เพ่ือรีไซเคิลตอไป ในประเทศไทยพบวาผูประกอบการสวนใหญนั้นเปนผูประกอบการรายยอยท่ีเปด
สถานประกอบการรับซ้ือขยะในลักษณะท่ีไมมีสาขาหรือเครือขาย โดยเลือกสถานท่ีตั้งตามแหลงชุมชน
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หรือใกลแหลงโรงงานอุตสาหกรรม ผูประกอบการบางรายนั้นจะดําเนินการรับซ้ือขยะในแบบแยกประเภท
แลวโดยรับซ้ือเฉพาะบางรายการ เชน รับซ้ือกระดาษ รับซ้ือเศษเหล็ก เปนตน แตสําหรับผูประกอบการบาง
รายนั้นจะรับซ้ือขยะโดยไมแยกประเภท นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบการบางรายท่ีมีการสรางสถาน
ประกอบการรับซ้ือขยะแบบมีสาขายอย กระจายตามภูมิภาคตางๆ เชน วงษพาณิชย และยังมีโรงงาน
แปรรูปขยะรีไซเคิลขนาดใหญท่ีมีการรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีหนาโรงงานอีกดวย  
 กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2552, หนา 2) ไดแสดงภาพรวมของหวงโซอุปทาน 
สําหรับธุรกิจรับซ้ือของเกา ดังภาพ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6  ภาพรวมหวงโซอุปทานธุรกิจบริการรับซ้ือของเกา  
ท่ีมา: (กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552, หนา 2) 
 
 จากภาพ 6 กลุมผูนําขยะรีไซเคิลมาจําหนาย ไดแก กลุมผูคัดแยก และจากกลุมพอคาคนกลาง 
ไดแก ประชาชน ผูคุยเข่ียขยะ พนักงานเก็บขยะ รถรับซ้ือรายยอย และรานรับซ้ือรายยอย และกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานท่ีทําหนาท่ีในการรีไซเคิล หรือการนํากลับไปใชซํ้าของสินคาประเภทตางๆ 
ไดแก กระดาษ พลาสติก โลหะ หรือเศษแกว เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงโรงงานท่ีมีความตองการนําสินคา
ไปใชในวัตถุประสงคเฉพาะกิจ เชน การนําขวดสุราไปเปนขวดน้ําปลา เปนตน ในกรณีความตองการ
ของสินคาในประเทศมีนอย สามารถรวมกลุมกับผูขายรายอ่ืน เพ่ือสงสินคาไปขายตางประเทศได เชน 
การนําเศษโลหะประเภทเหล็กไปขายใหแกประเทศฟลิปปนส และจีน เปนตน ท้ังนี้ในระหวางกระบวนการ
บริหารจัดการขยะหรือสินคาของเกาผูประกอบการในธุรกิจรับซ้ือของเกาอาจมีการตั้งจุดรับซ้ือยอย
ตามแหลงชุมชน โดยมีหนาท่ีในการรวบรวมขยะท่ีสามารถใชประโยชนไดจากแหลงชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
ตลอดจนเปนจุดรับซ้ือขยะท่ีสามารถรองรับลูกคาไดอยางสะดวกโดยใชพ้ืนท่ีไมมาก มีเครื่องมือในการอัด
กระดาษขนาดเล็ก เครื่องตัดโลหะและเครื่องชั่ง จากนั้นจะขนถายขยะสูสถานีหลักเพ่ือทําการคัดแยก
และแปรรูปตอไป ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งสถานียอย ไดแก หางสรรพสินคาหรือรานสะดวกซ้ือ 
ปมน้ํามัน สถานศึกษา สถานท่ีราชการ สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และอาคารสํานักงานขนาดใหญ 
จากนั้นขยะเพ่ือรีไซเคิลดังกลาวจะถูกรวบรวมและลําเลียงไปยังสถานีหลักซ่ึงมีหนาท่ีในการรวบรวมสินคา
จากสถานียอย เพ่ือนํามาผานกระบวนการคัดแยกและแปรรูปขยะท่ีมีความหลากหลาย ใหอยูในรูปแบบท่ีงาย
ตอการขนสงสูแหลงรับซ้ือตางๆ เชน การคัดแยกประเภทกระดาษแลวอัดกอน การบดยอย ทําความสะอาด 
และอบแหงพลาสติกชนิดตางๆ เพ่ือสงเขาสูโรงงานรีไซเคิลตอไป 

ธุรกิจตนน้ํา 

ผูนําขยะรีไซเคิลมา
จําหนาย 

ผูใหบริการคัดแยก
ขยะเพ่ือรีไซเคิล 

ธุรกิจปลายน้ํา 

กลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือทําการ
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 ในสวนของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1) กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล 
เพ่ือความนาเชื่อถือในธุรกิจ ประกอบธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย มีการดําเนินการดานภาษีอยางถูกตอง 
ซ่ึงมีความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการท่ีจะดําเนินการแปรรูปขยะ ท่ีไดทําการคัดแยก
มาในลักษณะเปนโรงงาน 
 2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการใหอนุญาตการดําเนิน
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงงานในธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาจัดเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 คือ เปนโรงงาน
ที่ตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะจัดตั้งโรงงานได นอกจากนี้ยังถูกจัดอยูในลําดับที่ 105 หรือ 106 
ในการแบงประเภทของชนิดโรงงาน ท้ังนี้ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 105 คือ โรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สวนประเภท
หรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 106 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ท่ีไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม โดยผูประกอบการตองไปติดตอขอดําเนินการยัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตจังหวดั 
 3) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีใหอนุญาตการดําเนินธุรกิจคาของเกา
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. 2547 โดยผูประกอบการตองไปติดตอ
ยังผูบังคับการกองทะเบียน กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานกังานตํารวจแหงชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือผูวาราชการจังหวัดในเขตจังหวัด 
 กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2552, หนา 10-11) ไดเสนอคุณสมบัติของผูประกอบ
ธุรกิจรับซ้ือของเกาท่ีเหมาะสมไว ดังนี้ 
 1) มีความรูดานการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งจัดการสินคาคงคลังและพ้ืนท่ี
การจัดเก็บสินคา เนื่องจากธุรกิจนี้จําเปนตองการพ้ืนคอนขางมากในการจัดเก็บขยะท่ีรับซ้ือเขามา รวมถึง
ขยะท่ีคัดแยกประเภทแลว ผูประกอบการควรบริหารพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การวางแผน 
การรับซ้ือและการจําหนายขยะท่ีทําการคัดแยกแลวยังเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะสงผลตอพ้ืนท่ีจัดเก็บดวย 
 2) มีการสรางเครือขาย การสรางเครือขายท้ังระหวางผูประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล
รวมกัน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนในการใหบริการ รวมถึงเครือขายของลูกคา ซ่ึงจะทําใหสามารถดําเนินธุรกิจ
รับซ้ือของเกาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูประกอบการจําเปนตองมีทักษะในการเจรจา เพ่ือสรางใหเกิด
เครือขายความรวมมือดังกลาว    
 3) มีความอดทน มีการดูแลดานสุขอนามัยท่ีดี เนื่องจากการดําเนินธุรกิจนี้จําเปน 
ตองปฏิบัติงานอยูในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยขยะประเภทตางๆ ดังนั้น ผูประกอบการตองมีความอดทน
ในการทํางานภายใตสภาพแวดลอมดังกลาว ท่ีอาจมีกลิ่น และสุขอนามัยท่ีไมดีนัก รวมถึงตองมีการดูแล
ดานสุขอนามัยสําหรับตนเองและพนักงาน 
 4) มีความรูดานการสื่อสาร และการประสานงาน เนื่องจากพนักงานในสถานประกอบการ
รับซ้ือของเกาเปนผูท่ีมีการศึกษาไมสูงนัก วิธีการทํางาน การประสานงาน อาจตองอาศัยทักษะในการสื่อสาร 
และการประสานงานท่ีเหมาะสมเพ่ือสามารถบริหารจัดการทรัพยากรตาง  ๆไดอยางเปนระบบ 
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 กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2552, หนา 12) ไดเสนอรูปแบบและข้ันตอนการจัดตั้ง
ธุรกิจรับซ้ือของเกาไว ดังภาพ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 7  ลําดับข้ันตอนการจัดตั้งธุรกิจบริการรับซ้ือของเกา 
ท่ีมา: (กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552, หนา 12) 
 
 จากภาพ 7 การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ในปจจุบันยังไมมีระเบียบการจัดตั้งธุรกิจรับซ้ือ
ของเกาอยางแนชัด ผูประกอบการบางรายไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในขณะท่ีผูประกอบรายยอยจํานวนมากท่ีต้ังสถานประกอบการขนาดเล็ก
ท่ีดําเนินธุรกิจเพียงแครับซ้ือเศษขยะและสงขายตอยังผูรับซ้ือขยะรายใหญ โดยมิไดดําเนินการในลักษณะ
โรงงานและมิไดจัดต้ังเปนนิติบุคคล ท้ังนี้หากธุรกิจมีการขยายตัวและมีการดําเนินธุรกิจกับลูกคา
ท่ีเปนนิติบุคคลรายอ่ืนๆ ผูประกอบการอาจจําเปนตองจดทะเบียนนิติบุคคลใหถูกตอง เพ่ือความ
นาเชื่อถือในธุรกิจ ถูกตองตามกฎหมาย และมีการดําเนินการดานภาษีอยางถูกตอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับผูประกอบการท่ีจะดําเนินการแปรรูปขยะในลักษณะเปนโรงงาน เชน โรงงานบดอัดขยะ 
จําเปนตองมีการจดทะเบียนนิติบุคล 

 การขออนุญาตจดัต้ังโรงงาน สําหรับผูประกอบธุรกิจบริการรับซ้ือของเกา ท่ีดําเนินการในรูปแบบ
ของโรงงานเพ่ือคัดแยกประเภท แปรรูป บด บีบอัดขยะ ท่ีมีลักษณะเขาขายโรงงานอุตสาหกรรม จําเปน 
ตองข้ึนทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยจัดเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 
คือ เปนโรงงานท่ีตองไดรับใบอนุญาตกอน จึงจะจัดตั้งโรงงานได นอกจากนี้ยังระบุประเภทของโรงงาน
ท่ีจะดําเนินการ โดยโรงงานในธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาจะอยูในลําดับท่ี 105 หรือ 106 ในการแบงประเภท
ของชนิดโรงงาน ท้ังนี้ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 105 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
การคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว

 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ขออนุญาตประกอบการโรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล(ลําดับท่ี 105 หรือ 106) 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ขออนญุาตการคาของเกา ตามพรบ. ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. 
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ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สวนประเภท
หรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 106 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ท่ีไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรมโดยผูประกอบการตองไปติดตอยัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตจังหวัด โดยมีเกณฑการพิจารณาอนุญาต คือ ทําเลสถานท่ีตั้งโรงงาน 
ไมอยูในบริเวณบานจัดสรรเพ่ือการพักอาศัย บานแถวเพ่ือการพักอาศัยและภายในระยะ 100 เมตร 
จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล 
โบราณสถาน และสถานท่ีทําการหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึง แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด และไมขัดตอกฎกระทรวง ตามกฎหมายผังเมืองและไดผาน
ความเห็นชอบจากจังหวัดทองท่ี ท่ีตั้งโรงงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต 
ไดแก สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิุคคล (อายุไมเกิน 6 เดือน) และจะตองระบุวัตถุประสงคของการประกอบกิจการโรงงาน
ท่ีขออนุญาตฯ (กรณีเปนนิติบุคคล) แบบแปลนแผนผัง อาคาร และการติดตั้งเครื่องจักรในอาคารโรงงาน 
หนังสือรับรองอาคารโรงงานโดยวิศวกร พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรายละเอียด
แสดงกรรมวิธีการผลิต และมาตรการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใหแสดงรายละเอียดการจัดแบงพ้ืนท่ี 
การเก็บวัตถุดิบ การผลติ การเก็บผลิตภัณฑ ในแบบแปลนอาคารโรงงานใหชัดเจน หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
ท่ีดินหรือหนังสือสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชท่ีดิน แบบแปลนและรายละเอียดการคํานวณออกแบบ
ระบบขจัดมลพิษทางอากาศ พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แบบแปลน
และรายละเอียดการคํานวณออกแบบระบบขจัดมลพิษทางน้ําพรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมรายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวย เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภท
หรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 105 และลําดับท่ี 106 พ.ศ. 2545) สําหรับโรงงานลําดับท่ี 105 ประกอบกิจการ
คัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนของเสียอันตราย รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโรงงานลําดับท่ี 105 
ประกอบกิจการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตราย สําหรับโรงงาน
ในลําดับท่ี 105 ยังมีการระบุถึงเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการขออนุญาตใหประกอบกิจการ สําหรับการชําระ
คาธรรมเนียมรายป ผูประกอบกิจการตองชําระคาธรรมเนียมรายปต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 
และตองชําระคาธรรมเนียมรายปตอไปทุกปเม่ือถึงวันท่ีครบกําหนดวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานในปถัดไป 
ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดให ตองเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละหาตอเดือน โรงงานในเขตกรุงเทพ
สามารถชําระคาธรรมเนียมท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนโรงงานในจังหวัดอ่ืนๆ ใหชําระไดท่ีสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู  
 การขออนุญาตการคาของเกา (หมวดประเภทอ่ืน )ๆ การขออนุญาตนั้นใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. 2474 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา ป พ.ศ. 2533 สําหรับข้ันตอนในการดําเนินการขออนุญาตผูประกอบการ
ตองไปติดตอยังผูบังคับการกองทะเบียน กองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ในเขตกรุงเทพ หรือผูวาราชการจังหวัดในเขตจังหวัด โดยมีข้ันตอนการขออนุญาต คือ ผูขออนุญาตยื่นคํารอง 
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ณ ท่ีวาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอท่ีจะดําเนินการ อําเภอตรวจสอบเอกสาร หากครบถวน ถูกตอง สงใหจังหวัด
จังหวัดตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผูขอ หากถูกตอง ใหออกใบอนุญาตและสงกลับอําเภอ 
อําเภอแจงผูขออนุญาต เพ่ือรับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียม อําเภอนําสําเนาใบเสร็จรับเงินสงจังหวัด 
เพ่ือบันทึกรายละเอียดลงในตนข้ัวใบอนุญาตเก็บเปนหลักฐานเอกสารท่ีใชในการขออนุญาต ไดแก 
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือสําคัญประจําตัวคนตางชาต ิพรอมใบประกอบธุรกิจและสําเนาทะเบียน
บานและสําเนารูปถายหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป ทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลและสําเนา หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีทําการคา หรือหลักฐานการเปนเจาของหรือสัญญาเชา 
ใบอนญุาตจากกรมศิลปากรและสําเนา กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกาประเภทโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
คาธรรมเนียมปละ 5,000 บาท 
 กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2552, หนา 19-21) องคประกอบหลักในการลงทุน
ทางธุรกิจ (initial investment) ที่สําคัญ ไดแก สถานที่ตั้ง ธุรกิจบริการรับซื้อของเกาสามารถแบง
การใหบริการเปน 2 ประเภท คือ การรีไซเคิลขยะชุมชน และการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม โดยทําเลท่ีตั้ง
ของธุรกิจบริการรับซ้ือของเกานั้นจะข้ึนอยูกับประเภทของขยะ และความใกลไกลกับแหลงของขยะรีไซเคิล
ดังกลาว ท้ังนี้ท่ีตั้งของธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาควรอยูในทําเลท่ีพาหนะในการขนขยะรีไซเคิลสามารถเขาถึง
ไดสะดวก เชน ซาเลง และรถบรรทุก และมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับเก็บขยะ รีไซเคิล นอกจากนี้สภาพแวดลอม
โดยรอบของสถานท่ีตั้งธุรกิจรีไซเคิล ตองไมสรางความเดือดรอนตอชุมชนโดยรอบ ท้ังนี้ยังไมมีกฎหมาย
บังคับในดานสถานท่ีตั้งธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาแตอยางใด การออกแบบและการกอสราง การกอสราง
สถานท่ีสําหรับธุรกิจบริการรับซ้ือของเกานั้นไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของขยะรีไซเคิล
ท่ีจะทําการใหบริการ ซ่ึงจะสงผลตอเครื่องจักรและอุปกรณท่ีจะนํามาใชงานอยางเหมาะสม สําหรับ
การออกแบบสถานท่ีนั้นมักจะประกอบไปดวยสวนหลัก 3 สวน ไดแก สวนสํานักงาน สวนคลังเก็บสินคา
และสวนโรงงานในการแปรรูปขยะรีไซเคิล อุปกรณและเครื่องมือในการประกอบธุรกิจบริการรับซ้ือของเกา 
แบงไดเปนสวนของสํานักงาน และสวนของโรงงาน สวนของสํานักงานนั้นสวนใหญเปนเรื่องของอุปกรณ
คอมพิวเตอรพ้ืนฐานในการบริหารจัดการขอมูล โดยไมจําเปนตองมีโปรแกรมเฉพาะแตอยางใด อุปกรณ
และเครื่องมือท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาจะเปนในสวนของโรงงาน ซ่ึงจะนํามาใช
ในการลดขนาดของขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมา เพ่ือความสะดวกและลดตนทุนในการขนสงตอไปยังบริษัท
ท่ีจะทําการรีไซเคิลขยะดังกลาวตอไป บุคลากรในการบริการธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาเนนหนักไปท่ีแรงงาน
ในการขนยาย คัดแยก และจัดหมวดหมูของขยะรีไซเคิลท่ีไดรับซ้ือมา ซ่ึงไมจําเปนตองมีคุณวุฒิสูง แตตองเปน
ผูท่ีมีความอดทน เนื่องจากตองทํางานในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยขยะ สําหรับในสวนของสํานักงาน
ก็เชนกัน คือไมจําเปนตองจางบุคคลากรท่ีมีคุณวุฒิสูง แตอาจตองใชผูท่ีสามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
และสามารถทํางานเอกสารได อัตราคาบริการในธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาในประเทศไทยนั้น จะแตกตาง
จากธุรกิจบริการประเภทอ่ืน กลาวคือ ผูท่ีมาใชบริการธุรกิจรีไซเคิลจะนําขยะรีไซเคิลมายังสถานประกอบการ 
และสถานประกอบการจะรับซื้อขยะดังกลาว โดยราคารับซื้อจะแปรผันกับชนิดของขยะรีไซเคิล
ตามราคาตลาด ท้ังนี้สําหรับบริษัทรับกําจัดขยะมีพิษ หรือขยะติดเชื้อ ท่ีผูรับบริการจะตองชําระคาบริการ
ในการนําไปกําจัดโดยวิธีการกําจัดมักจะเปนการฝงหรือการเผา ซ่ึงไมใชการรีไซเคิล ราคารับซ้ือขยะ
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เพ่ือนาํไปรีไซเคิลจะเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด โดยข้ึนอยูกับอุปสงคของวัสดุรีไซเคิลแตละชนิด นอกจากนี้
ความสามารถในการคัดแยกประเภทของขยะอยางละเอียดจะสามารถทําใหเกิดมูลคาของขยะท่ีสูงข้ึนอีกดวย  
 ในสวนของความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจบริการรับซ้ือของเกา ไดแก ทําเลท่ีตั้ง เนื่องจาก
ขยะรีไซเคิลมักจะมีปริมาณมาก ทําใหตองใชพาหนะในการขนสง ท่ีตั้งของสถานประกอบการจะตองไมไกล
จากแหลงของขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ ความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีเขามายังโรงงานจําเปน 
ตองสัมพันธกับกําลังการผลิตของเครื่องจักรท่ีเลือกใช นอกจากนี้ผูประกอบการจําเปนตองรับความเสี่ยง
ในการแยกประเภทของขยะใหสอดคลองกับโรงงานแปรรูป หากแยกประเภทขยะไมสมบูรณอาจทําให
ราคาขายลดลงได ความเสี่ยงสุดทาย คือ ราคากลางในการซื้อขายขยะรีไซเคิลเนื่องจากวัสดุรีไซเคิล
จะมีการอางอิงกับวัสดุใหมในทองตลาด เชน ราคาพลาสติกราคาเหล็ก ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจรับซ้ือของเกา 

จําเปนตองศึกษาราคาตลาดในการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิล และราคาวัสดุแยกประเภทท่ีโรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล
จะทําการรับซ้ือ 
 กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2552, หนา 22) ไดเสนอกระบวนการดําเนินงาน
ในสถานประกอบการรับซ้ือของเกาไว ดังภาพ 8  
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 กระบวนการดําเนินงานในสถานประกอบการรับซ้ือของเกา 
ท่ีมา: (กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552, หนา 22) 
 
 1) กิจกรรมตนน้ํา คือ การสื่อสารกับลูกคาถึงแหลงท่ีมาของขยะ เพ่ือปองกันปญหา
แหลงท่ีมาของขยะท่ีอาจไดมาจากการลักขโมย โดยการจดบันทึกรายละเอียดของลูกคาท่ีมาใชบริการ เชน 
มีการขอสําเนาบัตรประชาชนของผูนําขยะมาจําหนาย การกําหนดราคารับซ้ือขยะ การกําหนดราคารับซ้ือ
ท่ีเหมาะสม โดยอาจอางอิงจากราคารับซ้ือของผูประกอบการรายใหญ หรืออาจคํานวณจากราคาขายของวัสดุ
ท่ีจะสามารถจําหนายไดหลังจากการคัดแยกประเภท หักตนทุนในการบริหารจัดการและกําไรท่ีคาดหวัง ท้ังนี้
ราคารับซ้ือขยะจะแปรผันกับชนิดและประเภทของขยะ หากลูกคาสามารถคัดแยกประเภทขยะมาแลว 
ราคารับซ้ือจะสูงกวากรณีท่ีลูกคานําขยะแบบคละประเภทมาจําหนาย 
 2) กิจกรรมระหวางการดําเนินงาน คือ กิจกรรมหลักระหวางการดําเนินงาน ประกอบดวย
การคัดแยกประเภทของขยะท่ีทําการรับซ้ือ และจัดพ้ืนท่ีเก็บอยางเหมาะสม โดยผูประกอบการอาจตองหา
บุคลากรท่ีมีความรูดานการคัดแยกประเภทของขยะ ท้ังในดานเทคโนโลยี รวมถึงตองศึกษาความตองการ
ของตลาดท่ีมีความตองการวัสดุรีไซเคิลชนิดใด การประสานงานกับบริษัทผูจัดจําหนายเครื่องจักร 
เพ่ือทําการตรวจสอบสภาพการใชงานของเครือ่งจักร รวมถึงการแนะนําเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีมีความเหมาะสม
ในการดําเนินงาน 

กิจกรรมตนน้ํา 

รับซ้ือขยะจากลูกคา 

กิจกรรมระหวางการ
ดําเนินงาน 

 

กิจกรรมปลายน้ํา 

คัดแยกขยะ                       
มีประสิทธิภาพ 

จัดจําหนายใหกับ
โรงงานแปรรูปขยะ
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 3) กิจกรรมปลายน้ํา คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูประกอบการ โดยการแลกเปลี่ยน
ความรูในการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง การแลกเปลี่ยนฐานขอมูลของลูกคา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีผูประกอบการรับซ้ือขยะเพียงบางประเภท สามารถเพ่ิมความยืดหยุนใหกับลูกคา
ในการรับซ้ือขยะท่ีหลากหลายประเภทมากข้ึน โดยอาศัยการประสานงานกับเครือขายผูรับซ้ือขยะ 
ประเมินความพึงพอใจของลูกคาและโรงงานแปรรูป อยางเปนลายลักษณอักษรในดานตางๆ ไดแก 
สิ่งแวดลอมและสถานที่ ความปลอดภัย เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร 
และการประสานงาน และการประสานงานเพื่อจัดจําหนายขยะที่ทําการคัดแยกแลว โดยภายหลัง
จากการรวบรวมและคัดแยกประเภทของขยะท่ีไดทําการรับซ้ือมาแลวผูประกอบการตองประสานงานติดตอ
เพ่ือจําหนายขยะดังกลาว โดยอาจขายตอไปยังโรงงานคัดแยกท่ีมีขนาดใหญ เชน บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิลวงษพาณิชย จํากัด หรือหากสามารถรวบรวมขยะไดปริมาณมากผูประกอบการสามารถจําหนาย
ขยะดังกลาว โดยตรงไปยังโรงงานแปรรูปท่ีทําการรับซ้ือขยะรีไซเคิลโดยตรง 
 กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2552, หนา 34-40) ไดนําเสนอแนวทางการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจของธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาไว ดังตาราง 2 ดังตอไปนี้ 
 
ตาราง 2 แนวทางการพัฒนาธุรกิจสูความเปนเลิศ  
 

องคประกอบ ปจจัย แนวทางในการพัฒนา 
1. กลยุทธการบรกิาร 
    – ลูกคา 

1. การใหบริการรับซ้ือของเกา 1. บริการคัดแยกและจัดเก็บ 
   ขยะรีไซเคิล และการบริการ 
   ลูกคาดวยความรวดเร็ว 

 2. การสื่อสารวัตถุประสงค 
   ขอกําหนดตางๆ และขอสัญญา 
   ในโครงการ 

2. การสื่อสารกันระหวางองคกร 
   ธุรกิจกับลูกคาในเรื่องขอตกลง 
   กฎระเบียบขอบังคับตางๆ  
   ในการดําเนินธุรกิจ 

 3. การกําหนดกลยุทธใหสอดคลอง 
   กับความตองการของลูกคา 

3. การประเมินตลาดของกลุมผูซ้ือ 
   สินคารีไซเคิลเปนระยะๆ  
   เพ่ือใหองคกรธุรกิจได 
   ขยะรีไซเคิลตามท่ีตลาด 
   ตองการ 

 4. การวางแผนกลยุทธการบริการ 4. การประเมินและวิจัยตลาด 
   เพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธ  
   โดยมีการรวบรวมขอมูลตางๆ  
   อยางเปนระบบ และ 
   ผูประกอบการเห็นคุณคา 
   ของการรีไซเคิลขยะทุกประเภท 
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ตาราง 2 (ตอ)  
 

องคประกอบ ปจจัย แนวทางในการพัฒนา 
 5. การประเมินและระบุตําแหนง 

   ของธุรกิจ 
5. ประเมินความสามารถ 
   ในการแขงขันขององคกรธุรกิจ  
   และโอกาสในการแขงขัน 
   เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 6. การจัดประเภทลูกคา 6. การแยกกลุมลกูคาตามเกณฑยอยๆ 
 7. การสรางความสัมพันธ 

   และพันธมิตรทางธุรกิจ 
8. การสรางความนาเชื่อถือ 
   และการยอมรับของสังคม 

7. การสรางความรวมมือกับ 
   กลุมธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
   อยางใกลชิด  
8. สรางการยอมรับและชื่อเสียง 
   ขององคกรธุรกิจจากการ 
   เขารวมกิจกรรมทางสังคมตางๆ 

2. กลยุทธการบริการ  
    – พนักงาน 

1. การสื่อสารกลยุทธใหพนักงาน 
    ในสวนตางๆ 

1. การจดัการอยางเปนรูปธรรม 
    มีการออกเอกสารตางๆ เพ่ือแจง 
    ใหพนักงานทราบถึงเปาหมาย 
    งานและรายละเอียดงานตางๆ  
    มีการฝกฝนหัวหนางาน 

 2. การมีสวนรวมของพนักงาน 
    ในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ 
    ในการบริการ 

2. การนําผูมีสวนรวมในงานตางๆ  
    ท่ีเก่ียวของมาประชุมหารือ 
    เพ่ือกําหนดทิศทางและกลยุทธ 
    โดยเฉพาะแนวโนมของตลาด 
    รีไซเคิล กฎหมายและระเบียบ 
    ใหมๆ จากทางภาครัฐ 

 3. ความเขาใจในขีดความสามารถ 
   ของพนักงานเพ่ือการกําหนด 
   กลยุทธท่ีเหมาะสม 

3. พัฒนาขีดความสามารถ 
    ของพนักงานเพ่ือใหสามารถ 
    บรรลุเปาหมายท่ีตองการได 
    มีการคัดสรรและพัฒนา 
    พนักงานใหพรอมรองรับ 
    กลยุทธท่ีวางไว 

 4. การสรางความเขาใจในเรื่อง 
    ความสําคัญของการใหบริการ 
    และกระบวนการในการใหบริการ 

4. สรางความเขาใจถึงความสําคัญ 
   ของการใหบริการแกพนักงาน 
   ในมุมมองตางๆ และมีข้ันตอน 
   การควบคุมผลการดําเนินงาน    
   ของพนักงานทุกระดับ ท้ังเรื่อง 
   การคัดเลือก การคัดแยก การจัดเก็บ 
   การแปรรูปและการขาย 
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ตาราง 2 (ตอ) 
องคประกอบ ปจจัย แนวทางในการพัฒนา 

 5. พนักงานทุกระดับ 
   มีการสื่อสารกัน 

5. สรางวัฒนธรรมองคกร 
   เพ่ือใหเกิดความใกลชิดกัน 
   ในพนักงานทุกระดับ 

3. กลยุทธการบริการ  
   – ระบบการดําเนิน  
     งาน 

1. ความสัมพันธระหวางกลยุทธ 
   บริการของบริษัท 
   และการออกแบบระบบบริการ 

1. มีการนําระบบการบริหาร 
   จัดการมาใชเพ่ือเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการใหบริการ  
   เชน การบริหารคุณภาพ 

   และมาตรฐาน ISO 14001 
 2. การออกแบบระบบบริการ 2. การนําขอมูลจากการดําเนินงาน 

   มาวิเคราะหแนวโนมทางธุรกิจ 
   เพ่ือทําการพัฒนาระบบ 
   การใหบริการใหมๆ ท่ีสามารถ 
   ชวยใหการดําเนินงานรีไซเคิล 
   มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ระบบการดําเนินงาน 
    – ลูกคา 

1. การออกแบบมีการคํานึงถึงลูกคา 1. การคํานึงถึงผูท่ีจะใชผลิตภัณฑ 
   ท่ีไดจากการรีไซเคิล โดยมี 
   การประเมินอยางละเอียด 
   เพ่ือใหการลงทุนคุมคาท่ีสุด 

 2. ลูกคามีสวนรวมกับระบบ 
   การบริการ 

2. การรับฟงความคิดเห็น 
   ของลูกคาเพ่ือเปนขอมูล 
   ท่ีจําเปนตอผูประกอบ 
   ในการกําหนดระบบ 
   บริการลูกคา 

 3. ความสามารถในการตอบสนอง 
    ความตองการของลูกคา 

3. ระบบการบริหารงาน 
   ตองตอบสนองตอลูกคา  
   ใหเหมาะกับตลาด  
   และอุตสาหกรรม 

5. ระบบการดําเนินงาน 
   – พนักงาน 

1. การออกแบบมีการคํานึง 
    ถึงพนักงาน 

1. นําเทคโนโลยีตางๆ มาใช 
   ในกระบวนการทํางาน เชน  
   เครื่องจักรในการชวยขนยาย 
   วัสดุรีไซเคิลระบบปองกัน 
   และรักษาความปลอดภัย 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

องคประกอบ ปจจัย แนวทางในการพัฒนา 
 2. พนักงานมีสวนรวมกับระบบบริการ 2. มีการฝกฝนและอบรมพนักงาน 

   ใหมีความชํานาญในการใช 
   ระบบใหมๆ การพัฒนา 
   และปรับปรงุระบบงานตางๆ 
   โดยเฉพาะดานการจัดการ 

6. ลูกคา – พนักงาน 1. การปฏิสัมพันธกับลูกคา 1. มีการกระตุนใหพนักงาน 
   มีการสรางพันธมิตร 
   กับกลุมลูกคาทุกกลุม 
   ท้ังในพ้ืนท่ีและตางพ้ืนท่ี 
   เพ่ือการเจรจาตอรอง 
   หรือชวยเหลือกันทางธุรกิจ 

 2. การปฏิบัติงานในกระบวนการ 
   ท่ีไมเก่ียวของกับลูกคาโดยตรง 

2. มีการประสานงานกับบริษัท 
    ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
    กับการรีไซเคิลท้ังผูผลิตสินคา 
    ตางๆ จนถึงผูประกอบการ 
    รีไซเคิลดวยกันเอง 

 
 กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2552, หนา 41-42) ไดนําเสนอ ปจจัยแหงความสําเร็จ
ของธุรกิจรับซ้ือของเกาไว ไดแก กลยุทธในการดําเนินงาน ผูประกอบการในธุรกิจรับซ้ือของเกาควรคํานึงถึง
กลยุทธท่ีเหมาะสมกับจุดแข็งขององคกร เชน การดําเนินกลยุทธดานความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ 
ดานคุณภาพ การสรางเครือขายพันธมิตร เปนตน เนื่องจากธุรกิจรับซ้ือของเกาตองมีการเกี่ยวของ
กับการขนสงขยะเปนจํานวนมาก ท้ังตนน้ําและปลายน้ํา เพ่ือความสะดวกในการใหบริการลูกคา สถานท่ี
ใหบริการควรอยูในบริเวณท่ีคมนาคมสะดวก ใกลแหลงชุมชน หรือบนถนนสายหลัก ท่ีลูกคาสามารถเห็น
ไดสะดวก จัดระเบียบภายในสถานประกอบการใหเปนระเบียบเรียบรอย เปนสัดสวน โดยแยกขยะออกจาก
สวนบริหารจัดการใหชัดเจน ระบบการบริหารจัดการ การจัดการภายในองคกรและการใหบริการ
อยางเปนระบบถือวาเปนจุดสําคัญในการสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของการบริการ เชน มีระบบบันทึก
ขอมูลของการรับซ้ือขยะรีไซเคิลในแตละครั้ง โดยสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับ (traceability) 
โดยสามารถติดตามท่ีมาและรายละเอียดของขยะรีไซเคิลท่ีไดรับซ้ือมาในแตละครั้งได คาบริการ 
คาบริการสําหรับธุรกิจบริการรับซ้ือของเกาจะอยูในรูปของราคารับซ้ือขยะรีไซเคิล หากบริษัทมีการบริหาร
จัดการตนทุนท่ีดีก็มีความเปนไปไดท่ีจะสามารถรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากลูกคาไดในราคาสูง อันจะนําไปสู
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทไดอีกดวย อยางไรก็ตามราคากลางของขยะรีไซเคิล
ในปจจุบัน มักถูกกําหนดจากราคาของวัสดุนั้นๆ ตามราคาในตลาดโลก ซึ่งจะมีเพียงบริษัทบริการ
รับซ้ือของเกาขนาดใหญท่ีจะสามารถกําหนดราคารับซ้ือไดดวยตนเอง อยางไรก็ตามเนื่องจากขยะรีไซเคิล
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เปนสินคาท่ีมีปริมาตรมาก ทําใหคาใชจายในการขนสงสูง ดังนั้น ผูประกอบการไมจําเปนตองใหราคา
รับซ้ือสูงเสมอไป เพราะลูกคาจะพิจารณาความเหมาะสมจากคุณภาพในการบริการ การคมนาคมขนสง 
ความสะดวกในการเขารับบริการ รวมถึงและความนาเชื่อถือของบริษัทมากกวา ในสวนของเทคโนโลยี
ในการคัดแยกขยะนับวาไมมีกระบวนการท่ีซับซอน จะมีความแตกตางบางในดานการออกแบบเครื่องจักร
ในการบดยอย หรืออัดวัสดุตางๆ เทานั้น ดังนั้นเทคโนโลยีท่ีใชในการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลหลักๆ คือ 
การคัดแยกอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแยกประเภทเปนกระบวนการตนน้ําท่ีสําคัญในการคัดแยกขยะ
ท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลไดและไมไดนอกจากนี้ในขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดก็ยังตองทําการแยกประเภทขยะ
ท่ีแยกประเภทแลวจะมีราคาสูง ดังนั้น เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการคัดแยกขยะจึงเปนปจจัยสําคัญอีกขอหนึ่ง
ในการนําธุรกิจไปสูความสําเร็จ 

 จากบริบทของธุรกิจรับซ้ือของเกา จะเห็นไดวาธุรกิจรับซ้ือของเกาเปนธุรกิจท่ีกําลังไดรับสนใจ 
เพราะกระแสสังคมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมไดกลายเปนโอกาสท่ีสําคัญตอธุรกิจนี้ ปจจัยสําคัญ
ท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจรับซ้ือของเกานี้ คือ การบริหารจัดการธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ตั้งแตตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา โดยการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
ซ่ึงเปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในดานการบริหารจัดการและความใสใจตอสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียด
พอสังเขป ดังนี้  
 2.1.8 บริบทของบริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 สมไทย วงษเจริญ (2544, หนา 2) ไดกลาวถึง ประวัติและจุดเริ่มตนของบริษัทวงษพาณิชย 
คือ จุดเริ่มตนของวงษพาณิชย เกิดจากการดําเนินงานและกอตั้งของ สมไทย วงษเจริญ โดยเริ่มตนงานเม่ือป 
พ.ศ. 2517 เริ่มแรกมีเพียงรถปกอัพ 1 คัน เพ่ือรับซ้ือของเกาตามทองถ่ินชนบทท่ัวทุกตําบลในบริเวณโดยรอบ
ของจังหวัดพิษณุโลก ในแตละวันจะรับซ้ือขยะไดเปนปริมาณวันละ 1,000 กิโลกรัม ป พ.ศ. 2520 ไดขยาย
กิจการเปดรานรับซ้ือเล็กๆ ใชหองแถวมีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ขณะนั้นการรับซ้ือขยะเพ่ือรีไซเคิล 
ไดมีปริมาณมากข้ึน คือ ประมาณ 1,000-1,500 กิโลกรัม เม่ือป พ.ศ. 2525 ไดขยายจุดรับซ้ือ โดยมีเนื้อท่ี
กวางข้ึนรวม 200 ตารางวา และรับซ้ือขยะเพ่ือรีไซเคิล ไดถึงปริมาณวันละ 6,000-10,000 กิโลกรัม ตอมา
ในป พ.ศ. 2538 ไดขยายพ้ืนท่ีโรงงานและรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีเนื้อท่ี 6 ไรครึ่ง ตั้งอยูท่ี 
ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดเริ่มยกตัวเองเขาสูระบบมาตรฐานเปนโรงงานคัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิลท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย สามารถรองรับขยะวันละประมาณ 80,000-100,000 กิโลกรัม 
จนถึงป พ.ศ. 2543 ไดมีการขยายสาขาออกไปรวม 10 สาขาในขณะนั้น รวมท้ังมีเครือขายคูคาซ่ึงเปน
พันธมิตรเดียวกันท่ัวประเทศมากกวา 500 แหง ในหลายจังหวัด 
 1) ประวัติผูกอต้ัง ผูกอตั้ง คือ ดร.สมไทย วงษเจริญ ตําแหนงประธานกรรมการฯ 
ไดดําเนินธุรกิจการคาขายรีไซเคิลมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 ไดมองเห็นคุณคาของขยะท่ีประชาชนทั่วไป
ท้ิงกันอยางไรไมรูคุณคา และขอตั้งขอรังเกียจขยะ จึงไดเริ่มตนประชาสัมพันธรณรงคไปยังชุมชนตางๆ 
ในเขตเทศบาลทุกชุมชน และองคกรเอกชนและหนวยงานราชการ โรงงานตางๆ ท้ังในเขตจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอ่ืนๆ รวมท้ังกรุงเทพมหานครท่ีเครือขายวงษพาณิชยไดรับเกียรติในการเชิญเขารวมประชุม
ปรึกษาหารือในการจัดตั้งศูนยรับขยะรีไซเคิล และการหามาตรการทางเลือกในการแกปญหาขยะลนเมือง 
รวมท้ังยังมีตําแหนงทางสังคม เชน กรรมการที่ปรึกษาชมรมประสานความรวมมือดานพลังงาน
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และสิ่งแวดลอม กรรมการท่ีปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
สิ่งแวดลอม เปนตน 
 2) รูปแบบขององคกร 
 (1) รับซ้ือขยะเพ่ือรีไซเคิล โดยทําการคัดแยกขยะออกเปน 5 ประเภทหลักๆ 
ไดแก กระดาษ พลาสติก โลหะ แกว และประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแยกยอยไดอีกกวา 300 ชนิด 
 (2) คัดแยกขยะ และแปรรูปขยะผานโรงงานในเครือวงษพาณิชย 
 (3) บริการจัดการขยะภายนอกสถานที่ทําลายเอกสารที่เปนความลับ รื้อถอน
และขนยายซากวัสดุ ใหคําปรึกษาดานการจัดการขยะอยางครบวงจร  
 (4) เปดโรงงานเปนสถานท่ีเพ่ือศึกษาดูงานเรื่องการกําจัดขยะ และจัดการฝกอบรม
ใหความรูเรื่องการจัดการขยะอยางถูกวิธี และการคัดแยกขยะเพื่อนํามารีไซเคิล ใหกับหนวยงาน
ท้ังทางภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูท่ีสนใจท่ัวไป  
 ปจจุบัน “วงษพาณิชย” มีสาขาท้ังสิ้น 1012 สาขา (สมไทย วงษเจริญ, สัมภาษณ, 
2555) มีรูปแบบการขยายสาขาท้ังหมด 4 ประเภท คือ สาขาวงษพาณิชย ซ่ึงวงษพาณิชยเปนผูลงทุน
เองท้ังหมด กิจการรวมลงทุนแฟรนไชสและศิษยวงษพาณิชย ในสวนรูปแบบท่ีวงษพาณิชยจะเขาไป
รวมลงทุนนั้น จะตองเปนธุรกิจขนาดใหญและลงทุนเทคโนโลยีข้ันสูงและใชทุนมาก สวนแฟรนไชสจะอนุญาต
ใหใชชื่อและเครื่องหมายการคาของวงษพาณิชยได โดยไมเสียคาธรรมเนียมใดๆ แตจะตองเขารับการอบรม
หลักสูตร “การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจ” เสียกอน และสําหรับรูปแบบศิษยวงษพาณิชยนั้น 
จะไมสามารถใชชื่อและเครื่องหมายการคาของวงษพาณิชยได (ผูจัดการ 360 องศา, ออนไลน, 2552) 
 3) นโยบายเพ่ือสิ่งแวดลอม โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษพาณิชย เปนผูนํา
ดานการจัดการขยะรีไซเคิล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอชุมชนและสังคมจึงดําเนินการดวยความมุงม่ัน
อยางจริงจงัในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือลดปญหาท่ีจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ
ธุรกิจโรงงาน คือ กอนเริ่มกิจการอ่ืนใด ท้ังภายในโรงงานและภายนอก จะตองศึกษากอนวากิจกรรมนั้น
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม และหากวามีจะตองศึกษาถึงวิธีการแกไขจึงจะเริ่มกิจกรรมนั้นได 
วัตถุประสงคและเปาหมายใหทุกแผนมุงเนนสรางความตระหนัก ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พนักงานทุกคนจะตองเปนนักสิ่งแวดลอมดวยความสมัครใจ และยินดีท่ีจะยอมรับนโยบาย 
และเผยแพรตอสาธารณชน ยึดม่ัน ปฏิบัติเครงครัดตามกฎหมายพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบตางๆ 
ของประเทศไทย และกําหนดการสอดคลองตามระเบียบกฎหมายของประเทศผูนําดานสิ่งแวดลอม เชน 
อนุสัญญาบาเซล เปนตน และแผนงานดานสิ่งแวดลอม คือ การประเมินปญหาสิ่งแวดลอมเม่ือมีกิจกรรมใหม 
การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก ติดตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในโรงงาน การตรวจวัดสิ่งแวดลอม (ความรอน ฝุน แสง และเสียง) และการตรวจวัดมลภาวะ  
 4) แฟรนไชสวงษพาณิชย 
 (1) ผูประกอบการ แฟรนไชสวงษพาณิชยตองมีคุณสมบัติ คือ เปนคนดี มีศีลธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุจริต มีทุนทางสังคมท่ีดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเปนบุคคลลมละลาย ตามคําพิพากษา
ของศาล ไมเคยตองคดีในทางลักทรัพย รับซ้ือของโจร ไมเคยประกอบอาชีพในลักษณะท่ีผิดกฎหมายมากอน 
 (2) เง่ือนไขและข้ันตอนการจัดต้ังสาขาแฟรนไชส คือ ตองมีความพรอมดานการลงทุน 
ทีมงาน ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม (ถายภาพบริเวณสถานท่ี) ผานการฝกอบรมการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
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ตามหลักสูตร 5 วัน พิจารณา ตรวจดูสถานท่ี 1 ครั้ง (หลังจากคัดเลือกทําเลเบื้องตนแลว) วิเคราะห 
ศึกษาปจจัย ขอมูลตางๆ จุดแข็ง จุดออน ปญหา และโอกาส กําหนดรูปแบบอาคารโรงเรียน สํานักงาน 
เครื่องมือ ระบบการขนสง จัดทําแผนการตลาด ขนาดการลงทุน อบรม และฝกวิธีทํางานแกทีมงาน พนักงาน
ระดับตางๆ พรอมท้ังฝกการซ้ือ ขาย ในสถานท่ีจริง ตรวจอาคารสถานท่ีตั้งครั้งสุดทาย กอนเปด และพิธีปด 
หลักจากการเปดซ้ือ ขาย ตองมีคําถามทุกวัน วันละ 3 ปญหา ตลอด 60 วัน และเดือนท่ีสามสัปดาหละ 
1 ครัง้ (4 ครั้ง) 
 (3) ทําเลท่ีตั้ง ตองมีทําเลท่ีตั้งในถนนสายเมนหลัก มีลักษณะโดดเดน พบเห็นงาย 
ซ่ึงสามารถเปนท่ีสังเกตไดงายท้ังลูกคาประจํา ลูกคาจร ไมอยูใกลโรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล รานอาหาร 
สถานท่ีราชการและสวนสาธารณะ 
 (4) สิ่งท่ีตองเตรียมลวงหนากอนจะจดสัญญาแฟรนไชส เขียน lay out ทําเลท่ีตั้ง 
โดยยึดเมนหลัก เกรด A เปนท่ีหมาย ถายรูปบริเวณหนาท่ีดิน 4 ทิศทาง เพ่ือดูความเจริญของทําเลแถวนั้น 
ถายรูปหนารานคูแขงขันบริเวณใกลโดยเขียนแตละแหงหางจากรานท่ีจะเปดเทาไร ขนาดการคาของผูแขงขัน
เปนอยางไรและแตละรานตั้งมานานเทาไร เมนหลัก เกรด A คือ ถนนใหญสายหลักในเมืองท่ีมีปริมาณ
การจราจรหนาแนน รถบรรทุก รถขนสง รถปคอัพ ฯลฯ มีการคาหลักๆ เชน ธนาคาร รานวัสดุกอสราง 
ปมน้ํามัน รานสะดวกซ้ือ หรือมีการคาขายเปนหลักแสน หลักลาน ลูกคาผานไปมาจํานวนมาก ไมตั้งใจ
เห็นก็เห็นไดงาย ลูกคาขาจรเพ่ิมไดตลอดเวลา ทําเล เกรด B ซอยแยก มีปริมาณการจราจรพอสมควร 
ถนนไมใหญมากอยูในเมือง ยานชุมชน สะดวกในการซ้ือขาย ไมไกลจากตัวเมือง เปนยานชุมชนสายธุรกิจ
ขนาดกลาง ลูกคาอาจเห็นไดบางไมไดบาง ทําเลเกรด C ทางเขาออกซอยสลับซับซอนหรือซอยตัน ลูกคาตั้งใจ
มาหาถึงจะเจอ ทําเลแบบนี้เปดรานไมรอด 
 (5) บริการของวงษพาณิชย มีการใหคําปรึกษา วงษพาณิชยมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
พรอมใหคําปรึกษาและแนะนําหนวยงาน ในดานคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการฝกอบรม ตลอดจน
การจัดการวัสดุเหลือใชและของเสียอุตสาหกรรมอยางถูกวิธีตั้งแตตนทาง การจัดเก็บท่ีรองรับปริมาณวัตถุดิบ
อยางเพียงพอ การจัดเก็บท่ีถูกตองเหมาะสม คํานึงถึงสภาพแวดลอมและความปลอดภัย การรีไซเคิล 
สนับสนุนกระบวนการหมุนเวียน เพ่ือนํากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชนและในฐานะผูเชี่ยวชาญการบําบัด
และผูรีไซเคิลปลายทาง ทางโรงงานสามารถจัดการวัสดุเหลือใชของเสียจากอุตสาหกรรม โดยกระบวนการ
รีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพ การรับซ้ือ รับซ้ือขยะประเภท เศษพลาสติก โลหะ เศษทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส 
เครื่องจักรเกา เครื่องมือทางอุตสาหกรรม รถบรรทุกเกา อาคารโรงงานกระดาษ ขวดแกว ไม วัสดุอ่ืนๆ 
โดยใหราคาสูง อบรมใหความรูวงษพาณิชยเปดใหเปนสถานท่ีฝกอบรมใหความรูการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล
เชิงธุรกิจ สําหรับผูสนใจท่ีจะเริ่มประกอบอาชีพใหม และนําความรูไปใชในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
การทําลายเอกสารท่ีเปนความลับ วงษพาณิชยมีศูนยทําลายเอกสารท่ีเปนความลับ เชน เช็คสั่งจาย 
สเตทเมนท ลูกคาธนาคาร สํานวนสอบสวน คําสั่งพิพากษาศาล อนุสัญญาและเอกสารท่ีเปนความลับ
จากหางรานและบริษัทตางๆ ทําลายเอกสารดวยเครื่องมือท่ีทันสมัยและระบบความรับผิดชอบท่ีปลอดภัย 
การเก็บของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ใหบริการเก็บกากของเสียทางอุตสาหกรรม สําหรับใชเปนเชื้อเพลิง
ลิกไนตในโรงงานปูนซีเมนต บริการพิเศษดานอ่ืนๆ การบริการรื้อถอน อาคาร โรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณสํานักงาน สินคาทัณฑบน (EPZ,BDI) พรอมดําเนินการขออนุญาตและการผลิตเครื่องมือท่ีเหมาะสม
เพ่ือการรีไซเคิล 
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 5) โครงการกิจกรรมท่ีวงษพาณิชยไดดําเนินการ   
 (1) โครงการหอพักสีขาว เปนการจัดการขยะของเสียท่ีไมไดมาตรฐานกอใหเกิดปญหา
หลายประการ เชน เปนแหลงบมเพาะเชื้อโรค ทําใหเกิดสภาวะแวดลอมเปนพิษ เปนตน ดังนั้น
หากทําการจดัการขยะและของเสียอยางถูกตองและเปนระบบก็จะทําใหปญหาดังกลาวลดนอยลงหรือหมดไป 
จากปญหาดังกลาว โดยเฉพาะการจัดการขยะในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงไดดําเนินโครงการ
ขยะนี้มีคา ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการดานสิ่งแวดลอมของหอพักสีขาว เพ่ือใหนักศึกษาหอพักไดมีความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองในการคัดแยกขยะและฝกฝนวินัยในการท้ิงขยะจนเปนพฤติกรรมท่ีดี นําไปขยายผล
ในครอบครัว ชุมชน และสังคมตอไป 
 (2) โครงการตลาดนัดขยะ เปนศูนยกลางการซ้ือขาย แลกเปลี่ยนขยะ ซ่ึงจะจัดใหมีข้ึน
สัปดาหละ 1 ครั้ง โดยนัดหมายลวงหนาไว เพ่ือใหประชาชนนําขยะในบานออกมาขาย ณ ตลาดนัด
ขยะรีไซเคิล 
 (3) โครงการแบบมีสวนรวม zero waste project จากปญหาขยะของชุมชน
บรมไตรโลกนาถ 21 ในอดีตท่ีผานมาไดรับความชวยเหลือจากเทศบาลนครพิษณุโลก และโรงงานคัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิลวงษพาณิชยใหความชวยเหลือทั้งในดานงบประมาณ นโยบาย เทคนิค วิธีการรณรงค
ปลูกจิตสํานึกใหมีการคัดแยกขยะตนทาง ในสวนของรีไซเคิลและขยะท่ียอยสลายไดทําเปนปุยในชุมชน 
ในสวนของขยะอันตรายและขยะท่ีตองสงใหเทศบาลไปดําเนินการทําใหขยะของชุมชนไตรโลกนาถ 21 
ลดลงจากหนึ่งสัปดาหท่ีตองเก็บขนเปนประจําทุกวัน โดยรถเทศบาลเหลือเพียง 1 วัน/ 1 สัปดาห 
และเกิดรายไดใหกับชุมชน 
 (4) โครงการ MOU ระหวางวงษพาณิชย มหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบันพัฒนา
สี่แยกอินโดจีน สนับสนุนดานวิชาการ นักวิชาการปฏิบัติงานวิชาการและบริหารจัดการศูนยการเรียนรู
ขยะอยางครบวงจร 
 จากบริบทของ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชยจํากัด ขางตน จะเห็นไดวา 
มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ และเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีสาขาเครือขาย 
ท่ัวประเทศท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ แตเนื่องจากธุรกิจรับซื้อของเกานั้นเปนธุรกิจ
ท่ีมีขอจํากัดดานขอมูลทางการเงิน การตลาด ลูกคา และความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียท่ีชัดเจน จึงสงผล
ตอการเลือกเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 2.1.9 แนวคิดดานการวัดผลการดําเนินงานขององคกร  
 ความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) นั้นเปนปจจัยท่ีสงผลโดยตรงตอผล
การดําเนินงานขององคกร ดวยการสงมอบคุณคาท่ีดีท่ีสุดใหลูกคา ซ่ึงสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ผานทางสวนแบงตลาด (market share) ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) ผลกําไร (profit) 
และผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment) (Porter, 1985, p. 96) ซ่ึงหากองคกรใด
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันท่ียั่งยืนข้ึนมาได องคกรนั้นจะมีผลกําไรและสวนแบงตลาด
เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง (Fahy & Smithee, 1999, pp. 4-5) ความไดเปรียบ
ในการแขงขันจึงเปนตัวสะทอนผลการดําเนินงานโดยตรง โดย ฟอซา และเซลฟาดอร (forza & Salvador, 
2000, p. 359) ไดใหความหมายวา การวัดผลการดําเนินงาน คือ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหาร
จัดการในองคกร โดยมีประเด็นท่ีสําคัญคือการจัดโครงสรางการสื่อสารระหวางหนวยงาน ไดแก บุคลากร 
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ทีมงาน กระบวนการทํางาน ใหมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย การรวบรวม การประมวลผลและการสงมอบ
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน หนวยงาน ตลอดจนประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในภาคสวนตางๆ ในองคกร สวน เกตส (Gates, 1999, p. 4) ไดอธิบายวา ระบบการวัดผล
การดําเนินงานเชิงกลยุทธ คือ การแปลงกลยุทธทางธุรกิจไปสูการวัดผลทางการเงินและการวัดผล
การปฏิบัติงานขององคกรวาเปนไปตามเปาหมายที่องคกรไดวางไวหรือไม สวน บอรน นีลลี่ มิลส 
และแพลทส (Bourne, Neely, Mills & Platts, 2003 p. 4) ไดเสนอวา ระบบการวัดผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ หมายถึง การใชชุดมาตรวัดผลการดําเนินงานหลายมิติเพ่ือการวางแผนและการจัดการธุรกิจ 
 ตอมาไดมีแนวคิดวิธีการวัดผลการดําเนินงานที่เปนที่นิยมใชกันกันอยางแพรหลาย คือ 
the balanced scorecard ซ่ึง แคปแลน และนอรตัน (Kaplan & Norton, 1992, p. 72; 1996, p. 76) 
ไดนําเสนอแนวคิด the balanced scorecard ไว 4 ดาน ดังนี้ 1) มุมมองดานการเงิน (financial 
perspectives) ไดแก การวัดผลการดําเนินงานในดาน กําไร รายได ผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ผลตอบแทนจากทรัพยสิน เปนตน 2) มุมมองดานกระบวนการภายใน (internal business process 
perspectives) ไดแก การวัดผลการดําเนินงานในดาน เวลาท่ีใชในการผลิตสินคา และความรวดเร็วใน
การสงสินคา เปนตน 3) มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต (learning and growth perspectives) 
ไดแก การวัดผลการดําเนินงานในดานคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา และคาใชจายดานการฝกอบรม เปนตน 
และ 4) มุมมองดานลูกคา (customer perspective) ไดแก การวัดผล การดําเนินงานในดาน ความพึงพอใจ
ลูกคา สวนแบงตลาด และคาใชจายทางการตลาด เปนตน โดยมีการกําหนดเปาหมายและดัชนีที่ใช
ในการชี้วัดในแตละมุมมองอยางชัดเจน ดังภาพ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 9  องคประกอบของ balanced scorecard 
ท่ีมา: (แคปแลน และนอรตัน Kaplan & Norton, 1992, p. 72) 

 

มุมมองดานการเงิน 

มุมมองดานนวัตกรรม 
และการเรียนรู 

มุมมองดาน 
กระบวนการภายใน 

 

มุมมองดานลูกคา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

48 

 โดย พสุ เดชะรินทร (2546, หนา 114) ไดอธิบายแนวคิดของ balanced scorecard วาประกอบ
ไปดวย 5 องคประกอบยอย ดังนี้ 1) วัตถุประสงค (objectives) ซ่ึงแสดงถึงสิ่งท่ีองคกรอยากจะบรรลุ เชน 
ภายใตมุมมองดานลูกคานั้น องคกรสวนใหญมักจะมีวัตถุประสงคในการสรางความพึงพอใจของลูกคา
เปนหลัก 2) การวัดผล (measures) ไดแก ดัชนีหรือเครื่องชี้วัดท่ีจะใชบอกวาองคกรบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีตองการหรือไม เชน ถาวัตถุประสงคท่ีอยากจะบรรลุไดแก ความพึงพอใจของลูกคาดัชนีหรือเครื่องมือ
ท่ีจะบอกใหเรารูวาลูกคามีความพึงพอใจหรือไม ไดแก ดัชนีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา หรืออัตรา
การรองเรียนจากลูกคา 3) ขอมูลพ้ืนฐานในปจจุบัน (baseline data) ไดแก ขอมูลในปจจุบันของตัวชี้วัดนั้น 
ซ่ึงขอมูลในปจจุบันนี้ สวนใหญจะใชเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการกําหนดเปาหมายท่ีตองการท่ีจะบรรลุตอไป 
4) เปาหมายท่ีตองการบรรลุ (target) ไดแก ตัวเลขของตัวชี้วัดท่ีเราตองการท่ีจะบรรลุ เชน จากดัชนี
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคานั้น เปาหมายท่ีตองการท่ีจะบรรลุ ไดแกลูกคาอยางนอยรอยละ 80 
มีความพึงพอใจในสินคาและบริการของเรา และ 5) สิ่งท่ีจะทําเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (initiatives) ไดแก 
แผนงาน หรือกิจกรรมท่ีเราจะทําเพ่ือชวยใหบรรลุเปาหมาย เชน สิ่งท่ีจะทําเพ่ือใหลูกคาอยางนอยรอยละ 80 
มีความพึงพอใจ ไดแก การเพ่ิมชองในการใหบริการใหมากข้ึน  
 อยางไรก็ตาม มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 66) ไดใหความเห็นวา แนวคิดการประเมินผล
การดําเนินงานดวย balanced scorecard นั้นเหมาะสมกับองคกรท่ีมีขอมูลทางการเงินและการบริหาร
ท่ีทันสมัยซ่ึงอาจไมเหมาะกับบริบทการบริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางธุรกิจรับซ้ือของเกา 
จึงไดเสนอใหนําแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานของ แทนเจน (Tangen, 2005, p. 43) มาใช 
ซ่ึงมีรูปแบบในการวัดผลการดําเนินงานขององคกรตาม the triple-P model ดังภาพ 10 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 10 แบบจําลอง the triple-P model 
ท่ีมา: แทนเจน (Tangen, 2005, p. 43) 

ผลิตภาพ  

ผลการดําเนินงาน 

( f ) 

คุณภาพ, การสงมอบ, ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุน  

มูลคาท่ีได 

ประสิทธิผล 
ปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายใน 

ผลกําไร 

 

ประสิทธิภาพ 
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 จากภาพ 10 แทนเจน (Tangen, 2005, p. 43) ไดเสนอปจจัยในการประเมินผลการดําเนินงานไว 
3 มิติ ไดแก 1) ผลการดําเนินการ (performance) ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยยอยๆ 4 ประการ ไดแก 
1) คุณภาพ (quality) 2) การสงมอบ (delivery) 3) ความรวดเร็ว (speed) 4) ความยืดหยุน (flexibility) 
2) ผลกําไร (profitability) และ 3) ผลิตภาพขององคกร (productivity) จากนั้นผูวิจัยไดทําการประยุกตปจจัย
ในการประเมินผลการดําเนินงานท้ัง 2 แนวคิดเขาดวยกัน เพ่ือความเหมาะสมกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 
ดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 การประยุกตตัวแปรการวัดผลการดําเนินงาน 
 

the balanced scorecard the triple-P 
model 

การประยุกตแนวคิดการวัดผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจรับซ้ือของเกา 

1. มุมมองดานการเงิน (financial  
   perspectives) 
   - กําไร  
   - รายได  
   - ผลตอบแทนจากการลงทุน  
   - ผลตอบแทนจากทรพัยสิน 
2. มุมมองดานกระบวนการภายใน  
   (internal business process  
   perspectives) 
   - เวลาท่ีใชในการผลิตสินคา 
   - ความรวดเร็วในการสงสินคา 
3. มุมมองดานการเรียนรู 
   และการเติบโต (learning and   
   growth perspectives) 
   - คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา  
   - คาใชจายดานการฝกอบรม 

คุณภาพ 
การสงมอบ 
ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุน 
ผลกําไร 
ผลิตภาพ 
 

ผลกําไรขององคกร 
คุณภาพของสินคา 
ความรวดเร็วในการใหบริการ
ลูกคา 
ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ 
ผลิตภาพขององคกร  
ผลการดําเนินงานรวม 
 

4. มุมมองดานลูกคา (customer  
    perspective) 

  

   - ความพึงพอใจลูกคา    
   - สวนแบงตลาด    
   - คาใชจายทางการตลาด   

 
 จากตาราง 3 จะเห็นวาในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิด the triple-p model 
ของแทนเจน (Tangen, 2005, pp. 34-46) และ the balanced scorecard ตามท่ี มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ 
(2552, หนา 66) ไดกลาวไววา บริบทโดยรวมของธุรกิจรับซ้ือของเกาเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ท่ีมีขอจํากัดดานขอมูลทางการเงิน การตลาด ลูกคา และความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียท่ีชัดเจน การวัดผล
การดําเนินงานตามแนวคิด the balanced scorecard ท้ัง 4 ดาน อาจไมเหมาะสม ดังนั้น ผูวิจัย
จึงไดประยุกตเชื่อมโยงแนวคิดท้ังสองเขาดวยกันอยางเหมาะสม ซ่ึงท้ัง 2 แนวคิดนี้มีความเหมือนและตางกัน 
เพ่ือใหสามารถวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจรับซ้ือของเกา ไดอยางถูกตองมากท่ีสุด โดยมีปจจัยในการวัดผล
การดําเนินงาน ดังนี้  
 1) ผลกําไรขององคกร (finance) กลาวคือ ผลกําไรขององคกรเปนปจจัยสําคัญในการ
วัดผลการดําเนินงานขององคกรท่ีแสวงหากําไรท้ังหมด การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินนี้ยังบง
บอกถึงการดําเนินงานตามแผนกลยุทธท่ีไดวางไวหรือไม ซ่ึงสวนใหญจะมีสวนเก่ียวของกับการวัด
ความสามารถในการทํากําไร (profitability) ขององคกร ตัวชี้วัดทางการเงินท่ีนิยมใช ไดแก รายได 
(revenue) กําไรจากการดําเนินงาน (operate income) เปนตน (ขจรวุฒิ นําศิริกุล, 2553, หนา 77-78) 
 2) คุณภาพของสินคา (quality) กลาวคือ คุณภาพของสินคา เปนปจจัยสําคัญ
ในการสงมอบคุณคาท่ีดีสูลูกคา ซ่ึงเริ่มจากการกําหนดความตองการของลูกคาในปจจุบัน และอนาคต 
พรอมกับควบคุมและพัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองกับความตองการนี้ สอดคลองกับ United Nations 
Industrial Development Organization (2006, p. 1) ท่ีไดใหความหมายของ คุณภาพของสินคาไววา 
ความสามารถในการบริหารจัดการสินคาและบริการเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางดีท่ีสุด หากสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี ถือวาองคกรนั้นมีสินคาและบริการ
ท่ีคุณภาพสูง (high quality) ในทางกลับกันหากไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี ก็จะถือวา
องคกรนั้นมีสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพต่ํา (low quality) (ขจรวุฒิ นําศิริกุล, 2553, หนา 79-80) 
 3) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) กลาวคือ การใหบริการลูกคาท่ีรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบไปดวย 3 ชวงเวลา ดังนี้ (1) การบริการลูกคากอนการขาย (pre-sale 
service) ไดแก การกําหนดนโยบายในการใหบริการแกลูกคาการเผยแพรใหลูกคาทราบถึงการใหบริการ 
การจัดระบบการทํางานเพ่ือบริการลูกคาอยางยืดหยุน การจัดโครงสรางหนอยงานใหบริการลูกคา
อยางชัดเจน และการใหบริการทางดานเทคนิคหรือทางวิชาการแกลูกคา (2) การใหบริการลูกคาระหวาง
การขาย (sale service) ไดแก การกําหนดระดับของสินคาคงเหลือท่ีเหมาะสม ความสามารถในการแกไข
ปญหากรณีสินคาไมเพียงพอตอความตองการซ้ือของลูกคา การศึกษาขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการสั่งซ้ือ
ของลูกคา การกําหนดเวลาท่ีลูกคาจะไดรับสินคา การใหบริการขนถายสินคาระหวางการขาย การสรางระบบ
การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดหาสินคาทดแทน (3) การใหบริการลูกคาหลังการขาย (after-sale 
service) ไดแก การบริการติดต้ัง การรับประกันสินคา การซอมแซม การมีชิ้นสวนสินคาท่ีหาซ้ือไดงาย 
การบริการขนสงสินคาหลังการขาย การรับฟงความคิดเห็น คําติชมของลูกคา การบริการบรรจุหีบหอสินคา 
การใหใชสินคาทดแทนชั่วคราวระหวางรอซอมแซมสินคา (Ballou, 1992, p. 81) ซ่ึงการใหบริการลูกคา
ดังกลาว จําเปนยิ่งท่ีองคกรธุรกิจจะตองใหบริการลูกคาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดข้ึนกับลูกคา  
 4) ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) กลาวคือ ความยืดหยุน 
และความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการแขงขันท่ีรุนแรงไดนั้น 
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จในอนาคต (Gibson, In Gibson, Ed. 1998, p. 8) 
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 5) ผลิตภาพขององคกร (productivity) กลาวคือ การใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
คุมคา และสามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกรได (Tangen, 2005, p. 37) ซ่ึงพอเตอร และคราเมอร 
(Porter & Kramer, 2011, pp. 8-9) ไดนําเสนอ ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอผลิตภาพ (productivity) ของ
องคกรไว ดังนี้ (1) ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (2) การเขาถึงและความอยูรอดของผูขายปจจัยการผลิต 
(3) ทักษะของพนักงาน (4) ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน (5) สุขภาพของพนักงาน (6) ปญหา
การใชน้ํา (7) ปญหาการใชพลังงาน 
 6) ผลการดําเนินงานรวม (total performance) หมายถึง ผลการดําเนินงานในภาพรวม
โดยเฉลี่ยจาก คุณภาพของสินคา (quality) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) ความยืดหยุนปรับตัว
ตามสถานการณ (flexibility) ผลิตภาพขององคกร (productivity) และผลกําไรขององคกร (finance)   

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ประดิษฐ อารยะการกุล (2547, หนา 248-254) ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธการแขงขันของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวาปจจัยภายนอกท่ีชี้นํากลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐอยางมาก ท้ังในปจจุบันและจะสงผลตอไปในอนาคต ไดแก ทิศทางการพัฒนาของประเทศท่ีมุง
ไปสูสังคมดิจิตอล และการใหความสําคัญกับการฝกอบรมตลอดอายุงานของแรงงานท่ีประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยางมากท้ัง ในปจจุบัน 
และในอนาคต คือ คุณภาพของนักศึกษา การสนับสนุนดานงบประมาณจากท่ีมีแนวโนมลดลง และ
การขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ กลยุทธดานความเปนผูนําทางดานตนทุนของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ประกอบดวย 4 กลุมกลยุทธคือ 1) พันธมิตรเชิงกลยุทธ 2) นักศึกษา 3) การบริหาร
และการเงิน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร กลยุทธดานการสรางความแตกตางของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบดวย 4 กลุม 1) พันธมิตรเชิงกลยุทธ 2) นักศึกษา 3) การพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ 4) ความไดเปรียบการแขงขันเชิงการตลาด กลยุทธการจํากัดขอบเขตประกอบดวย 
4 กลุม 1) พันธมิตรเชิงกลยุทธ 2) ความเปนเลิศทางวิชาการ 3) การพัฒนาประชาคม 4) เปาหมาย
เจาะจง การพัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในภาพรวมควรใหความสําคัญกับกลยุทธพันธมิตร
เชิงกลยุทธ เนื่องจากเปนกลยุทธที่พบทั้ง 3 ดานของกลยุทธการแขงขัน กลยุทธที่มีความสําคัญ
ลําดับรองลงมา ควรใหความสําคัญกับกลยุทธดานนักศึกษา กลยุทธดานการบริหาร และกลยุทธ
ดานวิชาการ 
 จตุพร โควคาศัย (2549, หนา 107-109) ไดศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพผูดอยโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาผูประกอบอาชีพอิสระเก็บของเกาขาย พบวา 
ในปจจุบันนี้กฎหมายดังกลาว มีบทบัญญัติท่ียังไมครอบคลุมถึงกลุมผูดอยโอกาสกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ
เก็บของเกาจากขยะขายโดยตรง ทําใหผูดอยโอกาสกลุมผูประกอบอาชีพอิสระเก็บของเกาขาย ไมไดรับ
การสงเสริมทางดานสวัสดิการและสวัสดิภาพ มีปญหาในการเขาใชบริการดานการรักษาพยาบาล 
การไมไดรับการบริการดานการประกันสังคม การไมไดรับการสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
จากสิ่งแวดลอมเปนพิษ และมีรายไดนอยต่ํากวาเสนความยากจน ดังนั้น ควรมีการแกไขพระราชบัญญัติ
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หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และการเพ่ิมหลักประกันรายได โดยรัฐบาลสงเสริมการจางงานและจัดตั้งศูนยรับซ้ือขยะ 
หรือตราเปนพระราชบัญญัติสวัสดิการและสวัสดิภาพของผูดอยโอกาสทางสังคม เปนกฎหมายใชบังคับ
โดยเฉพาะท่ีสามารถสงเสริมในดานการรักษาพยาบาล สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
จากสิ่งแวดลอมเปนพิษ และดานรายได ใหขยายไปยังผูดอยโอกาสกลุมผูประกอบอาชีพอิสระเก็บของเกาขาย
ไดอยางท่ัวถึง 
 บุญชู สถิตม่ันในธรรม (2549, หนา 77-78) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอสวนประสมทางการตลาด
ท่ีใชในการตัดสินใจขายสินคาของผูประกอบการรานรับซ้ือของเกาในประเทศไทย พบวา ระดับความสําคัญ
ของสวนประสมทางการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจขายสินคา พบวา ปจจัยดานราคา มีความสําคัญมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปจจัยดานสินคา ปจจัยดานท่ีตั้งการรับซ้ือ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
ในการตรวจสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยดานยอดขาย ความหลายหลายในประเภทสนิคา ระบบการแขงขัน
ในพ้ืนท่ีอุปสรรคจากกฎระเบียบตางๆ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการพิจารณาสวนประสมทางการตลาดท่ีใช
ในการตัดสินใจขายของรานฯ ท่ีแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ รูปแบบการบริหาร
รานฯ ความเกาแกในการทําธุรกิจ และการคาดการณการเจริญเติบโตของตลาด ท่ีแตกตางกัน ไมมีผล
ตอการพิจารณาสวนประสมทางการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจขายของรานฯ ท่ีแตกตางกัน 
 ศิรมิาศ จินศิริวานิชย (2549, หนา 156-170) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง
กลยุทธการแขงขันกิจกรรมภายในหวงโซคุณคาและผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พบวา กลยุทธการสรางความแตกตางและกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนใหผลการดําเนินงานสูงกวากลยุทธ
การจํากัดขอบเขตเฉพาะดานผลการดําเนินงานดานลูกคา สําหรับความสัมพันธระหวางกลยุทธการแขงขัน
และกิจกรรมภายในหวงโซคุณคานั้น พบวา กลยุทธดานการเปนผูนําดานตนทุนมีความสัมพันธ
กับกิจกรรมภายในหวงโซคุณคาทุกดาน ยกเวน ดานการตลาด การขาย และบริการ สําหรับกลยุทธ
การสรางความแตกตาง พบวา กิจกรรมภายในหวงโซแหงคุณคาทุกดานมีความสัมพันธกับกลยุทธ
การสรางความแตกตาง และสําหรับกลยุทธการกําจัดขอบเขต ท้ังนี้ยังพบวา มีเพียงการพัฒนาทางเทคโนโลยี
เทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับกลยุทธการจํากัดขอบเขต 
 กชกร สุนทรเสรีกุล (2550, หนา 65-66) ไดศึกษาเรื่องการกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันในการสงออกสับปะรดกระปอง พบวากลยุทธระดับองคกรเลือกกลยุทธการเจริญเติบโต 
มี 4 แนวทาง ซ่ึงควรนําไปปฏิบัติท้ังหมดเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในการสงออกสับปะรด
กระปอง แตกลยุทธท่ีตองดําเนินการกอน คือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะไดมีวัตถุดิบสับปะรด
ไดเพียงพอกับความตองการสําหรับใชในการผลิต และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
สวนการพัฒนาตลาด ควรเตรียมวางแผนและดําเนินการเพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย 
และการวางแผนพัฒนาธุรกิจสงออกของทางบริษัทฯ ซ่ึงทําใหธุรกิจมีกําไรเพ่ิมข้ึน สวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
และการการขยายกิจการตามแนวดิ่ง ควรจะดําเนินการเพ่ือจะเปนประโยชนในระยะยาว ในการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงในอนาคต กลยุทธระดับธุรกิจเลือกกลยุทธการสรางความแตกตาง 
โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและมีมูลคาเพ่ิม สรางความแตกตางจากคูแขง 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูงและสามารถ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันได และกลยุทธระดับหนาท่ี ใชกลยุทธทางการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ
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ทางดานทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและระดับธุรกิจ ท่ีกําหนดทิศทาง
ใหองคกรสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันและแกปญหาดานวัตถุดิบสับปะรดได 
 โสภา วงศโถง (2550, หนา 88-90) ไดศึกษาเรื่องความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑยางไทย
ในตลาดสหรัฐอเมริกา พบวา สวนแบงตลาดคงท่ีของผลิตภัณฑยางไทยท่ีสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา
ในชวงป พ.ศ. 2540-2548 พบวา การเพ่ิมข้ึนของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑถุงมือยางเปนผลจากการแขงขัน
ท่ีแทจริงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผลจากการขยายตัวของประเทศผูนาํเขา สวนผลจากสวนประกอบของสินคา
มีคาติดลบแสดงวาผลิตภัณฑดังกลาว มีอัตราการขยายตัวตํ่าในตลาดสหรัฐอเมริกา สวนผลิตภัณฑยางนอก
ยานพาหนะชนิดอัดลมท่ีเปนของใหม พบวา การเพ่ิมข้ึนของมูลคาการสงออกเปนผลจากการแขงขันท่ีแทจริง
มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ผลจากการขยายตัวของประเทศผูนําเขา และผลจากสวนประกอบของสินคา
ตามลําดับ และสําหรับผลิตภัณฑยางท่ีใชในทางเภสัชกรรม พบวา การเพ่ิมข้ึนของมูลคาการสงออก
เปนผลจากสวนประกอบของสินคามากที่สุด รองลงมา ไดแก ผลจากการแขงขันที่แทจริง และผล
จากการขยายตัวของประเทศผูนําเขาตามลําดับ 
 มนัสนันท พงษประเสริฐชัย (2550, หนา 133-151) ไดศึกษาความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ตามแนวคิดพ้ืนฐานทรัพยากร กรณีศึกษากลุมผูผลิตสินคา
ประเภทอาหารเพ่ือการสงออก พบวา การมีทรัพยากรของวิสาหกิจ ไดแกทรัพยากรมนุษย คือ ความรู 
และประสบการณของบุคลากรท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทรัพยากรดานการเงิน คือ การมีเงินทุน
ท่ีเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และมีสภาพคลองท่ีดี ทรัพยากรดานทรัพยสินทางปญญา คือ การมีขอมูล
ท่ีเปนขอมูลทางการคา หรือเปนความลับทางการคา มีผลกระทบในทิศทางบวกตอความสามารถ
ในการแขงขัน สวนความสามารถขององคกรท่ีเปนระบบการวางแผน และระบบควบคุมคุณภาพดานการผลิต 
มีผลกระทบในเชิงบวกตอความสามารถในการแขงขันเชนกัน อีกท้ังผลการดําเนินงาน และความสามารถ
ในการแขงขันมีผลในเชิงบวกตอกัน การใชประโยชนจากการสงเสริมสนับสนุนของภาครัฐ มีผลตอผลกระทบ
ของทรัพยากรดานการเงิน และมีผลตอผลกระทบของทรัพยากรดานการตลาด นั่นคือ วิสาหกิจท่ีมี
ระดับทรัพยากรดานการเงิน หรือมีระดับทรัพยากรดานการตลาดอยูในระดับเดียวกัน วิสาหกิจท่ีใชประโยชน
จากการสงเสริมสนับสนุนของภาครัฐสูง จะมีความสามารถในการแขงขันสูงกวาวิสาหกิจท่ีใชประโยชน
จากการสงเสริมสนับสนุนของภาครัฐต่ํา 
 ภากร อุดม (2550, หนา 93-95) ไดศึกษาเรื่องความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนประกอบและอุปกรณรถยนตของประเทศไทย พบวา อุตสาหกรรมชิ้นสวนและสวนประกอบรถยนต
ไทยไมมีความสามารถในการแขงขันกับจีนในตลาดญ่ีปุน เนื่องจากไทยมีการผลิตท่ีเนนใชแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือเหมือนประเทศจีน แตมีคาจางแรงงานท่ีสูงกวา ประกอบกับประเทศจีน
สามารถสงสินคาไปยังประเทศญี่ปุนไดถูกและรวดเร็วกวา อีกทั้งมีวัตถุดิบในการผลิตที่พรอมกวา
และมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญรองรับ ทําใหมีตนทุนตอหนวยท่ีต่ํากวา ปจจุบันระบบการจัดการ
ของบริษัทรถยนตท่ัวโลกมักใชวิธีการจัดหาจากท่ัวโลกและการสรางเครือขาย (supply chain) ในการจัดหา
ชิ้นสวนรถยนต ทําใหญ่ีปุนนําเขาชิ้นสวนรถยนตจากจีนมากกวาไทยและจีนสามารถครองสวนแบงสูงสุด
ในตลาดญี่ปุน การท่ีญี่ปุนยังคงนําเขาชิ้นสวนรถยนตจากผูผลิตไทยบาง เนื่องจากผูผลิตนั้นเปนบริษัท
ในเครือหรือเปนบริษัทท่ีญ่ีปุนรวมลงทุนดวย นอกจากนี้ชนิดของชิ้นสวนรถยนตท่ีผลิตภัณฑในประเทศไทย
หลายชนิดใชในญี่ปุนไมได เนื่องจากรถยนตท่ีผลิตในญี่ปุนและในไทยบางครั้งมีรุนและแบบไมเหมือนกัน 
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ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ภาครัฐควรมีการสงเสริมอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
ใหมีความสามารถมากข้ึน โดยเฉพาะการผลิตวัตถุดิบ สวนภาคเอกชนควรใหความสําคัญดานการวิจัย
และพัฒนามากข้ึน เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนในการผลิต นอกจากนี้ภาครัฐควรเจรจาการคา
ระหวางประเทศเพ่ือหาตลาดใหมเพ่ิมข้ึนและพัฒนาทาเรือใหมีความสามารถสะดวกมากข้ึน 
 ชนัญชิดา พรมแสน (2550, หนา 118-122) ไดศึกษาเรื่องธุรกิจรับซ้ือของเกาในจังหวัดปทุมธานี 
พบวา ธุรกิจรับซื้อของเกาในจังหวัดปทุมธานี ผูประกอบการมีทั้งเพศหญิง และเพศชาย สวนใหญ
อายุประมาณ 41-50 ป ระดับการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอนุปริญญา โดยดําเนินธุรกิจรับซ้ือ
ของเกาเปนระยะเวลา 1-5 ป สวนใหญธุรกิจรับซ้ือของเกาเปนธุรกิจเจาของคนเดียว มีรายไดตอเดือน
ประมาณ 100,001-200,000 บาท เงินทุนหมุนเวียนตอวันของธุรกิจประมาณ 10,000 บาท ขนาดพ้ืนท่ี
ในการดําเนินธุรกิจประมาณ 300 ตารางวาข้ึนไป โดยธุรกิจมีคนงานประมาณ 1-5 คน จายคาตอบแทน
เปนรายเดือน และสวัสดิการสําหรับคนงานเปนท่ีพักอาศัยและอาหาร ผูประกอบการธุรกิจรับซ้ือของเกา
เริ่มตนทําธุรกิจดวยตนเองมากกวาการสืบทอดกิจการ ธุรกิจรับซ้ือของเกาในจังหวัดปทุมธานีรับซ้ือของเกา
ทุกประเภท ไดแก กระดาษ พลาสติก โลหะ และแกวของเกาท่ีทํากําไรใหกับธุรกิจมากท่ีสุดเปนของเกา
ประเภทโลหะ  
 ธีรวดี ชมพุทธา (2551, หนา 51-53) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจ
รับซ้ือของเกาในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม การศึกษาพบวา การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
ทางดานการเงินของโครงการ ภายใตขอสมมติวา โครงการมีระยะเวลา 10 ป และใชอัตราคิดลดท่ีรอยละ 8 
พบวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (net present value: NPV) มีคาเทากับ 960,314.02 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการการลงทุนของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 18.60 อัตราสวนผลตอบแทน
ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 1.11 และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เทากับ 4 ป 180 วันทําการ 
(1 ป=300 วันทําการ) ดังนั้น จะเห็นไดวาโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุนและในการวิเคราะห
ความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ พบวา โครงการนี้จะมีความเปนไปไดในทางเศรษฐศาสตร ใน 3 กรณี 
คือ กรณีท่ี 1 เม่ือผลตอบแทนคงท่ี ตนทุนสามารถเพ่ิมข้ึนไดสูงสุดรอยละ 10.85 กรณีท่ี 2 เม่ือตนทุนคงท่ี 
ผลตอบแทนสามารถลดลงไดตํ่าสุดรอยละ 9.78 กรณีท่ี 3 เม่ือตนทุนเพ่ิมและผลตอบแทนลดลงพรอมกัน
สามารถเปลี่ยนแปลงไดมากสุดรอยละ 5.14 ผลการวิเคราะหดานการตลาด โดยทําการวิเคราะห SWOT 
และสภาวะการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา จังหวัดเชียงใหม พบวา กลยุทธท่ีเหมาะสมแกการประกอบ
ธุรกิจรับซ้ือของเกาในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม คือ กลยุทธเชิงปรับตัว (turnaround strategy) 
ซ่ึงเปนกลยุทธในการพยายามท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธภิาพแกธุรกิจมากข้ึน 
 ชินณุวัฒน ภูวนาถ ศรันญาและโชติรส (2551, หนา 64-69) ไดศึกษาเรื่อง ปริมาณ มูลคา 
และปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือขายขยะรีไซเคิล กรณีศึกษาวงษพาณิชย จังหวัดพิษณุโลก พบวา ปจจัยท่ีสงเสริม
ใหผูใชบริการนําขยะมาขายใหกับโรงงานวงษพาณิชยมากท่ีสุด คือ สถานประกอบการอยูใกลบาน 
และปจจัยจํากัดท่ีผูใชบริการมีความคิดเห็นวาควรปรับปรุงมากท่ีสุดคือ การใหบริการของพนักงาน 
สําหรับผูประกอบการโรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพาณิชย มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีสงเสริมหรือจูงใจ
ใหมีการนําขยะรีไซเคิลมาขายมากท่ีสุด คือ การจัดทําโปรโมชั่นเพ่ิมราคาของสินคา สวนปจจัยจํากัด
ท่ีผูประกอบการเห็นวามีผลตอการมาใชบริการ คือระยะเวลาในการเปดใหบริการของสถานประกอบการ ท้ังนี้
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ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาภาครัฐควรเขามาใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะเรื่องการลดหยอนภาษี 
และควรใหมีการเพ่ิมการเรียนรูเรื่องขยะและการคัดแยกไวในหลักสูตรการศึกษาดวย 
 มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 297) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณสมบัติของทรัพยากร 
ความสามารถขององคการ และความสามารถของผูประกอบการตอผลการดําเนินงานขององคการ: กรณีศึกษา
ธุรกิจรวบรวมและรับซ้ือขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกของประเทศไทย พบวา ความสามารถขององคการ
ในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในรานใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความสัมพันธกับคุณภาพสินคาอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบาย คือ ระดับของคุณภาพของขยะรีไซเคิลข้ึนอยูกับเกณฑของราน
แตละรานที่จะทําใหไดดีจนไดขยะรีไซเคิลที่มีการปะปนของขยะอื่นนอยซึ่งจะไดราคาตอบแทน 
ท่ีดีกวาคุณภาพจึงข้ึนอยูกับนโยบายของแตละรานความสามารถของผูประกอบการในการตัดสินใจ
มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานขององคการวัดจากรอยละของผลกําไรตอยอดขาย คุณภาพ
ของสินคา ความรวดเร็วในการสงมอบและการบริการ และความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปขององคการอยางมีนัยสําคัญ 
 พยัต วุฒิรงค (2552, หนา 318-331) ไดศึกษาเรื่องผลกระทบจากมุมมองดานทรัพยากร
และองคการแหงการเรียนรูตอความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมขององคการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมากข้ึนสงผล
ตอความจําเปนในการพัฒนานวัตกรรมมากข้ึน แมวาองคกรตางๆ และประเทศไทยจะพบกับแรงกดดัน
จากสภาพแวดลอมภายนอก ประเทศไทยยังไมสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไปสูการสรางความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน จากการศึกษายัง พบวา 
หากประเทศไทยตองการกาวสู ประเทศแหงนวัตกรรม จําเปนตองปรับกระบวนทัศน โดยตองใหความสําคัญ
กับการรับรูและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของผูนํา การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของประเทศไทย โดยอาศัย
ความถนัดของคนในประเทศเพ่ือสรางความแตกตาง การปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรู 
และการสรางความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน 
 นิติ รัตนปรีชาเวช (2553, หนา 214-220) ไดศึกษาเรื่อง ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจากมุมมองแนวคิดองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการ พบวา นวัตกรรมองคการ
มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคการ องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลทางตรงตอนวัตกรรม
องคการ และเครือขายองคการมีอิทธิพลทางตรงตอองคการแหงการเรียนรู ในขณะท่ีองคการแหงการเรียนรู
มีอิทธิพลทางออมตอผลการดําเนินงานขององคการและเครือขายองคการมีอิทธิพลทางออมตอนวัตกรรม
องคการ ซ่ึงขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณไดสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีได โดยขอเสนอแนะ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น คือ ควรมุงบูรณาการความเปนองคการแหงการเรียนรู
โดยมีพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสรางเครือขายองคการเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดัน
การเรียนรูขององคการ และควรใหความสําคัญกับองคการแหงการเรียนรูในการใชปฏิบัติจริงใหเกิดผล
ท่ีเปนรูปธรรมดวยการมุงสรางนวัตกรรมองคการเพ่ือท่ีจะเปนการยกระดับผลการดําเนินงานขององคการ 
 นิภา นิรุตติกุล (2554, หนา 129-134) ไดศึกษาเรื่อง ผลของคุณลักษณะของความรับผิดชอบ
ตอสังคมท่ีมีตอทัศนคติ ดานภาพลักษณและความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค พบวา กิจกรรมทางสังคม
ท้ัง 6 ประการ ไดแก 1) การสงเสริมการขายผานทางกิจกรรมเพ่ือสังคม 2) การบริจาคเงินจากสวนแบง
ของการขายใหกับสังคม 3) การตลาดเพ่ือสังคม 4) การบริจาคโดยตรงเพ่ือสังคม 5) กิจกรรมอาสาเพ่ือสังคม 
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6) การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
เชิงสถิติที่ระดับ 0.01 ตอ การตัดสินใจซื้อสินคาขององคกร และยังสงผลตอภาพลักษณขององคกร
ในเชิงบวกอีกดวย จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา การบริจาคโดยตรงเพ่ือสังคมนั้น มีผลตอทัศนคติซ่ึงนําไปสู
ภาพลักษณและการตั้งใจซ้ือสินคาขององคกรมากกวา การบริจาคเงินจากสวนแบงของการขายใหกับสังคม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 วันวิสา ทองลา (2554, หนา 71-74) ไดศึกษาเรื่องการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ
รับซ้ือของเกาในสังคมระบบการคา พบวา สถานการณของธุรกิจรับซ้ือของเกาในปจจุบันมีผูสนใจธุรกิจ
ประเภทนี้มากข้ึน เกิดคูแขงมาก ทําใหผูประกอบการตองปรับตัวเพ่ือใหธุรกิจอยูรอดไดตอไป และวิธีการ
ประกอบธุรกิจ โดยแหลงท่ีมาของเกาจากรถเข็น รถซาเลง และรถกระบะรับซ้ือของเกา ท่ีทําหนาท่ี
เก็บของเกาจากกองขยะหรือรับซ้ือของเกาจากบานเรือน รานคาหรือสถานประกอบการตางๆ นําไปขาย
ใหแกรานรับซ้ือของเกา จากนั้นทางรานนําไปแยกประเภท แลวนําไปขายตอใหกับพอคารับซ้ือของเกา
รายใหญหรือโรงงานแปรรูป โดยมีการกําหนดราคาจากสมาคมรับซ้ือของเกาหรือโรงงานแปรรูปขนาดใหญ 
การปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของการทําธุรกิจ 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย โดยการให
ผลตอบแทน การมีสวัสดิการ การใหโบนัส การสรางระบบการทํางานเปนทีม การใหท่ีพักอาศัย การควบคุม
ระเบียบในการทํางาน และการฝกอบรมพนักงาน ดานสภาวะตนทุนผันผวนจากการรับรูราคาซ้ือขายในตลาด 
การประเมินจากความตองการของตลาดเพื่อวางแผนในการดําเนินใหเกิดผลกําไร และดานลูกคา 
โดยการมีตราชั่งเท่ียงตรง การเสนอราคารับซ้ือใหลูกคาพึงพอใจ การบริการลูกคา การสื่อสารกับลูกคา
ถึงแหลงท่ีมาของขยะ และการปรับสถานท่ีตั้งใหอยูในบริเวณท่ีสามารถเขาถึงงาย เพ่ือดึงดูดใหลูกคา
นําสินคามาขายใหกับทางราน 
 2.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 เซยาร (Saiia, 1999, pp. 120-121) ไดศึกษาเรื่องการใหเพ่ือสังคมเชิงกลยุทธและทรัพยากร
ขององคกรเพ่ือสังคมท่ีดีข้ึน พบวา การใหเพ่ือสังคมเชิงกลยุทธ เปนกลยุทธท่ีสําคัญและไดรับความนิยม
อยางแพรหลายในปจจุบัน เพ่ือสรางสังคมใหดีข้ึน ดวยการพัฒนาใหเกิดเปนกลยุทธท่ีชัดเจน การแขงขัน
ท่ีรุนแรงในโลกปจจุบัน ไดสงผลใหองคกรธุรกิจตางหันมาพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรเพ่ือสรางกลยุทธ
การแขงขันในทุกระดับและทุกหนาท่ีขององคกร เพ่ือใหบรรลุประโยชนขององคกรและสังคมพรอมกันไป 
และการใหเพ่ือสังคมเชิงกลยุทธดังกลาวจะสงผลในทางบวกตอสภาพแวดลอมทางการแขงขันขององคกร
ในระยะยาว ซ่ึงเปนสิ่งท่ีละเอียดออนท่ีองคกรธุรกิจจําเปนจะตองใสใจเปนอยางยิ่ง  
 กัปตาร (Gupta, 2002, pp. 65-66) ไดทําการศึกษาเรื่อง มิติเชิงกลยุทธของภาพลักษณองคกร 
ความสามารถ และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร กับความไดเปรียบในการแขงขันผานการสราง
ความแตกตาง พบวา ความสามารถหลักขององคกร และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีสงผลตอการสรางภาพลักษณท่ีดีในสายตาลูกคาและยังชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขง
ข้ึนอีกดวย โดยจะไปมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชสินคาขององคกรแทนท่ีการเลือกใชสินคาของคูแขง   
 อาแซร (Asare, 2008, pp. 183-184) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทหนาที่ของซัพพลายเออร 
ตอนวัตกรรมทางการตลาด และการสรางคุณคารวมกัน พบวา นวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธ 
กับการสรางคุณคาทั้ง 3 ประการ คือ การสรางคุณคาตอลูกคา การสรางคุณคาตอซัพพลายเออร 
และการสรางคุณคาตอองคกร พบวา การพัฒนาศักยภาพของซัพพลายเออร เชน การลดความผันผวน
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ของวัตถุดิบ การแกไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ การลดจุดออนตางๆ ในสายโซอุปทาน (supply chain) 
ยังสงผลใหเกิดคุณคาตอลูกคา ซ่ึงจะสงผลไปสูการสรางคุณคาตอธุรกิจในท่ีสุดอีกดวย 
 ฟอเรสเตอร (Forester, 2009, pp. 138-139) ไดทําการศึกษา ผลกระทบทางสังคม
ของความรับผิดชอบทางสังคมขององคกร พบวา องคกรสามารถสรางผลกระทบตอสังคมไดดวยการสราง
รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรข้ึน เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และสรางผลกระทบ
ในเชิงบวกตอองคกร ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้น ควรจะตองไดรับความสนใจอยางยิ่ง
จากผูบริหารองคกรธุรกิจ ในการท่ีจะเลือกใชกลยุทธเพ่ือสังคมเพ่ือผสานประโยชนใหกับผูมีสวนไดเสีย
ในองคกรและสังคม และเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรสืบไป  
 เลสเตอร (Lester, 2011, pp. 170-173) ไดทําการศึกษาเรื่อง การใหเพ่ือความเปนธรรมในสังคม 
พบวา การใหเพ่ือสังคมไมใชแคเพียงการบริจาคเพ่ือการกุศล แตแทท่ีจริงแลวการใหเพ่ือสังคม คือ 
กระบวนการตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ท่ีสามารถแกไขปญหาสังคมไดเปนอยางดี และมีความสําคัญ
ตอองคกรธุรกิจ หากองคกรสามารถนําหลักคิด เรื่องการใหเพ่ือสังคมมาพัฒนาเปนกลยุทธขององคกร
ไดก็จะเปนประโยชนตอองคกร เพ่ือขจัดอุปสรรคท่ีสําคัญ 4 ประการท่ีขัดขวาง ความเปนธรรมในสังคม
ซ่ึงไดแก 1) การขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 2) ความสัมพันธท่ีซับซอนระหวางภาครัฐและเอกชน 
3) ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และ 4) ขอจํากัดทางดาน แผนการปฏิบัติ ความสามารถในการวัด และเวลา 
 ชารดริ (Chaudhri, 2011, p. 162) ไดศึกษาเรื่อง การทดสอบความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสังคม: 
โครงสราง การปฏิบัติ และการสื่อสาร ของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ระหวางองคกร
ในประเทศอินเดีย พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เปนปจจัยสําคัญและจําเปนสําหรับ
องคกรธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรจะตองไมใชเรื่องท่ีไดรับความสนใจในระยะสั้นๆ 
เม่ือหมดกระแสก็ลมเลิกไป หากแตจะตองดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอยางเปนรูปธรรม และเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินงานหลัก ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้น สามารถสรางใหเกิดคุณคาและประโยชน
รวมกันระหวางองคกรและสังคมได และจะสงผลกระทบท่ีดีตอองคกรธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรมดังกลาว 
และในทางกลับกันหากองคกรใดละเลยในกิจกรรมเพ่ือสังคม เชน การสนับสนุนการศึกษา ความปลอดภัย
ทางรางกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล เปนตน ก็เปนการยากท่ีสังคมและองคกรจะอยูรอดรวมกันได 
จึงเปนหนาท่ีขององคกรธุรกิจวาจะสามารถสรางประโยชนทางสังคมรวมกับประโยชนทางธุรกิจ
ไดมากนอยเพียงใดนั่นเอง 
 เพอทูซา-ออเตกา โมรินา-อาซอริน และ เคลฟเวอร-คอรเต (Pertusa-Ortega, Molina-Azorín 
& Claver-Cortés, 2010, pp. 1282–1303) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธการแขงขัน โครงสรางองคกร และผล
การดําเนินงานขององคกร: การเปรียบเทียบระหวางแนวคิดทรัพยากรพ้ืนฐาน และแนวคิดการบริหาร
เชิงสถานการณ เพ่ือศึกษาความสัมพันธของแนวคิดทรัพยากรพ้ืนฐาน (RBV) โดยการทดสอบอิทธิพล
ของโครงสรางองคกร ท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคกร และหาความสําพันธของกลยุทธการแขงขัน 
กับผลการดําเนินงาน และโครงสรางขององคกร โดยพบวา โครงสรางขององคกรไมมีอิทธิพลทางตรงตอผล
การดําเนินงานขององคกร แตจะมีอิทธิพลทางออมผานทางกลยุทธการแขงขัน ซ่ึงจะสงตอไปยังการมี
ความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร และผลการศึกษาครั้งนี้ยังเปนการสนับสนุนวา โครงสรางองคกร
เปนทรัพยากรทางกลยุทธ ท่ีจะนําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันท่ียั่งยืน 
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 กลยุทธการแขงขันเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรธุรกิจในปจจุบัน การไดมาซ่ึงกลยุทธทางธุรกิจนั้น 
จะตองอาศัยวิสัยทัศนและการวางแผนเชิงกลยุทธของผูนําองคกรทางธุรกิจ ท่ีไดมาจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการแขงขันท้ังภายในและภายนอก กลยุทธการสรางคุณคารวมกันกับสังคม เปนแนวคิด
ท่ีกําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางเพราะสามารถแกไขปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมได 
ดวยการสรางประโยชนทางธุรกิจ และประโยชนทางสังคม พรอมกันไปและเพื่อเตรียมความพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงจากการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน อนาคตอันใกลนี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือพัฒนากลยุทธการแขงขัน และเพ่ือประเมิน
ความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน 
ดังตอไปนี้  
 

3.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน ของธุรกิจรับซื้อของเกา 
 
 3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยในข้ันตอนนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1) ประชากร ไดแก ประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
วงษพาณิชย จํากัด จํานวน 5 คน  
 2) กลุมตัวอยาง ในสวนของข้ันตอนนี้กลุมตัวอยางไดแกประชากรท้ังหมด 
 3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) การสรางเครื่องมือ  
 ในข้ันตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจ
รับซ้ือของเกานั้น มีเครื่องมือ ดังนี้ 
 (1) แบบสัมภาษณประธานและกรรมการบริษัท โดยเปนคําถามท่ีเก่ียวของกับแนวคิด 
หวงโซแหงคุณคา (value chain) (Porter & Kramer, 2006, p. 5) และแนวคิดปจจัยทางสังคม 
4 ประการ (the four elements of competitive context) (Porter & Kramer, 2002, p. 8; 2006, p. 6) 
ในดานทิศทางการพัฒนา และผลกระทบท่ีเปนโอกาสและอุปสรรค ขอมูลสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็ง
และจุดออนของ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด  
 (2) แบบวิเคราะหการใหคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญ ของประธานและกรรมการ
บริษัท  
 2) การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 
 (1) ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางการแขงขันของบริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 (2) สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ในลักษณะ
ของการกําหนดคําตอบไวลวงหนา (directive interview) ถามประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ภายใตกรอบแนวคิด หวงโซแหงคุณคา (value chain) และปจจัยทางสังคม 
4 ประการ (the four elements of competitive context) (Porter & Kramer, 2006, pp. 5-6) 
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 (3) นําแบบสัมภาษณ สงใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความเหมาะสม
และความตรงของเนื้อหา 
 (4) สรางตารางการใหคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญตามคําแนะนําของอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1) สงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึงผูใหสัมภาษณโดยตรง 
 2) ดําเนินการสัมภาษณ ประธานและกรรมการบริษัท คัดแยกขยะ เพื่อรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด จํานวน 5 คน ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 
 3) นําผลท่ีไดจากการสัมภาษณ มาแยกประเภท โดยแบงเปนโอกาส อุปสรรค และจุดแข็ง 
จุดออน อยางชัดเจน จากนั้นสงกลับไปให ประธาน บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพาณิชย จํากัด 
ถวงน้ําหนักความสําคัญในประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณ  
 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1) วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(content analysis) 
 2) วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ประธานและกรรมการบริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด โดยใชเทคนิค SWOT analysis เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยท่ีเปน โอกาส 
อุปสรรค และจุดแข็ง จุดออน แนวทางการพัฒนาองคกร และแนวคิดท่ีเปนไปไดเก่ียวกับกลยุทธการแขงขัน 
 3) วิเคราะหขอมูลการถวงน้ําหนักความสําคัญของสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 
เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยท่ีเปน โอกาส อุปสรรค และจุดแข็ง จุดออน แนวทางการพัฒนาองคกร และแนวคิด
ท่ีเปนไปไดเก่ียวกับกลยุทธการแขงขัน ท่ีเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงมากท่ีสุดซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาว จะนําไปประกอบการสรางกลยุทธการแขงขันในแบบสอบถาม ซึ่งจะนําไปใชสอบถาม
กับผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ตอไป 
 

3.2 พัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกา 
  
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) การสรางเครื่องมือ  
 ในข้ันตอนการพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกานั้น มีเครื่องมือ 
แบบวิเคราะห TOWS matrix ของ วิริช (Weihrich, 1982, p. 10) 
 2) การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ สรางตารางการพัฒนา
กลยุทธการแขงขันโดยใชเทคนิค TOWS matrix ของ วิริช (Weihrich, 1982, p. 10) จากขอมูล
จากแบบสัมภาษณ ประธานและกรรมการบริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
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และจากแบบวิเคราะหการใหคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญ ของประธาน บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
 3.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ พัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจ
รับซ้ือของเกาตามแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม (CSV) ท่ีไดจากการทํา SWOT analysis 
และจากแบบวิเคราะหการใหคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญ ของประธาน บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด โดยใชเทคนิค TOWS matrix ของ วิริช (Weihrich, 1982, p. 10) 
 3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1) วิเคราะหขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีไดจากการทํา SWOT analysis 
และจากแบบวิเคราะหการใหคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญ ของประธาน บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด  
 2) วิเคราะหและพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกาตามแนวคิด
การสรางคุณคารวมกันกับสังคม (CSV) โดยใชเทคนิค TOWS matrix 
 

3.3 ประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกา 
  
 3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยในข้ันตอนนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยมี ประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1) ประชากร ไดแก ผูจัดการสาขาของบริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
จํานวน 1012 คน 
 2) กลุมตัวอยาง จากประชากร 1012 คน คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของ 1 5เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
278 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) (สุเมธ สมภักดี, 2550, 
หนา 8) โดยชั้นท่ี 1 แบงออกเปน 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต ชั้นท่ี 2 แบงโดยใหสัดสวนของแตละภาค ไดแก ภาคเหนือจํานวน 40 คน ภาคกลาง
และภาคตะวันออก จํานวน 130 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 79 คน และภาคใตจํานวน 29 คน 
ชั้นท่ี 3 จับฉลากโดยจํานวนเทากับท่ีใหสัดสวนไว 
 3.3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) การสรางเครื่องมือ 
 ในขั้นตอนการประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อ
ของเกานั้น มีเครื่องมือ ดังนี้ แบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลกับ ผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด เก่ียวกับกลยุทธการแขงขันท่ีไดจากการทํา TOWS matrix และผลการดําเนินงาน
ขององคกร โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามข้ึน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาแบงเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 4 ขอ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการแขงขันของ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด จํานวน 46 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามเกณฑโดยใชมาตรวัด
แบบลิเคิรท Likert scale (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550, หนา 46-47) ดังนี้ 
 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น มาก  
 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น ปานกลาง 
  2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น นอย 
 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น นอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ผลการดําเนินงานของ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
จํานวน 25 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามเกณฑโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท Likert scale 
(ยุทธ ไกยวรรณ, 2550, หนา 46-47) ดังนี้ 
 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ มาก  
 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ ปานกลาง 
  2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ นอย 
 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ นอยท่ีสุด 
 2) การสรางเครื่องมือท่ีใชงานการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 
 (1) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นจากการประมวลขอมูลจากเอกสารงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ จากการสัมภาษณประธานและกรรมการบริษัท และจากการพัฒนากลยุทธการแขงขันตามแนวคิด
การสรางคุณคารวมกันกับสังคม (CSV) 
 (2) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน โดยผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ไปตรวจสอบความตรงทางดานเนื้อหา (content validity) และความชัดเจนของการใชภาษา (IOC) 
เพ่ือใหครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน โดยไดคา .904 จากนั้น
นําแบบสอบถามไปทดสอบกับ ผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํานวน 30 คน 
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือวิเคราะหหาความเท่ียง (reliability) โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(coefficient alpha cronbach) ของแบบสอบถามไดคาเทากับ .925 
 3.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1) สงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึง ประธานบริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 2) สงแบบสอบถามถึง ผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
โดยนําสงทางไปรษณีย และดําเนินการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลระหวางเดือนเมษายน
ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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 3.3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามของผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด โดย การแปลคาของมาตราสวนประมาณคาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีใชวัด
โดยมาตราสวนประมาณคา ไดกําหนดคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ 
มากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ 
มาก  
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ 
ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ 
นอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับ 
นอยท่ีสุด 
 3.3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถาม และใชสถิติข้ันสูง ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise 
multiple regression analysis) เพ่ือประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันกับผลการดําเนินงาน
ขององคกร 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจรับซ้ือของเกา เพ่ือพัฒนากลยุทธการแขงขัน
ของธุรกิจรับซ้ือของเกา และเพ่ือประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
ซ่ึงผลของการวิเคราะหขอมูลนั้นสามารถนําเสนอไดเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน
ของประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด  
  สวนท่ี 1 ความคิดเห็นของประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด จากแบบสัมภาษณ 
  สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงของ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด เก่ียวกับการใหระดับความสําคัญของประเด็นตางๆ ท่ีไดจากการสัมภาษณ 
 4.2 การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด  
 4.3 การประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 โดยในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของตัวแปร และสัญลักษณท่ีใชในการทดสอบ
สมมติฐานมีดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ 
 ST1 = กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 
 ST2 = กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
 ST3 = กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
 ST4 = กลยุทธการถายทอดความรู 
 ST5 = กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 
 ST6 = กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี 
 ST7 = กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 
 ST8 = กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 ST9 = กลยุทธเครือขายใยแมงมุม 
 ตัวแปรตาม 
 PER1 = คุณภาพของสินคา 
 PER2 = ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 
 PER3 = ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร 
 PER4 = ผลิตภาพขององคกร 
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 PER5 = ผลกําไรขององคกร 
 PER TOTAL = ผลการดําเนินงานรวม 
 สัญลักษณ  
 n = จํานวนกลุมตัวอยาง 
 Mean = คาเฉลี่ย 
 S.D. = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 Min = คาต่ําสุด 
 Max = คาสูงสุด 
 b  = คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 Beta = คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 F  = คาสถิติ F ท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการเพ่ิมตัวแปรนั้นเขา
สมการ   
 t  = คาสถิต t ท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ   
     t (t- distribution) 
 R  = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2  = คาอํานาจในการพยากรณ 
 Adj R2 = คาอํานาจในการพยากรณปรับแก 
 SEE = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการพยากรณ 
 Sig  = ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (significances) 
 *  = นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 **   = นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ในการวิจัยนี้ มีสมมติฐาน คือ กลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกาท่ีพัฒนาข้ึน มีอิทธิพล
ในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงเม่ือทําการพัฒนากลยุทธการแขงขันแลวนั้น 
สามารถแยกวิเคราะหเปนสมมติฐานยอยๆ ได 6 สมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอคุณภาพของสินคา 
 สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 
 สมมติฐานท่ี 3 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
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ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความยืดหยุนปรับตัว
ตามสถานการณขององคกร 

 สมมติฐานท่ี 4 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลิตภาพขององคกร 

 สมมติฐานท่ี 5 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลกําไรขององคกร 
 สมมติฐานท่ี 6 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานรวมขององคกร 

 

4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกและสภาพแวดลอม
ภายในของประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด  
 
ตาราง 4 สรุปการสัมภาษณสภาพแวดลอมภายนอกของประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะ

เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

เง่ือนไขดานปจจัย 
1. ภาวะโลกรอน O O O O O 
2. มลภาวะทางสิ่งแวดลอม  
   (น้ํา อากาศ ขยะ วัตถุอันตราย  
   โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ) 

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 

3. ความหนาแนนของชุมชนเมือง O O O O O 
4. ปจจัยทางดานแรงงาน T O T T T 
5. การเติบโตทางเศรษฐกิจ T O T O T 
   เง่ือนไขดานอุปสงค 
6. ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ 
   ในการคัดแยกขยะ 

O O O O O 

7. ชุมชนตองการ การมีคุณภาพชีวิต 
   ท่ีด ี O O O O O 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

8. ชุมชนใสใจตอปญหาขยะ  
   และสิ่งแวดลอม 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

9. ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน  
   ของคนในชุมชนอุตสาหกรรม 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

   ท่ีสนับสนุนและเก่ียวของ 
10. การเพ่ิมข้ึนของโรงงานรีไซเคิล O O O O O 
11. การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการ 
     รถรับซ้ือรายยอย  

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

12. การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการ 
     รานรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

O O O O O 

     กลยุทธและการแขงขัน      
13. นโยบายและยทุธศาสตร 
     ของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
     กับสิ่งแวดลอม การคาการลงทุน 

O O T T O 

14. การรวมตัวกันเปนประชาคม 
     เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ 
     ในกลุมอาเซียน 

T O O O O 

15. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 
     รับซ้ือของเกา และสิ่งแวดลอม  

T T T T T 

16. นโยบายรานรับซ้ือของของเกา       
     สีเขียว 

O O O O O 

 
 จากตาราง 4 โอกาสในการดําเนินธุรกิจ (O) ของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด ท่ีผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 (O1) ไดแก ภาวะโลกรอน 
มลภาวะทางสิ่งแวดลอม ความหนาแนนของชุมชน ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ 
ชุมชนตองการการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนใสใจตอปญหาขยะ ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของคนในชุมชน 
การเพ่ิมข้ึนของโรงงานรีไซเคิล การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการรถรับซ้ือรายยอย การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการ
รานรับซ้ือรายยอย และนโยบายรานรับซ้ือของเกาสีเขียว รองลงมาลําดับท่ี 2 (O2) ไดแก การรวมตัวกัน
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศในกลุมอาเซียน และ ลําดับที่ 3 (O3) ไดแก นโยบาย
และยทุธศาสตรของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม การคา การลงทุน ตามลําดับ โดยในสวนของอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจ (T) ของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
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ท่ีผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 (T1) ไดแก กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
รับซ้ือของเกาและสิ่งแวดลอม รองลงมาลําดับท่ี 2 (T2) ไดแก ปจจัยทางดานแรงงาน และ ลําดับท่ี 3 (T3) 
ไดแก การเติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีอยูในชวงถดถอย ตามลําดับ ซ่ึงในสวนของสภาพแวดลอมทางการ
แขงขันภายในท่ีเปน จุดแข็ง (strength) และจุดออน (weakness) สามารถสรุปไดใน ตาราง 5 ดังนี้ 
 
ตาราง 5 สรุปการสัมภาษณสภาพแวดลอมภายในของประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะ

เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
กิจกรรมหลัก (primary activities) 
สินคาเขา 

     

1. การกําหนดราคารับซ้ือ ตามประเภท 
   ของลูกคา(เชน รานรับซ้ือ/รถรับซ้ือ/ 
   ชาวบาน) 

S S S S S 

2. ประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว 
   ในกระบวนการรบัซ้ือ 

S S S S S 

การคัดแยกและแปรรูปสินคา      
3. ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ 
    รีไซเคิล (การแยกประเภทขยะ) 

S S W S W 

4. การแปรรูปขยะรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลคา  
    (อัดกอน, ลาง, แปรสภาพ ฯลฯ) 

S S W S W 

การขนสงสินคา      
5. การบริการขนถายขยะรีไซเคิล 
    ถึงสถานท่ีของลูกคา 

S S S S W 

6. ประสิทธิภาพในการขนถายขยะ 
    รีไซเคิลภายในราน 

S S W S W 

7. ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
    ในการขนสงขยะรีไซเคิลไปขาย 

S S W S S 

การตลาดและการขาย 
8. การโฆษณาประชาสัมพันธองคกร 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
W 

9. การติดตอและประสานงาน 
    เพ่ือการขายขยะรีไซเคิล 

S S S S S 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
10. การรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจ 
     การตอรองในการขายขยะรีไซเคิล 
     รวมกัน 

S S S S W 

การบริการลูกคา 
11. จํานวนพนักงานในการใหบริการ 
     ลูกคา 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
W 

12. การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
     จากหนวยงานภายนอก  
     และผูท่ีสนใจ 

S S S S W 

กิจกรรมสนับสนุน (support activities) 
โครงสรางพ้ืนฐานองคกร 

     

13. ทักษะการบริหารธุรกิจ 
     ของผูประกอบการ 

S W S S S 

14. ความสามารถของพนักงานในราน S S W W W 
15. ทุนในการดําเนินธุรกิจ S S S S S 
16. ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย 
     ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 

S S S S S 

การจดัการทรัพยากรมนุษย 
17. ประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงาน 
     เขาทํางาน 

W S S W W 

18. การกําหนดคาตอบแทน เหมาะสม 
     กับความสามารถของพนักงาน 
     แตละคน 

S S S S W 

19. การรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ 
     ใหอยูกับองคกรตอไป 

S S S S W 

20. การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู 
     ความสามารถของพนักงาน 

S S S S W 

21. การซักซอม และฝกอบรมพนักงาน 
     ถึงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม 

S S S S W 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
การพัฒนาเทคโนโลยี      
22. การนําเทคโนโลยี และเครื่องมือ 
     ท่ีทันสมัยเขามาใชในการดําเนิน
ธุรกิจ 

S S S S S 

23. การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ 
     คัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิล 
     ใหมีประสิทธิภาพ 

S S S S S 

24. การใชเครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร 
     ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
     และขนาดใหญ 

S S S S S 

การจัดซ้ือ      
25. การจัดซ้ืออุปกรณ และเครื่องมือ 
     ในการดําเนินธุรกิจอยางคุมคา  
     และมีประสิทธิภาพ 

S S W S S 

26. ความสามารถในการควบคุม 
     คาใชจายในการดําเนินงาน 

S S S W S 

 
 จากตาราง 5 จุดแข็งในการดําเนินธุรกิจ (S) ของธุรกิจรับซื้อของเกา บริษัทคัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ท่ีผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดเปนลําดับท่ี 1 (S1) 
ไดแก การกําหนดราคารับซ้ือ ตามประเภทของลูกคา ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในกระบวนการ
รับซ้ือ การติดตอและประสานงานเพ่ือการขายขยะรีไซเคิล ทุนในการดําเนินธุรกิจ ความรูความเขาใจ
ในขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา การนําเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยเขามาใช
ในการดําเนินธุรกิจ การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการคัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิลใหมีประสิทธิภาพ 
และการใชเครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอรท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รองลงมาลําดับท่ี 2 
(S2) ไดแก การบริการขนถายขยะรีไซเคิลถึงสถานท่ีของลูกคา ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ขนสงขยะรีไซเคิลไปขาย การโฆษณาประชาสัมพันธองคกร การรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจการ
ตอรองในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน จํานวนพนักงานในการใหบริการลูกคา การจัดใหมีการศึกษา
ดูงานจากหนวยงานภายนอก และผูท่ีสนใจ ทักษะการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ การกําหนด
คาตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานแตละคน การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
ใหอยูกับองคกรตอไป การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน การซักซอม และ
ฝกอบรมพนักงานถึงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม การจัดซ้ืออุปกรณ และเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจ
อยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน และ
ลําดับท่ี 3 (S3) ไดแก ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะรีไซเคิล การแปรรูปขยะรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
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และประสิทธิภาพในการขนถายขยะรีไซเคิลภายในราน ตามลําดับ ซ่ึงในสวนของจุดออนในการดําเนินธุรกิจ 
(W) ของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ที่ผูใหสัมภาษณ
ใหความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุด (W1) ไดแก ความสามารถของพนักงานในราน และประสิทธิภาพ
ในการสรรหาพนักงานเขาทํางาน 
 จากนั้นผูวิจัยไดนําสงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันขางตนไปใหผูบริหารระดับสูง 
และทายาททางธุรกิจของ คุณสมไทย วงษเจริญ ผูกอตั้งบริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
เพ่ือใหคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญของประเด็นตางๆ เพื่อใหสะทอนถึงสภาพที่แทจริงของธุรกิจ
ในปจจุบันมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตาราง 6 ดังนี้  
 
ตาราง 6 ลําดับความสําคัญหลังการใหคะแนนถวงน้ําหนัก 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
คะแนนถวง

น้ําหนัก  
คะแนน 

คะแนน 
หลังถวงน้ําหนัก 

ลําดับ 

โอกาส (opportunity)     
 ภาวะโลกรอน 0.30 5 1.50 1 
 มลภาวะทางสิ่งแวดลอม 0.20 5 1.00 2 
 ความหนาแนนของชุมชน 0 5 0  
 ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ 
 ในการคัดแยกขยะ 

0.05 5 0.25 6 

 ชุมชนตองการการมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 0.05 5 0.25 6 
 ชุมชนใสใจตอปญหาขยะ 0.05 5 0.25 6 
 ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของคน 
 ในชุมชน 

0.10 5 0.50 4 

 การเพ่ิมข้ึนของโรงงานรีไซเคิล 0.00 5 0.00  
 การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการรถรับซ้ือ        
 รายยอย 

0.00 5 0.00  

 การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการรานรับซ้ือ   
 รายยอย 

0.00 5 0.00  

 นโยบายรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 0.00 5 0.00  
 การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจ  
 อาเซียนของประเทศในกลุมอาเซียน 

0.15 4 0.60 3 

 นโยบายและยทุธศาสตรของรฐับาล 
 ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม การคา  
 การลงทุน 

0.10 3 0.30 5 

อุปสรรค (threat)     
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา  
 และสิ่งแวดลอม 

0.00 
 

-5 0.00  
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ประเด็นในการวิเคราะห 
คะแนนถวง

น้ําหนัก  
คะแนน คะแนน 

หลังถวงน้ําหนัก 
ลําดับ 

 ปจจัยทางดานแรงงาน 0.70 -4 -2.80 1 
 การเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 0.30 -3 -0.90 2 
จุดแข็ง (strength) 
 การกําหนดราคารับซ้ือ ตามประเภท 
 ของลูกคา                               

 
0.00 

 
5 

 
0.00 

 

 ประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว 
 ในกระบวนการรบัซ้ือ 

0.00 5 0.00  

 การติดตอและประสานงานเพ่ือการขาย 
 ขยะรีไซเคิล 

0.00 5 0.00  

 ทุนในการดําเนินธุรกิจ 0.20 5 1.00 2 
จุดแข็ง (strength) 
 ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย 
 ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 

 
0.10 

 
5 

 
0.50 

 
3 

 การนําเทคโนโลยี และเครื่องมือ 
 ท่ีทันสมัยเขามาใชในการดําเนินธุรกิจ 

0.00 5 0.00  

 การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการคัดแยก 
 และแปรรูปขยะรีไซเคิลใหมีประสิทธิภาพ 

0.00 5 0.00  

 การใชเครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร 
 ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ 
 ขนาดใหญ 

0.00 8 0.00  

 การบริการขนถายขยะรีไซเคิล 
 ถึงสถานท่ีของลูกคา 

0.10 4 0.40 4 

 ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
 ในการขนสงขยะรีไซเคิลไปขาย 

0.00 4 0.00  

 การโฆษณาประชาสัมพันธองคกร 0.00 4 0.00  
 การรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจ 
 การตอรองในการขายขยะรีไซเคิล 
 รวมกัน 

0.10 4 0.40 4 

 จํานวนพนักงานในการใหบริการลูกคา 0.00 4 0.00  
 การจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
 จากหนวยงานภายนอก และผูท่ีสนใจ 

0.05 4 0.20 5 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 6 ลําดับความสําคัญหลังการใหคะแนนถวงน้ําหนัก พบวา โอกาส (O) ในการดําเนิน
ธุรกิจของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ท่ีไดคะแนนเปนลําดับท่ี 1 
(O1) ไดแก ภาวะโลกรอน 1.50 คะแนน รองลงมาลําดับท่ี 2 (O2) ไดแก มลภาวะทางสิ่งแวดลอม 
1.00 คะแนน ลําดับท่ี 3 (O3) ไดแก การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอาเซียน 
0.60 คะแนน ลําดับท่ี 4 (O4) ไดแก ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของคนในชุมชน 0.50 คะแนน ลําดับท่ี 5 
(O5) ไดแก นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมการคาการลงทุน 0.30 คะแนน 
และลําดับท่ี 6 (O6) ไดแก ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ ชุมชนตองการการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และชุมชนใสใจตอปญหาขยะ 0.25 คะแนน ตามลําดับ ในสวนของ อุปสรรค (T) ในการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ

ประเด็นในการวิเคราะห 
คะแนนถวง

น้ําหนัก 
คะแนน คะแนน 

หลังถวงน้ําหนัก 
ลําดับ 

 ทักษะการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ 0.30 4 1.20 1 
 การกําหนดคาตอบแทน เหมาะสมกับ   
 ความสามารถของพนักงานแตละคน 
 การรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ 
 ใหอยูกับองคกรตอไป 
 การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู  
 ความสามารถของพนักงาน 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

4 
 
4 
 
4 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

 การซักซอมและฝกอบรมพนักงาน 
 ถึงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม 

0.05 4 0.20 5 

จุดแข็ง (strength) 
 การจัดซ้ืออุปกรณ และเครื่องมือ 
 ในการดําเนินธุรกิจอยางคุมคา  
 และมีประสิทธิภาพ 

 
0.10 

 
4 

 
0.40 

 
4 

 ความสามารถในการควบคุมคาใชจาย 
 ในการดําเนินงาน 

0.00 4 0.00  

 ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 0.00 3 0.00  
 การแปรรูปขยะรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลคา 0.00 3 0.00  
 ประสิทธิภาพในการขนถายขยะรีไซเคิล 
 ภายในราน 

0.00 3 0.00  

จุดออน (weakness) 
 ความสามารถของพนักงานในราน 

 
0.30 

 
-3 

 
-0.90 

 
2 

 ประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงาน 
 เขาทํางาน 

0.70 -3 -2.10 1 
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รับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ท่ีไดคะแนนเปนลําดับท่ี 1 (T1) ไดแก 
ปจจัยทางดานแรงงาน -2.80 คะแนน และลําดับท่ี 2 (T2) ไดแก การเติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีอยูในชวง
ถดถอย -0.90 คะแนน ตามลําดับ 
 ในสวนของจุดแข็ง (S) ในการดําเนินธุรกิจของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด ท่ีไดคะแนนเปนลําดับท่ี 1 (S1) ไดแก ทักษะการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ 
1.2 คะแนน รองลงมาลําดับท่ี 2 (S2) ไดแก ทุนในการดําเนินธุรกิจ 1.00 คะแนน ลําดับท่ี 3 (S3) ไดแก 
ความรูความเขาใจในขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 0.50 คะแนน ลําดับท่ี 4 (S4) ไดแก 
การบริการขนถายขยะรีไซเคิลถึงสถานท่ีของลูกคา การรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองในการขาย
ขยะรีไซเคิลรวมกัน และ การจัดซ้ืออุปกรณและเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
0.40 คะแนน และลําดับท่ี 5 (S5) ไดแก การจัดใหมีการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและผูท่ีสนใจ 
และการซักซอมและการฝกอบรมพนักงานถึงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม 0.20 คะแนน ตามลําดับ 
โดยในสวนของ จุดออน (W) ในการดําเนินธุรกิจของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด ท่ีไดคะแนนเปนลําดับท่ี 1 (W1) ไดแก ประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงานเขาทํางาน 
-2.10 คะแนน รองลงมาลําดับท่ี 2 (W2) ไดแก ความสามารถของพนักงานในราน -0.90 คะแนน ตามลําดับ 
 จากคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหไดขอมูลสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ท่ีสะทอนถึงสภาพท่ีแทจริงของธุรกิจรับซ้ือของเกาในปจจุบันมากท่ีสุด ท้ังในดาน จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค เพื่อเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารขององคกรในการพัฒนากลยุทธการแขงขัน
โดยอาศัยเทคนิค TOWS Matrix มาเปนเครื่องมือในการสรางกลยุทธการแขงขัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.2 การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด 
 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดรวมพัฒนากลยุทธการแขงขันกับผูบริหารระดับสูงของ บริษัท คัดแยก
ขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ดวยเทคนิค TOWS Matrix โดยสามารถสรุปได ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 การพัฒนากลยุทธการแขงขัน SO 
 

ประเด็น วเิคราะห จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
SO1 (S1) ทักษะการบริหารธุรกิจของ

ผูประกอบการ 
(S2) ทุนในการดําเนินธุรกิจ 

(O1) ภาวะโลกรอน 
(O2) มลภาวะทางสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ SO1 = กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 
SO2 (S1) ทักษะการบริหารธุรกิจของ

ผูประกอบการ 
(O4) ความตองการรายไดท่ี
เพ่ิมข้ึนของคนในชุมชน  

  (O6) ชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญในการคัดแยกขยะ 

กลยุทธ SO2 = กลยุทธการถายทอดความรู 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ประเด็น วิเคราะห จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 
SO3 (S1) ทักษะการบริหารธุรกิจของ

ผูประกอบการ 
(O3) การรวมตัวกันเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 (S2) ทุนในการดําเนินธุรกิจ  
กลยุทธ SO3 = กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
SO4 (S1) ทักษะการบริหารธุรกิจของ

ผูประกอบการ 
(O5) นโยบายและยทุธศาสตรของ
รัฐบาล  

 (S2) ทุนในการดําเนินธุรกิจ (O6.1) ชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญในการคัดแยกขยะ 

 (S3) ความรูความเขาใจในขอกําหมาย
ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 

(O6.2) ชุมชนตองการการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

  (O6.3) ชุมชนใสใจตอปญหาขยะ 
กลยุทธ SO4 = กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 
SO5 (S4.1) การบริการขนถายขยะรีไซเคิล

ถึงสถานท่ีของลูกคา 
(O4) ความตองการรายไดท่ี
เพ่ิมข้ึนของคนในชุมชน 

กลยุทธ SO5 = กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี 
SO6 (S4.2) การรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิม

อํานาจการตอรองในการขายขยะ       
รีไซเคิลรวมกัน 

(O3) การรวมตัวกันเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

กลยุทธ SO6 = กลยุทธเครือขายใยแมงมุม 
SO7 (S5.1) การจัดใหมีการศึกษาดูงาน

จากหนวยงานภายนอก และผูท่ีสนใจ 
(O6.1) ชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญในการคัดแยกขยะ 

  (O6.2) ชุมชนตองการการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

  (O6.3) ชุมชนใสใจตอปญหาขยะ 
กลยุทธ SO6 = กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 

 
 จากตาราง 7 พบวา กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซ่ึงไดแก ทักษะ
การบริหารธุรกิจของผูประกอบการ ประกอบกับการมีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจที่เปนจุดแข็งสําคัญ
ในการขยายสาขาและเครือขาย โดยนํามาวิเคราะหรวมกับ โอกาสของธุรกิจ ซ่ึงไดแก ภาวะโลกรอน 
และมลภาวะทางสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนกระแสสังคมท่ีกําลังไดรับความสนใจ  ซ่ึงจากการสัมภาษณเชิงลึก
ของผูวิจัยยังพบวา ผูบริหารของวงษพาณิชยมีความมั่นใจตอความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
และมีความพรอมในดานเงินทุนในการดําเนินงาธุรกิจเปนอยางมาก ดังนั้นการดําเนินกลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน โดยการมุงเนนไปท่ีการขยายเครือขายสาขา ท้ังในรูปแบบ
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ท่ีวงษพาณิชยลงทุนเองท้ังหมด รูปแบบท่ีวงษพาณิชยรวมลงทุนกับทางสาขา และรูปแบบท่ีสาขาลงทุนเอง
ท้ังหมด โดยมีเปาหมายใหครอบคลุมทุกตําบลของประเทศไทย เพ่ือสรางเครือขายสาขา และอํานาจ
การตอรองในการซ้ือ (bargaining power of buyers) และอํานาจตอรองในการขาย (bargaining power of 
suppliers) ซ่ึงผลท่ีสังคมจะไดรับคือ เปนการกระตุนใหชุมชนตางๆในประเทศหันมาใสใจในการคัดแยกขยะ
เชิงธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ลดปญหาขยะในชุมชน อีกท้ังยังชวยสรางรายไดใหแกคนในชุมชนอีกดวย 
 กลยุทธการถายทอดความรู ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซึ่งไดแก ทักษะการบริหารธุรกิจ
ของผูประกอบการ โดยนํามาวิเคราะหรวมกับ โอกาสของธุรกิจ ซ่ึงไดแก ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน
ของคนในชุมชน และการท่ีชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ ซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐานของสังคม 
ดังนั้น การดําเนินกลยุทธการถายทอดความรูการคัดแยกขยะ จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน โดยการมุงเนน
การใหความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจใหกับลูกคาท่ีนํามาจําหนาย เพ่ือใหลูกคาไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการคัดแยกขยะ ท้ังภาคครัวเรือน ชุมชน สังคม ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนท่ีสนใจ โดยผลท่ีสังคมจะไดรับคือ ชุมชนไดรับความรู และเห็นคุณคาความสําคัญในการคัดแยก
ขยะเชิงธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถลดปริมาณขยะ และเพ่ิมรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับคน
ชุมชน อีกท้ังยังเปนการชวยลดข้ันตอนในการดําเนินงานของวงษพาณิชยเองอีกดวย 
 กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซ่ึงไดแก ทักษะการบริหารธุรกิจ
ของผูประกอบการ และทุนในการดําเนินธุรกิจที่เปนจุดแข็งสําคัญในการขยายธุรกิจไปขางหนา 
โดยนํามาวิเคราะหรวมกับ โอกาสของธุรกิจ ซ่ึงไดแก การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซ่ึงจะสงผลใหตลาดขยะรีไซเคิลขยายตัวสูงข้ึน ดังนั้นการดําเนินกลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน โดยการมุงเนนการเปนศูนยการศึกษาเรียนรูการคัดแยกและแปรรูป
ขยะรีไซเคิลเชิงธุรกิจ การเปนศูนยการศึกษาเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การดําเนินธุรกิจโรงงานรีไซเคิลขยะ และการมุงขยายธุรกิจจากผูขายปจจัยการผลิตมาเปนผูผลิตสินคาใหม
จากวัตถุดิบรีไซเคิล เพ่ือรองรับขนาดของตลาดท่ีกําลังจะเพ่ิมมากข้ึนจากการรวมตัวกันเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีกําลังจะมาถึง และเพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน จากการดําเนิน กลยุทธ
การขยายสาขา หนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย ซึ่งผลที่สังคมจะไดรับ คือ ชุมชนมีสถานศึกษาเรียนรู
การรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร อีกท้ังยังชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยในสวน
ของการมุงขยายธุรกิจจากผูขายปจจัยการผลิตมาเปนผูผลิตสินคาใหมจากวัตถุดิบรีไซเคิลนั้น 
เปนการเพ่ิมชองทางเลือกใหกับสังคม ในการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี ในราคาประหยัด เปนตน 
 กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซ่ึงไดแก ทักษะการบริหารธุรกิจ
ของผูประกอบการ ทุนในการดําเนินธุรกิจ และความรูความเขาใจในขอกําหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
รับซื้อของเกา ซึ่งถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยนํามาวิเคราะหรวมกับ 
โอกาสของธุรกิจ ซึ่งไดแก นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
ในการคัดแยกขยะ ชุมชนตองการการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และชุมชนใสใจตอปญหาขยะ ซ่ึงลวนเปนปจจัย
ทางสังคมท่ีมุงพัฒนาคุณภาพความเปนอยูท่ีดีของคนในชุมชน ดังนั้นการดําเนินกลยุทธรานรับซ้ือของเกา
สีเขียวดังกลาว จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจบุัน โดยการมุงพัฒนา สาขา และเครือขาย ของวงษพาณิชย
ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีอยูเสมอ ไมกอใหเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมและชุมชน สงเสริมสนับสนุน 
และปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายรานรับซื้อของเกาสีเขียวจากทางรัฐบาลอยางเครงครัด 
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ซึ ่งผลที ่ส ังคมจะได ร ับ คือ เพิ ่มร านร ับซื ้อของเก าที ่ม ีมาตรฐาน ไม ก อใหเกิดมลภาวะทาง
สิ่งแวดลอม ลดปญหาการรองเรียนจากชุมชน เปนตน 
 กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซ่ึงไดแก การบริการขนถายขยะรีไซเคิล
ถึงสถานท่ีของลูกคา ซ่ึงถือวาเปนบริการท่ีสามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกร โดยนํามาวิเคราะห
รวมกับโอกาสของธุรกิจ ซ่ึงไดแก ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของคนในชุมชน ดังนั้นการดําเนินกลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี ดังกลาว จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน โดยการมุงเนนการใหบริการ
ถึงสถานประกอบการของลูกคา ท้ังหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือใหการเคลื่อนยายขยะรีไซเคิล
เปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และมุงเนนความรวมมือดานการจัดการขยะระหวาง
องคกรกับองคกร ไดแก การรับทําลายเอกสารความลับเคลื่อนท่ี การจัดการขยะอันตรายในโรงงาน
อุตสาหกรรม การบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจถึงสถานประกอบการ
ของลูกคา และการบริการรื้อถอนโครงสรางอาคาร เปนตน ผลท่ีสังคมจะไดรับ คือ ลดปญหาการจัดการขยะ
ในองคกร การขนถายขยะรีไซเคิลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดปญหาทางสังคมอันเกิดมาจาก
การจัดการและขนถายขยะท่ีไมถูกวิธี เปนตน  
 กลยุทธเครือขายใยแมงมุม ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซ่ึงไดแก การรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจ
การตอรองในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน ซ่ึงเปนจุดแข็งเฉพาะท่ีสําคัญและยากท่ีคูแขงจะสามารถเลียนแบบได 
โดยนํามาวิเคราะหรวมกับ โอกาสของธุรกิจ ซ่ึงไดแก การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีมีความสําคัญตอการแขงขันในอนาคต ดังนั้น การดําเนินกลยุทธเครือขายใยแมงมุม 
ดังกลาว จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน โดยการมุงเนนการรวมกลุมกันระหวางสาขาและเครือขาย
ของวงษพาณิชยท่ัวท้ังประเทศ ในดานการรับซ้ือและขายขยะรีไซเคิลรวมกัน เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง
ในการซ้ือและอํานาจการตอรองในการขายขยะรีไซเคิล ตลอดจนสรางความรวมมือทางดานขอมูลทางการคา 
ราคาสินคา การตลาด การใหคําปรึกษา และความชวยเหลือในดานตางๆ จนสามารถสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันเหนือคูแขงได  
 กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซ่ึงไดแก การจัดใหมีการศึกษาดูงาน
จากหนวยงานภายนอก และผูท่ีสนใจ ซ่ึงเปนจุดแข็งเฉพาะท่ีเลียนแบบไดยากขององคกร โดยนํามาวิเคราะห
รวมกับโอกาสของธุรกิจ ซ่ึงไดแก ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ ชุมชนตองการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และชุมชนใสใจตอปญหาขยะ ดังนั้น การดําเนินกลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม จึงเปนสิ่งจําเปน
ยิ่งในปจจุบัน โดยการมุงการสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โครงการทอดผาปาขยะ โครงการ
ฝกอบรมการคัดแยกขยะเชิงธรุกิจ การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และการจัดทํา
เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เปนตน โดยผลท่ีสังคมจะไดรับคือ สังคมและชุมชนหันมาใสใจตอการคัด
แยกขยะเชิงธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ลดปญหาขยะในชุมชนดวยการเปลี่ยนขยะท่ีไรคาใหเปนเงิน 
 จากการพัฒนากลยุทธการแขงขัน SO ดังกลาว จะเห็นวา กลยุทธการแขงขันถูกพัฒนาข้ึน
จากจุดแข็งสําคัญท่ีองคกรมีอยู และโอกาสทางสังคมท่ีองคกรไดรับ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน
ระหวางองคกรธุรกิจและสังคม โดยในสวนของการพัฒนากลยุทธการแขงขัน ST ซ่ึงเปนการพัฒนากลยุทธ
การแขงขันท่ีอาศัยจุดแข็งท่ีองคกรมีอยู ไปใชแกไขอุปสรรคท่ีองคกรไดรับนั้น สามารถสรุปได ดังตาราง 8 
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ตาราง 8 การพัฒนากลยุทธการแขงขัน ST 
 

ประเด็นวิเคราะห จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) 
ST1 (S1) ทักษะการบริหารธุรกิจของ

ผูประกอบการ 
(T1) ปจจัยทางดานแรงงาน 

ST1 = กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 

  
 จากตาราง 8 พบวา กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม ถูกพัฒนามาจากจุดแข็ง ซ่ึงไดแก ทักษะ
การบริหารธุรกิจของผูประกอบการ โดยนํามาวิเคราะหรวมกับ อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงไดแก 
ปจจัยทางดานแรงงาน ท่ีเปนปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจรับซ้ือของเกา ซ่ึงจากการสัมภาษณเชิงลึก
ของผูวิจัยยังพบวา ปญหาแรงงานท่ีสําคัญประการหนึ่งของธุรกิจรับซ้ือของเกา คือ ปญหาการยายงาน
ของพนักงาน และปญหาคาแรง 300 บาท ทําใหคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย ดังนั้น 
การดําเนินกลยุทธการพัฒนาคนในสังคมดังกลาว จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน โดยการมุงพัฒนา
และใหโอกาสสําหรับผูดอยโอกาสทางสังคม อาทิ ผูพิการ ผูบกพรองทางสมอง ผูประสบปญหาทางสังคม 
ผูวางงาน คนยากไร และผูท่ีสนใจ ไดเขาทํางานในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหมีงานทําและมีอาชีพ
ท่ีม่ันคง สามารถนําความรูและทักษะในการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงผลท่ีสังคมจะไดรับ คือ ชวยลดภาระทางสังคม ลดปญหาสังคม ชวยเพ่ิมรายไดและความเปนอยูท่ีดี
ใหกับคนในสังคม และยังชวยสรางอาชีพใหกับผูดอยโอกาสในสังคมอีกดวย โดยในสวนของประโยชน
ท่ีองคกรธุรกิจจะไดรับคือ ลดอัตราการยายงานของพนักงาน และลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
เพราะเมื่อผูดอยโอกาสเหลานี้ไดรับโอกาสในการทํางานก็จะไมคอยยายงาน และยังไดรับคาจาง
ตามความสามารถ หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีตนสามารถทําได 
 จากการพัฒนากลยุทธการแขงขัน ST ดังกลาว จะเห็นวา เปนการพัฒนากลยุทธการแขงขัน
ท่ีอาศัยจุดแข็งท่ีองคกรมีอยู ไปใชแกไขอุปสรรคขององคกร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกันระหวาง 
องคกรธุรกิจและสังคม โดยในสวนของการพัฒนากลยุทธการแขงขัน WT ซ่ึงเปนการพัฒนากลยุทธ
การแขงขันท่ีมุงพัฒนาและแกไขจุดออน และอุปสรรคท่ีองคกรไดรับนั้น สามารถสรุปไดดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 การพัฒนากลยุทธการแขงขัน WT 
 

ประเด็นวิเคราะห จุดออน (W) อุปสรรค (T) 
WT1 (W1) ประสิทธิภาพในการสรรหา

พนักงานเขาทํางาน 
(T1) ปจจัยทางดานแรงงาน 

 (W2) ความสามารถของพนักงาน 
ในราน 

 

WT1 = กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
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 จากตาราง 9 พบวา กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ถูกพัฒนามาจากจุดออน ซ่ึงไดแก ประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงานเขาทํางาน และความสามารถ
ของพนักงานในรานที่ยังไมเปนที่นาพอใจ โดยนํามาวิเคราะหรวมกับ อุปสรรค ซึ่งไดแก ปจจัย
ทางดานแรงงานท่ีขาดแคลนแรงงานชาวไทย และปญหาคาแรง 300 บาท ดังนั้น การดําเนินกลยุทธการ
พัฒนาทักษะ ความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งในปจจุบัน โดยการ
มุงเนนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ ของพนักงานท้ังพนักงานชาวไทยและ
พนักงานตางชาติดวย การจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูความสามารถเก่ียวกับการคัดแยก
ขยะอยางมีประสิทธิภาพกับทางสํานักงานใหญ หรือสาขาที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ 
พรอมทั้งจัดใหมีการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับพนักงาน ไดแก การประกันสังคม สวัสดิการ
พนักงาน ท่ีพัก การข้ึนบัญชีแรงงานตางชาต ิเพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงาน ลดปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและลดอัตราการเขาออกของพนักงาน 
 ซ่ึงจากการพัฒนากลยุทธการแขงขันดวยเทคนิค TOWS Matrix ดังกลาวขางตน ทําใหไดกลยุทธ
การแขงขันท้ังสิ้น 9 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 2) กลยุทธการถายทอดความรู
การคัดแยกขยะ 3) กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 4) กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 5) กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี 6) กลยุทธเครือขายใยแมงมุม 7) กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 8) กลยุทธการพัฒนา
คนในสังคม และ 9) กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน  จากนั้นผูวิจัย
ไดนํากลยุทธการแขงขันทั้ง 9 ไปทําการประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันที่มีผล
ตอการดําเนินงานในดานตางๆ ขององคกรดวยสถิติข้ันสูง ซ่ึงผลการประเมินกลยุทธดังกลาว สามารถสรุป
ไดดังนี้ 
 

4.3 การประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกา 
บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 
 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามถึงผูจัดการสาขาของ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
จํานวน 278 ชุด ซ่ึงไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 277 ชุด คิดเปนรอยละ 99.64 ของแบบสอบถาม
ท่ีแจกท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 จํานวนรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลท่ัวไป n=277 
จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   
    ชาย 175 63.2 
    หญิง 102 36.8 
อาย ุ   
    ต่ํากวา 30 ป 44 15.9 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ขอมูลท่ัวไป n=277 
จํานวน (คน) รอยละ 

    30-39 ป 83 30.0 
    40-49 ป 107 38.6 
    50-59 ป 38 13.7 
    60 ปข้ึนไป 5 1.8 
                                                     Mean=40.49, S.D.=8.61, Min=22, Max=65    
ระดับการศึกษา   
    ต่ํากวา ป.ตร ี 99 35.7 
    ป.ตร ี 145 52.3 
    ป.โท 33 11.9 
    ป.เอก - - 

ระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ 

  

    1-5 ป 119 43.0 
    6-10 ป 123 44.4 
    10 ปข้ึนไป 35 12.6 

Mean=6.69, S.D.=4.05, Min=1, Max=40    

 
 จากตาราง 10 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนผูจัดการสาขา ของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะ 
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 40-49 ป โดยมีวุฒิการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ และดําเนินธุรกิจรับซ้ือของเกามาแลวตั้งแต 1-10 ป เปนสวนใหญ 
โดยความคิดเห็นของผูจัดการสาขาตอกลยุทธการแขงขันท้ัง 9 นั้น ดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูจัดการสาขาตอกลยุทธ

การแขงขันโดยรวม 
 

กลยุทธการแขงขัน 
 n=277  

Mean S.D. ระดับ 
กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 4.31 0.77 มาก 
กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 4.50 0.53 มากท่ีสุด 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 4.57 0.59 มากท่ีสุด 
กลยุทธการถายทอดความรู 4.47 0.48 มาก 
กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 4.66 0.44 มากท่ีสุด 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

กลยทุธการแขงขัน 
 n=277  

Mean S.D. ระดับ 
กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 4.46 0.54 มาก 
กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถ
และคุณภาพชวีิตของพนักงาน 

4.50 0.57 มากท่ีสุด 

กลยุทธเครือขายใยแมงมุม 4.50 0.57 มากท่ีสุด 

  
 จากตาราง 11 พบวา กลยุทธการแขงขันท่ีไดคะแนนในระดับมากท่ีสุดประกอบไปดวย 5 กลยุทธ 
ไดแก กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (S.D.=0.44) กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 (S.D.=0.59) กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (S.D.=0.53) 
กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (S.D.=0.57) 
และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (S.D.=0.57) ซ่ึงกลยุทธการแขงขันท่ีไดคะแนน
ระดับมาก ประกอบไปดวย 4 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการถายทอดความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 (S.D.=0.48) 
กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 (S.D.=0.54) กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (S.D.=0.68) และกลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
(S.D.=0.77) ซ่ึงเม่ือแยกวิเคราะหประเด็นทางกลยุทธการแขงขันในแตละดานแลวนั้น สามารถสรุปได 
ดังตาราง 12 

 
ตาราง 12 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูจัดการสาขาตอประเด็นทางกลยุทธ

การแขงขันในแตละดาน 
 

กลยุทธการแขงขัน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย    

 1. วงษพาณิชยควรขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบ 
    ท่ีทางสํานักงานใหญลงทุนเองท้ังหมด 

4.12 1.30 มาก 

 2. วงษพาณิชยควรขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบ 
    ท่ีทางสํานักงานใหญรวมลงทุนกับทางสาขา 

4.24 1.07 มาก 

 3. วงษพาณิชยควรขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบ 
    ท่ีทางสาขาลงทุนเองท้ังหมด 

4.50 0.74 มากท่ีสุด 

 4. วงษพาณิชยควรขยายสาขาไปยังประเทศ 
     ในกลุมอาเซียนในรูปแบบท่ีทางสํานักงานใหญ 
     ลงทุนเองท้ังหมด 

4.29 0.99 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

กลยุทธการแขงขัน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
 5. วงษพาณิชยควรขยายสาขาไปยังประเทศ 
     ในกลุมอาเซียนในรูปแบบท่ีทางสํานักงานใหญ 
     รวมลงทุนกับทางสาขา 

4.29 0.90 มาก 

 6. วงษพาณิชยควรขยายสาขาไปยังประเทศ 
     ในกลุมอาเซียนในรูปแบบท่ีทางสาขาลงทุนเองท้ังหมด 

4.36 0.84 มาก 

กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา    
 7. วงษพาณิชยควรมุงเปนศูนยศึกษาเรียนรูการรีไซเคิล 
    ขยะอยางครบวงจร 

4.59 0.60 มากท่ีสุด 

 8. วงษพาณิชยควรมุงเปนศูนยศึกษาเรียนรูทางดาน 
    การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.58 
 

0.64 
 

มากท่ีสุด 

 9. วงษพาณิชยควรมุงเปนโรงงานรีไซเคิลขยะ 4.53 0.66 มากท่ีสุด 
 10. วงษพาณิชยควรมุงเปนผูผลิตสินคาใหมจากวัตถุดิบ        
      รีไซเคิล เชน โรงงานผลติขวดน้ําพลาสติก 

4.37 0.85 มาก 

 11. วงษพาณิชยควรมุงเปนกิจการซ้ือขายสินคามือสอง 
      คุณภาพดี เชน เหล็กเกาใชงาน สังกะสีเกา เปนตน 

4.42 0.86 มาก 

กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม    
 12. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูพิการและผูบกพรอง 
      ทางสมองท่ีสามารถทํางานได เขาทํางานในตําแหนง 
      ท่ีเหมาะสม 

4.59 0.77 มากท่ีสุด 

 13. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูดอยโอกาสทางสังคม  
      เชน คนเรรอน คนไรญาติ เปนตน เขาทํางาน 
      ในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

4.49 0.84 มาก 

 14. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูวางงาน ผูไรอาชีพ       
      เขาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

4.58 0.67 มากท่ีสุด 

 15. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูยากไร คนยากจน 
      เขาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

4.57 0.65 มากท่ีสุด 

 16. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจในอาชีพ 
      รับซ้ือของเกาเขาศึกษาดูงานและฝกอบรมในองคกร 

4.61 0.59 มากท่ีสุด 

กลยุทธการถายทอดความรู    
 17. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
      กับภาคครัวเรือน ชุมชน และสังคม 

4.54 0.62 มากท่ีสุด 

 18. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
      กับหนวยงานภาครัฐ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน 

4.49 0.59 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

กลยุทธการแขงขัน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
 19. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะ 
      รีไซเคิลกับหนวยงานภาคเอกชน เชน หางราน 
      สถานประกอบการ อูซอมรถ เปนตน 

4.38 0.69 มาก 

 20. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะ 
      รีไซเคิลกับลูกคาท่ีเปนผูประกอบการรถรับซ้ือ 
      รายยอย 

4.46 0.67 มาก 

 21. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะ 
      รีไซเคิลกับลูกคาท่ีเปนผูประกอบการรานรับซ้ือ 
      รายยอย 

4.50 0.64 มากท่ีสุด 

กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว    
 22. วงษพาณิชยควรมุงเนนความปลอดภัย 
      และสุขอนามัยท่ีดีในองคกร 

4.64 0.54 มากท่ีสุด 

 23. วงษพาณิชยควรมุงเนนการดําเนินธุรกิจ 
      ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.69 0.54 มากท่ีสุด 

 24. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนและปฏิบัติตาม 
      กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 

4.66 0.56 มากท่ีสุด 

 25. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนความรวมมือระหวาง 
      ภาครัฐและผูประกอบการรับซ้ือของเกา 
      ในการจัดการขยะมูลฝอย 

4.60 0.64 มากท่ีสุด 

 26. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนและปฏิบัติ 
      ตามนโยบายรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 

4.73 0.51 มากท่ีสุด 

กลยทุธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี    
 27. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
      ถึงสถานประกอบการภาครัฐ 

4.60 0.71 มากท่ีสุด 

 28. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
      ถึงสถานประกอบการภาคเอกชน 

4.55 0.68 มากท่ีสุด 

 29. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับทําลายเอกสาร 
      ความลับเคลื่อนท่ีถึงสถานประกอบการของลูกคา 

4.36 0.79 มาก 

 30. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับรื้อถอนโครงสราง 
      อาคาร สํานักงาน โรงเรือน ฯลฯ 

4.23 0.83 มาก 

 31. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการจัดเก็บกากของเสีย 
      อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

4.10 0.96 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

กลยุทธการแขงขัน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม    
 32. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ 
      ใหครอบคลุมทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ 

4.46 0.66 มาก 

 33. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนโครงการทอดผาปาขยะ 
      ใหครอบคลุมทุกจังหวัด 

4.25 0.79 มาก 

 34. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนใหมีการฝกอบรม 
      การคัดแยกขยะเชิงธุรกิจใหกับผูท่ีสนใจ 

4.53 0.66 มากท่ีสุด 

 35. วงษพาณิชยควรมุงสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 
      ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทุกรปูแบบ 

4.59 0.63 มากท่ีสุด 

 36. วงษพาณิชยควรมุงจัดทําหนังสือท่ีเก่ียวของ 
      กับการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ เชน หนังสือ 
      คูมือการคัดแยกขยะประจําบาน และหนังสือ 
      การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจ เปนตน 

4.49 0.73 มาก 

กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน 

   

 37. วงษพาณิชยควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน 
      ประจําปของแตละสาขา เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู  
      ความสามารถของพนักงาน 

4.58 0.66 มากท่ีสุด 

 38. วงษพาณิชยควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน 
      ประจําประหวางสาขากับทางสํานักงานใหญ 
      เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน 

4.58 0.64 มากท่ีสุด 

 39. วงษพาณิชยควรมุงจัดทําการทําประกันสังคม 
      การทําประกันภัย และการประกันคาแรงข้ันต่ํา  
      300 บาทใหกับพนักงาน 

4.27 0.86 มาก 

 40. วงษพาณิชยควรจัดใหมีสวัสดิการท่ีพักอาศัย 
      ใหกับพนักงาน 

4.41 0.84 มาก 

 41. วงษพาณิชยควรจัดใหมีการข้ึนทะเบียนแรงงาน 
      ตางชาติอยางถูกตอง 

4.68 0.62 มากท่ีสุด 

กลยุทธเครือขายใยแมงมุม    
 42. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
      กับสาขาในการรับซ้ือขยะรีไซเคิลรวมกัน 

4.55 0.66 มากท่ีสุด 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

กลยุทธการแขงขัน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
 43. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
      กับสาขาในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน 

4.48 0.67 มาก 

 44. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
      กับทางสํานักงานใหญในการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
      รวมกัน 

4.44 0.68 มาก 

 45. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
      กับทางสํานักงานใหญในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน 

4.46 0.68 มาก 

 46. วงษพาณิชยควรมุงใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ 
      ทางธุรกิจกับทุกสาขาในเครือวงษพาณิชยท่ัวประเทศ 

4.59 0.61 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 12 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนผูจัดการสาขา ของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยก
ขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด สวนใหญใหความสําคัญกับกลยุทธการแขงขันทั้ง 9 กลยุทธ 
โดยเม่ือวิเคราะหแยกในแตละกลยุทธแลว พบวา กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย มีประเด็นทางกลยุทธ
ท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุด ไดแก การขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบท่ีทางสาขาลงทุนเอง
ท้ังหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (S.D.=0.74) 
 ในสวนของกลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนานั้น พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชย
ควรดําเนินการมากท่ีสุด ไดแก 1) การมุงเปนศูนยศึกษาเรียนรูการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.59 (S.D.=0.60) 2) การมุงเปนศูนยศึกษาเรียนรูทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 (S.D.=0.64) และ 3) การมุงเปนโรงงานรีไซเคิลขยะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 
(S.D.=0.66) 
 ในสวนกลยุทธการพัฒนาคนในสังคมนั้น พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการ
มากท่ีสุด ไดแก 1) การเปดโอกาสใหผูพิการและผูบกพรองทางสมองที่สามารถทํางานได เขาทํางาน
ในตําแหนงท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 (S.D.=0.77)  2) การเปดโอกาสใหผูวางงาน ผูไรอาชีพ 
เขาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 (S.D.=0.67) 3) การเปดโอกาสใหผูยากไร คนยากจน 
เขาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 (S.D.=0.65) และ 4) การเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจใน
อาชีพรับซ้ือของเกาเขาศึกษาดูงานและฝกอบรมในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (S.D.=0.59) 
 ในสวนกลยุทธการถายทอดความรูนั้น พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการ
มากท่ีสุด ไดแก 1) การมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิลกับภาคครัวเรือน ชุมชน และสังคม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 (S.D.=0.62) และ 2) การมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิลกับลูกคาท่ีเปนผูประกอบการ
รานรับซ้ือรายยอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (S.D.=0.64)  
 ในสวนกลยุทธรานรับซื้อของเกาสีเขียวนั้น พบวา ประเด็นทางกลยุทธที่วงษพาณิชย
ควรดําเนินการมากท่ีสุด ไดแก 1) การมุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีในองคกร มีคาเฉลี่ย



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

86 

เทากับ 4.64 (S.D.=0.54) 2) การมุงเนนการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 
(S.D.=0.54) 3) การมุงสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.66 (S.D.=0.56) 4) การมุงสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและผูประกอบการรับซ้ือของเกา
ในการจัดการขยะมูลฝอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (S.D.=0.64) และ 5) การมุงสนับสนุนและปฏิบัติตาม
นโยบายรานรับซ้ือของเกาสีเขียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 (S.D.=0.51) 
 ในสวนกลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ีนั้น พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการ
มากท่ีสุด ไดแก 1) การมุงใหบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงสถานประกอบการภาครัฐ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 
(S.D.=0.71) และ 2) การมุงใหบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิลถึงสถานประกอบการภาคเอกชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.55 (S.D.=0.68) 
 ในสวนกลยุทธการตลาดเพ่ือสังคมนั้น พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการ
มากท่ีสุด ไดแก 1) การมุงสนับสนุนใหมีการฝกอบรมการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจใหกับผูท่ีสนใจ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.53 (S.D.=0.66) และ 2) การมุงสงเสริมกิจกรรมทางสังคมท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 (S.D.=0.63) 
 ในสวนกลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงานนั้น พบวา 
ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุด ไดแก 1) การจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน
ประจําปของแตละสาขา เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 
(S.D.=0.66) 2) การจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานประจําประหวางสาขากับทางสํานักงานใหญ เพ่ือพัฒนา
ทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 (S.D.=0.64) และ 3) การจัดใหมี
การข้ึนทะเบียนแรงงานตางชาติอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 (S.D.=0.62) 
 และในสวนของกลยุทธเครือขายใยแมงมุมนั้น พบวา ประเด็นทางกลยุทธที่วงษพาณิชย
ควรดําเนินการมากท่ีสุด ไดแก 1) การรวมกลุมกันระหวางสาขากับสาขาในการรับซ้ือขยะรีไซเคิลรวมกัน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 (S.D.=0.66) และ 2) การมุงใหคําปรึกษาและความชวยเหลือทางธุรกิจกับทุกสาขา
ในเครือวงษพาณิชยท่ัวประเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 (S.D.=0.61) 
  จากความคิดเห็นของผูจัดการสาขาของวงษพาณิชยท่ีมีตอประเด็นทางกลยุทธการแขงขันขางตน 
พบวา มีความเก่ียวของสัมพันธกับแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม (CSV) ท้ังสิ้น ซ่ึงเม่ือนํากลยุทธ
การแขงขันดังกลาว ไปวิเคราะหกับผลการดําเนินงานขององคกรแลวสามารถสรุปไดดังตาราง 13 
 
ตาราง 13 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของผูจัดการสาขาตอผลการดําเนินงาน

โดยรวม 
 

ผลการดําเนินงาน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
คุณภาพของสินคา 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 4.37 0.59 มาก 
ความยึดหยุนปรับตัวตามสถานการณ 
ขององคกร 

4.41 0.64 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ผลการดําเนินงาน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
ผลิตภาพขององคกร 4.42 0.60 มาก 
ผลกําไรขององคกร 4.26 0.76 มาก 
ผลการดําเนินงานรวม 4.42 0.54 มาก 

 
 จากตาราง 13 พบวา ผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.42 (S.D.=0.54) ซ่ึงเม่ือแยกวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคกรเปนดานๆ แลวยัง พบวา 
ผลการดําเนินงานในดานคุณภาพของสินคาไดคะแนนในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 (S.D.=0.5) 
รองลงมาระดับมาก ไดแก ผลิตภาพขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 (S.D.=0.60) ความยึดหยุนปรับตัวตาม
สถานการณขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 (S.D.=0.64) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.37 (S.D.=0.59) และผลกําไรขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 (S.D.=0.76) ตามลําดับ 
ซ่ึงเม่ือวิเคราะหประเด็นของผลการดําเนินงานในแตละดานแลวนั้น สามารถสรุปได ดังตาราง 14 

 
ตาราง 14 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของผูจัดการสาขาตอประเด็น

ของผลการดําเนินงานในแตละดาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
คุณภาพของสินคา    
 1. การตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิลกอนขาย 4.66 0.62 มากท่ีสุด 
 2. การใหความสําคัญกับการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิล  4.64 0.62 มากท่ีสุด 
 3. การบริการท่ีดีมีมาตรฐาน 4.61 0.60 มากท่ีสุด 
 4. เครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร  4.66 0.55 มากท่ีสุด 
 5. การกําหนดราคารับซ้ือท่ีมีมาตรฐาน 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา    
 6. ความรวดเร็วในการบริการลูกคาท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขาย 4.37 0.68 มาก 
 7. ความรวดเร็วในการบริการลูกคาท่ีมารับซ้ือขยะรีไซเคิล 4.36 0.66 มาก 
 8. ความรวดเร็วและถูกตองในการคัดแยกประเภทขยะ 
    รีไซเคิล 

4.40 0.68 มาก 

 9. ความรวดเร็วในการแปรรูปขยะรีไซเคิล 4.29 0.94 มาก 
 10. ความรวดเร็วในการการขนสงสินคาใหกับโรงงาน 
      รีไซเคิลขยะ 

4.41 0.74 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผลการดําเนินงาน 
n=277 

Mean S.D. ระดับ 
ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ    
 11. การปรับตัวใหเขากับสภาวะทางเศรษฐกิจ 4.44 0.75 มาก 
 12. การปรับตัวใหเขากับความผันผวนของราคาขยะรีไซเคิล 4.44 0.71 มาก 
 13. การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 
      ท่ีรุนแรงข้ึน 

4.33 0.80 มาก 

 14. การปรับตัวใหเขากับนโยบายของรัฐบาล 
      ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4.31 0.84 มาก 

 15. การปรับตัวใหเขากับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 4.52 0.68 มากท่ีสุด 
ผลิตภาพขององคกร    
 16. พนักงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 4.42 0.73 มาก 
 17. เครื่องมือ/เครื่องจักร ปฏิบัติงานได 
      อยางเต็มความสามารถ 

4.42 0.77 มาก 

 18. จํานวนของเสียหายในการปฏิบัติงานนอย 4.37 0.72 มาก 
 19. จํานวนเรื่องรองเรยีนจากหนวยงานภาครฐั 
      และเอกชนนอย     

4.46 0.67 มาก 

 20. จํานวนอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานนอย  4.44 0.69 มาก 
ผลกําไรขององคกร    
 21. ปริมาณการรับซ้ือขยะรไีซเคิล 4.27 0.84 มาก 
 22. ความสามารถในการควบคุมคาใชจายประจํา  4.21 0.87 มาก 
 23. ความสามารถในการควบคุมคาใชจายผันแปร  4.23 0.84 มาก 
 24. ความสามารถในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน 
      โดยรวม 

4.31 0.85 มาก 

 25. ผลกําไรในการดําเนินงาน 4.29 0.90 มาก 

 
 จากตาราง 14 พบวา ผลการดําเนินงานดานคุณภาพของสินคา ไดคะแนนในระดับมากท่ีสุด
ในทุกประเด็น ไดแก การตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิลกอนขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (S.D.=0.62) 
การใชเครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (S.D.=0.55) การใหความสําคัญกับการคัดแยก
ประเภทขยะรีไซเคิล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 (S.D.=0.62) การกําหนดราคารับซ้ือท่ีมีมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.61 (S.D.=0.58) และการบริการท่ีดีมีมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (S.D.=0.60)  
 ในสวนผลการดําเนินงานดานความรวดเร็วในการใหบริการลูกคานั้น พบวา ไดคะแนนอยูในระดับมาก
ในทุกประเด็น ไดแก ความรวดเร็วในการขนสงสินคาใหกับโรงงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 (S.D.=0.74) 
ความรวดเร็วและถูกตองในการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 (S.D.=0.68) ความรวดเร็ว
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ในการใหบริการลูกคาท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (S.D.=0.68) ความรวดเร็ว
ในการใหบริการลูกคาท่ีมารับซ้ือขยะรีไซเคิล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 (S.D.=0.66) และความรวดเร็ว
ในการแปรรูปขยะรีไซเคิล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (S.D.=0.94)  
 ในสวนผลการดําเนินงานดานความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณนั้น พบวา ไดคะแนนอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 1 ประเด็น ไดแก การปรับตัวใหเขากับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 
(S.D.=0.68) รองลงมาไดคะแนนในระดับมาก ไดแก การปรับตัวใหเขากับสภาวะทางเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.44 (S.D.=0.75) การปรับตัวใหเขากับความผันผวนของราคาขยะรีไซเคิล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 
(S.D.=0.71) การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
(S.D.=0.80) และการปรับตัวใหเขากับนโยบายของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
(S.D.=0.84) 
 ในสวนผลการดําเนินงานดานผลิตภาพขององคกรนั้น พบวา ไดคะแนนอยูในระดับมาก
ในทุกประเด็น ไดแก จํานวนเรื่องรองเรียนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 
(S.D.=0.67) จํานวนอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (S.D.=0.69) พนักงานปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มความสามารถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 (S.D.=0.73) เครื่องมือ เครื่องจักร ปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มความสามารถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 (S.D.=0.77) และจํานวนของเสียหายในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.37 (S.D.=0.72) 
 และในสวนผลการดําเนินงานดานผลกําไรขององคกรนั้น พบวา ไดคะแนนอยูในระดับมาก
ในทุกประเด็น ไดแก ความสามารถในการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานโดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
(S.D.=0.58) ผลกําไรในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (S.D.=0.90) ปริมาณการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (S.D.=0.84) ความสามารถในการควบคุมคาใชจายผันแปร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 
(S.D.=0.84) และความสามารถในการควบคุมคาใชจายประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (S.D.=0.87) 
 จากกลยุทธการแขงขัน และผลการดําเนินงานขององคกรดังกลาว นําไปสูการวิเคราะห
เพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) และเพ่ือใหการวิเคราะหตรงตามคุณสมบัติสําคัญ
ของการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน คือ ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ 
ตองเปนความสัมพันธ เชิ งเสน (linearity) และตัวแปรอิสระจะตองไม มีความสัมพันธ กันเองสูง 
(multicollinearity problem) โดยดูจากคา R ในเมตริกความสัมพันธไมควรเกิน 0.75 (สุชาต ิ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2548, หนา 98) จากการวิเคราะหพบวาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
ไมมีคาของ R ในเมตริกเกิน 0.75 ดังแสดงในตาราง 15 
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ตาราง 15 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระ โดยแสดงในรูปเมตริกสหสัมพันธ 
(correlation matrix) 

 

 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 
ST1 1         
ST2 .640** 1        
ST3 .491** .704** 1       
ST4 .245** .514** .544** 1      
ST5 .320** .623** .611** .685** 1     
ST6 .483** .549** .655** .597** .555** 1    
ST7 .424** .616** .746** .619** .606** .645** 1   
ST8 .466** .627** .715** .602** .613** .626** .684** 1  
ST9 .466** .519** .581** .514** .505** .604** .588** .614** 1 

 

*Sig<0.05 , **Sig<0.01 
 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนกังาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอคุณภาพของสินคา 
 
ตาราง 16 การวิเคราะหถดถอยของกลยุทธการแขงขันกับคุณภาพของสินคา 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

Beta t Sig 

คาคงท่ี 0.594    

กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 0.339 0.301 5.355 0.000** 

กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 0.209 0.224 3.834 0.000** 

กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 0.221 0.054 4.089 0.000** 

กลยุทธเครือขายใยแมงมุม 0.119 0.134 2.566  0.011** 
R=0.744,  R2=0.554,  Adj R2=0.548, SEE=0.340, F=84.490, Sig=0.000 

 
 จากตาราง 16 พบวา กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธ
การขยายธุรกิจไปขางหนา และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอคุณภาพของสินคา 
ซ่ึงกลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว มีอิทธิพลตอคุณภาพของสินคามากท่ีสุด รองลงมา คือ กลยุทธ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

91 

การขยายธุรกิจไปขางหนา กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม ตามลําดับ 
ความแตกตางในตัวแปรท้ัง 4 ท่ีกลาวมาแลวนั้นสามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพของสินคาได 
รอยละ 55.4 และสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 PER1=0.594+0.339 ST5+0.209 ST7+0.221 ST2+0.119 ST9  
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z ′PER1=0.301 Z ′ST5+0.224 Z ′ST7+0.233Z ′ST2+0.134 Z ′ST9  

 สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 
 
ตาราง 17 การวิเคราะหถดถอยของกลยุทธการแขงขันกับความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

Beta t Sig 

คาคงท่ี 0.335    

กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 0.209 0.190 2.652 0.008** 

กลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและคุณภาพชีวิต 
ของพนักงาน 

0.197 0.189 2.798 0.006** 

กลยุทธการถายทอดความรู 0.222 0.179 3.039 0.003** 

กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 0.160 0.159 2.191 0.029** 

กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี 0.112 0.128 2.035 0.043** 

R=0.715, R2=0.511, Adj R2=0.502, SEE=0.421, F=56.683, Sig=0.000 

 
 จากตาราง 17 พบวา กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถ
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธการพัฒนาคนในสังคมและกลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา ซ่ึงกลยุทธการถายทอด
ความรู มีอิทธิพลตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคามากท่ีสุด รองลงมาคือ กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 
กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
และกลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี ตามลําดับ ความแตกตางในตัวแปรท้ัง 5 ท่ีกลาวมาแลวนั้น สามารถอธิบาย
การผันแปรของความรวดเร็วในการใหบริการลูกคาได รอยละ 51.1 และสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 PER2=0.335+0.209 ST7+0.197 ST8+0.222 ST4+0.160 ST3+0.112 ST6 
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 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z ′PER2=0.190 Z ′ST7+0.189 Z ′ST8+0.179 Z ′ST4+0.159 Z ′ST3+0.128 Z ′ST3 

 สมมติฐานท่ี 3 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความยืดหยุนปรับตัว
ตามสถานการณขององคกร 
 
ตาราง 18 การวิเคราะหถดถอยของกลยุทธการแขงขันกับความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

Beta t Sig 

คาคงท่ี -0.228    
กลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและคุณภาพชีวิต 
ของพนักงาน 

0.250 0.223 3.590 0.000** 

กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 0.267 0.324 6.959 0.000** 

กลยุทธการถายทอดความรู 0.216 0.162 3.199 0.002** 

กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 0.178 0.164 2.765 0.006** 
กลยุทธเครือขายใยแมงมุม 0.128 0.114 2.152 0.032** 

R=0.773, R2=0.598, Adj R2=0.590, SEE=0.411, F=80.504, Sig=0.000 

  
 จากตาราง 18 พบวา กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม และกลยุทธ
เครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร ซ่ึงกลยุทธ
หนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย มีอิทธิพลตอความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกรมากท่ีสุด รองลงมา
คือ กลยทุธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธ
การพัฒนาคนในสังคม และกลยุทธเครือขาย ใยแมงมุม ตามลําดับ ความแตกตางในตัวแปรทั้ง 5 
ท่ีกลาวมาแลวนั้นสามารถอธิบายการผันแปรของความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกรได 
รอยละ 59.8 และสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 PER3=-0.228+0.250 ST8+0.267 ST1+0.216 ST4+0.178 ST3+0.128 ST9      
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z ′PER3=0.223 Z ′ST8+0.324 Z ′ST1+0.162 Z ′ST4+0.164 Z ′ST3+0.114 ST9  
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 สมมติฐานท่ี 4 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลิตภาพขององคกร 
 
ตาราง 19 การวิเคราะหถดถอยของกลยุทธการแขงขันกับผลิตภาพขององคกร 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

Beta t Sig 

คาคงท่ี 0.198    
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 0.256 0.251 3.957 0.000** 

กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 0.179 0.230 4.631 0.000** 

กลยุทธการถายทอดความรู 0.201 0.161 2.960 0.003** 

กลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและคุณภาพชีวิต 
ของพนักงาน 

0.170 0.162 2.428 0.016** 

กลยุทธเครือขายใยแมงมุม 0.138 0.130 2.304 0.022** 
R=0.735, R2=0.540, Adj R2=0.532, SEE=0.413, F=63.716, Sig=0.000 

  
 จากตาราง 19 พบวา กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธ
การถายทอดความรู กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และกลยุทธ
เครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลิตภาพขององคกร ซ่ึงกลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
มีอิทธิพลตอผลิตภาพขององคกรมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย กลยทุธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน และกลยุทธเครือขาย
ใยแมงมุม ตามลําดับ ความแตกตางในตัวแปรท้ัง 5 ท่ีกลาวมาแลวนั้น สามารถอธิบายการผันแปร
ของผลิตภาพขององคกรได รอยละ 54.0 และสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 PER4=0.198+0.256 ST3+0.179 ST1+0.201 ST4+0.170 ST8+0.138 ST9 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z ′PER4=0.251 Z ′ST3+0.230 Z ′ST1+0.161 Z ′ST4+0.162 Z ′ST8+0.130 Z ′ST9 

 สมมติฐานท่ี 5 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลกําไรขององคกร 
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ตาราง 20 การวิเคราะหถดถอยของกลยุทธการแขงขันกับผลกําไรขององคกร 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

Beta t Sig 

คาคงท่ี -0.921    
กลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและคุณภาพชีวิต 
ของพนักงาน 

0.382 0.287 4.696 0.000** 

กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 0.375 0.383 8.238 0.000** 

กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 0.239 0.141 2.650 0.009** 

กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 0.160 0.124 2.001 0.046** 

R=0.755, R2=0.570, Adj R2=0.563, SEE=0.504, F=90.000, Sig=0.000 

 
 จากตาราง 20 พบวา กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว และกลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลกําไรขององคกร ซ่ึงกลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน มีอิทธิพลตอผลกําไรขององคกรมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 
กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว และกลยุทธการพัฒนาคนในสังคม ตามลําดับ ความแตกตางในตัวแปรท้ัง 4 
ท่ีกลาวมาแลวนั้น สามารถอธิบายการผันแปรของผลกําไรขององคกรได รอยละ 57.0 และสามารถเขียน
สมการพยากรณไดดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 PER5=-0.921+0.382 ST8+0.375 ST1+0.239 ST5+0.160 ST3  
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z ′PER5=0.287 Z ′ST8+0.383 Z ′ST1+0.141 Z ′ST5+0.124 Z ′ST3 

 สมมติฐานท่ี 6 กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา กลยุทธ
การพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธวงษพาณิชย
เคลื่อนท่ี กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานรวมขององคกร 
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ตาราง 21 การวิเคราะหถดถอยของกลยุทธการแขงขันกับผลการดําเนินงานรวมขององคกร 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
(b) 

Beta t Sig 

คาคงท่ี 0.139    
กลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและคุณภาพชีวิต 
ของพนักงาน 

0.212 0.224 4.182 0.000** 

กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา 0.146 0.143 2.543 0.012** 
กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี 0.085 0.107 2.115 0.035** 
กลยุทธหนึ่งตําบลหนึง่วงษพาณิชย 0.152 0.218 4.704 0.000** 
กลยุทธการถายทอดความรู 0.197 0.175 3.724 0.000** 
กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 0.167 0.182 3.185 0.002** 

R=0.834, R2=0.696, Adj R2=0.689, SEE=0.302, F=102.986, Sig=0.000 

 
 จากตาราง 21 พบวา กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย 
กลยุทธการถายทอดความรู และกลยุทธการพัฒนาคนในสังคม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานรวม 
ซ่ึงกลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานรวม
มากท่ีสุด รองลงมา คือ กลยุทธการถายทอดความรู กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา และกลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี ตามลําดับ 
ความแตกตางในตัวแปรท้ัง 6 ท่ีกลาวมาแลวนั้นสามารถอธิบายการผันแปรของผลการดําเนินงานรวมได 
รอยละ 69.6 และสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 PER TOTAL=0.139+0.212 ST8+0.146 ST2+0.085 ST6+0.152 ST1+0.197 ST4+0.167 ST3 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z ′PER TOTAL=0.224 Z ′ST8+0.143 Z ′ST2+0.107 Z ′ST6+0.218 Z ′ST1+     

   0.175 ST4+0.182 ST3 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกาท่ีสงผล
ตอการดําเนินงานขององคกร โดยมีวัตถุประสงค 3 ขอ ไดแก 1) เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
และสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจรับซ้ือของเกา 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
3) เพ่ือประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา ของบริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด โดยตัวแปรตามในงานวิจัยนี้คือ ผลการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังสิ้น 6 ตัวแปร ไดแก คุณภาพของสินคา ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา ความยืดหยุนปรับตัว
ตามสถานการณขององคกร ผลิตภาพขององคกร ผลกําไรขององคกร และผลการดําเนินงานรวม 
สําหรับตัวแปรอิสระ คือ กลยุทธการแขงขัน มีจํานวนทั้งสิ้น 9 ตัวแปร ไดแก กลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม กลยุทธการถายทอด
ความรู กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนที่ กลยุทธการตลาดเพื่อสังคม 
กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงานและกลยุทธเครือขายใยแมงมุม  
 สําหรับกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ แบงออกไดเปน 2 สวน คือ ประธานและกรรมการบริษัท 
คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จํานวน 5 คน และกลุมผูจัดการสาขาของบริษัทคัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซ่ี 
และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 278 คน โดยแบงออกเปน 4 ภาค ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยสัดสวนของแตละภาค 
ไดแก ภาคเหนือ จํานวน 40 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 130 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 79 คน และภาคใต จํานวน 29 คน ซ่ึงในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ ผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 277 ชุด คิดเปน รอยละ 99.64 ของแบบสอบถามท่ีแจกไปท้ังหมด  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึน
ตามทฤษฎี กรอบแนวคิดในการวิจัย และนิยามศัพทเฉพาะ โดยในสวนของแบบสัมภาษณนั้นไดผาน
การตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงของเนื้อหาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ัง 3 ทาน 
ซ่ึงใชสัมภาษณประธานและกรรมการ บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือใหไดประเด็นท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของบริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
และนําประเด็นท่ีไดจากการวิเคราะหไปใหคะแนนถวงน้ําหนักความสําคัญโดยผูบริหารของบริษัท คุณสมชาย 
วงษเจริญ จากนั้นนําคะแนนท่ีไดถวงน้ําหนักความสําคัญแลวนั้นไปสรางกลยุทธการแขงขันของธุรกิจ
รับซ้ือของเกา โดยใชเทคนิค TOWS matrix และในสวนของแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันของ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร จากนั้น
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นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน โดยผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไปตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) และความชัดเจนของการใชภาษาเพ่ือใหครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหา
ในการวิจัย (IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบ ไดคา IOC=0.904 และนําแบบสอบถามไปทดสอบ
กับผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํานวน 30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
เพ่ือวิเคราะหหาความเท่ียง (reliability) โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (coefficient alpha 
cronbach) ไดคาเทากับ .925 และเม่ือไดแบบสอบถามกลับคืนมา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติข้ันสูงการถดถอยพหุคูณ
แบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยไดสรุปผลการวิจัยไว 3 ขั้นตอน
ตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน
ของบริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของบริษัท 
คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวา 1) สภาพแวดลอม
ทางการแขงขันภายนอกท่ีเปนโอกาส (opportunities) ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ไดคะแนน
เปนลําดับท่ี 1 ไดแก ภาวะโลกรอน 1.50 คะแนน รองลงมาลําดับท่ี 2 ไดแก มลภาวะทางสิ่งแวดลอม 
1.00 คะแนน ลําดับท่ี 3 ไดแก การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอาเซียน 
0.60 คะแนน ลําดับท่ี 4 ไดแก ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของคนในชุมชน 0.50 คะแนน ลําดับท่ี 5 ไดแก 
นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมการคาการลงทุน 0.30 คะแนน และลําดับท่ี 6 
ไดแก ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ ชุมชนตองการการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และชุมชน
ใสใจตอปญหาขยะ 0.25 คะแนน ตามลําดับ 2) สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกท่ีเปนอุปสรรค 
(threats) ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีไดคะแนนเปนลําดับท่ี 1 ไดแก ปจจัยทางดานแรงงาน 
-2.80 คะแนน และลําดับท่ี 2 ไดแก การเติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีอยูในชวงถดถอย -0.90 คะแนน ตามลําดับ 
3) สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายในท่ีเปน จุดแข็ง (strengths) ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีได
คะแนนสูงสุดเปนลําดับท่ี 1 ไดแก ทักษะการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ 1.2 คะแนน รองลงมาลําดับท่ี 2 
ไดแก ทุนในการดําเนินธุรกิจ 1.00 คะแนน ลําดับท่ี 3 ไดแก ความรูความเขาใจในขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับธุรกิจรับซ้ือของเกา 0.50 คะแนน ลําดับท่ี 4 ไดแก การบริการขนถายขยะรีไซเคิลถึงสถานท่ีของลูกคา 
การรวมกลุมกันเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน และ การจัดซื้ออุปกรณ
และเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 0.40 คะแนน และลําดับท่ี 5 ไดแก 
การจัดใหมีการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและผูท่ีสนใจ และการซักซอมและการฝกอบรมพนักงาน
ถึงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม 0.20 คะแนน ตามลําดับ และ 4) สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายใน
ท่ีเปนจุดออน (weaknesses) ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนลําดับท่ี 1 ไดแก 
ประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงานเขาทํางาน -2.10 คะแนน และรองลงมาลําดับท่ี 2 ไดแก ความสามารถ
ของพนักงานในราน -0.90 คะแนน ตามลําดับ 
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 5.1.2 ผลการวิเคราะหการพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื ้อของเกา 
บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 ผลการศึกษาการพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 พบวา มีกลยุทธท้ังหมด 5 กลยุทธ ท่ีมีคะแนน
อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (S.D.=0.44) กลยุทธ
การพัฒนาคนในสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 (S.D.=0.59) ซ่ึงกลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถ
และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และกลยุทธเครือขายใยแมงมุมนั้น ท้ัง 2 กลยุทธนี้มีคะแนนเทากัน คือ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (S.D.=0.57) และกลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 
(S.D.=0.53) สวนกลยุทธท่ีมีคะแนนอยูในระดับมาก มีท้ังหมด 4 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการถายทอด
ความรูอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 (S.D.=0.48) กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 (S.D.=0.54) กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (S.D.=0.68) และกลยุทธ
หนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 (S.D.=0.77)  
 5.1.3 ผลการประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 ผลการศึกษาความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 พบวา 
 1) ผลการดําเนินงานรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 (S.D.=0.54) เม่ือแยก
ตามดานของผลการดําเนินงานแลวพบวา ผลการดําเนินงานท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก คุณภาพของสินคา 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 (S.D.=0.50) สวนผลการดําเนินงานท่ีอยูในระดับมากมีท้ังหมด 4 ดาน ไดแก 
ผลิตภาพขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 (S.D.=0.60) ความยึดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 (S.D.=0.64) ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (S.D.=0.59) 
และผลกําไรขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 (S.D.=0.76)  
 2) ผลการศึกษาอิทธิพลของกลยุทธการแขงขันท่ีมีตอผลการดําเนินงานเพ่ือประเมิน
ความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขัน พบวา ผลการดําเนินงานรวม ไดรับอิทธิพลในทิศทางบวก
จากตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัวแปร โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกมากท่ีสุด ไดแก กลยุทธ
การพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีคาเทากับ 0.212 รองลงมา คือ กลยุทธ
การถายทอดความรู มีคาเทากับ 0.197 กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม มีคาเทากับ 0.167 กลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย มีคาเทากับ 0.152 กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา มีคาเทากับ 0.146 และกลยุทธ
วงษพาณิชยเคลื่อนท่ี มีคาเทากับ 0.085 ตามลําดับ สามารถอธิบายการผันแปรของผลการดําเนินงานรวม
ไดรอยละ 69.6 เม่ือแยกตามผลการดําเนินงานในแตละดาน พบวา คุณภาพของสินคาไดรับอิทธิพล
ในทิศทางบวกจากตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัวแปร โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกมากท่ีสุด ไดแก 
กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว โดยมีคาเทากับ 0.339 รองลงมาคือ กลยุทธการตลาดเพื่อสังคม 
มีคาเทากับ 0.209 กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา มีคาเทากับ 0.221 และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม 
มีคาเทากับ 0.119 ตามลําดับ ซ่ึงตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปรนี้ สามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพ
ของสินคาได รอยละ 55.4 ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคาไดรับอิทธิพลในทิศทางบวกจากตัวแปรอิสระ
ท้ังหมด 5 ตัวแปร โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกมากท่ีสุด ไดแก กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม 
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โดยมีคาเทากับ 0.209 รองลงมาคือ กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
มีคาเทากับ 0.197 กลยุทธการถายทอดความรู มีคาเทากับ 0.222 กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
มีคาเทากับ 0.160 และกลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนที่ มีคาเทากับ 0.112 ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรอิสระ
ท้ัง 5 ตัวแปรนี้ สามารถอธิบายการผันแปรของความรวดเร็วในการใหบริการลูกคาได รอยละ 51.1 
ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร ไดรับอิทธิพลในทิศทางบวกจากตัวแปรอิสระ
ท้ังหมด 5 ตัวแปร โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกมากท่ีสุด ไดแก กลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีคาเทากับ 0.250 รองลงมา คือ กลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย มีคาเทากับ 0.267 กลยุทธการถายทอดความรู มีคาเทากับ 0.216 กลยุทธการพัฒนาคน
ในสังคม มีคาเทากับ 0.178 และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีคาเทากับ 0.128 ตามลําดับ สามารถอธิบาย
การผันแปรของความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกรได รอยละ 59.8 ผลิตภาพขององคกร 
ไดรับอิทธิพลในทิศทางบวกจากตัวแปรอิสระท้ังหมด 5 ตัวแปร โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวก
มากท่ีสุด ไดแก กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม โดยมีคาเทากับ 0.256 รองลงมาคือ กลยุทธหนึ่งตําบล
หนึ่งวงษพาณิชย มีคาเทากับ 0.179 กลยุทธการถายทอดความรู มีคาเทากับ 0.201 กลยุทธการพัฒนาทักษะ
ความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีคาเทากับ 0.170 และกลยุทธเครือขายใยแมงมุม 
มีคาเทากับ 0.138 ตามลําดับ สามารถอธิบายการผันแปรของผลิตภาพขององคกรได รอยละ 54.0 
และผลกําไรขององคกร ไดรับอิทธิพลในทิศทางบวกจากตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัวแปร โดยตัวแปรอิสระ
ท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกมากท่ีสุด ไดแก กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน โดยมีคาเทากับ 0.382 รองลงมาคือ กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย มีคาเทากับ 0.375 
กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียวมีคาเทากับ 0.239 กลยุทธการพัฒนาคนในสังคมมีคาเทากับ 0.160  
สามารถอธิบายการผันแปรของผลกําไรขององคกรได รอยละ 57.0 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด นั้น อาศัยแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม (creating shared value) 
ของพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, pp. 4-13) มาใชเปนประเด็นหลักในการศึกษาวิจัย 
โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนใหญๆ คือ 1) ระดับการพัฒนาสินคาและตลาด (reconceiving products 
and markets) 2) ระดับการพัฒนาหวงโซแหงคุณคา (redefining productivity in the value chain) 
และ 3) ระดับการพัฒนากลุมในทองถ่ิน (enabling local cluster development) โดยมีหลักคิดวา
องคกรธุรกิจนั้นสามารถสรางผลประโยชนทางธุรกิจ ควบคูไปกับการสรางผลประโยชนทางสังคม 
ผานทางกิจกรรมหลักท่ีองคกรดําเนินอยู ซ่ึงจะสงผลใหสภาพแวดลอมทางการแขงขันเปนประโยชน
ตอองคกรธุรกิจ และสงผลใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันท่ียั่งยืนในระยะยาวตอองคกรธุรกิจและสังคม 
และในสวนของการวัดผลการดําเนินงาน ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิด the triple-p model ของแทนเจน 
(Tangen, 2005, pp. 34-46) และ the balanced scorecard (Kaplan & Norton, 1992, p. 72) เขาดวยกัน 
ตามท่ีมารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 66) ไดเสนอวา บริบทโดยรวมของธุรกิจรับซ้ือของเกาเปนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีขอจํากัดดานขอมูลทางการเงิน การตลาด ลูกคา และความสัมพันธ
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กับผูมีสวนไดเสียท่ีชัดเจน การวัดผลการดําเนินงานตามแนวคิด the balanced scorecard เพียง 4 ดาน
อยางเดียวอาจไมเพียงพอ ผูวิจัยจึงไดประยุกตแนวคิดท้ังสองเขาดวยกัน เพ่ือใหสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจรับซ้ือของเกาไดอยางถูกตองมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้ ไดอธิบายใหเห็นถึงอิทธิพล
ของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
ที่มีตอผลการดําเนินงานรวมและแยกตามดานตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดแบงประเด็นในการอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคการวิจัยไว ดังนี้ 
 5.2.1 สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกและสภาพแวดลอมภายในของบริษัท 
คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกท่ีเปนโอกาส (opportunities) 
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยแยกเปนดานๆ ดังนี้ 1) โอกาสดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก 
ภาวะโลกรอน มลภาวะทางสิ่งแวดลอม การท่ีชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ และชุมชน
ใสใจตอปญหาขยะ ซ่ึงถือวาเปนโอกาสของธุรกิจรับซ้ือของเกา ซ่ึงสอดคลองกับ มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ 
(2552, หนา 284) ท่ีพบวา กระแสสังคมท่ีหันมาใสใจเรื่องภาวะโลกรอน ทําใหประชาชนตื่นตัวในการชวยกัน
ลดปริมาณขยะลง โดยมีการรณรงคใหชุมชนคัดแยกขยะเชิงธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบ
ในทิศทางบวกตอธุรกิจธุรกิจรับซ้ือของเกาโดยตรง 2) โอกาสดานยุทธศาสตรชาติ ไดแก นโยบาย
และยุทธศาสตรของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม การคา การลงทุน และการรวมตัวกันเปนประชาคม
เศรษฐกิจของประเทศในกลุมอาเซียน หรือ (AEC) ซ่ึงสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ท่ีมียุทธศาสตรการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน มุงสรางความสมดุล ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับธุรกิจ
และการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ 
โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) พรอมท้ังผลักดันผูประกอบการ
ใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสามารถแขงขันไดในธุรกิจของตน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554, หนา 66-73) และสอดคลองกับ 
สมไทย วงษเจริญ (ออนไลน, 2557) ท่ีคาดการณวาภายหลังการเปดประชาคมเศรษฐกิจของประเทศ
ในกลุมอาเซียน (AEC) แลวนั้น ประเทศไทยจะมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนปละกวา 15% จากเดิมท่ีเพ่ิมข้ึน
เพียง 5% เทานั้น สงผลใหตลาดขยะรีไซเคิลจะมีการเติบโตสูงขึ้นมากในอนาคต และ 3) โอกาส
ดานความตองการทางเศรษฐกิจ ไดแก ความตองการรายได และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนในชุมชน 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ญาณัญฎา ศิรภทัรธาดา (2553, หนา 32) ท่ีกลาววา ขยะเปนทรัพยากรท่ีมีคา 
สามารถนํามาขายเพ่ือสรางรายได หรือทําเปนอาชีพเพ่ือหารายไดเลี้ยงครอบครัวไดท้ังยังเปนการสราง
เศรษฐกิจชุมชนอีกดวย ซ่ึงในสวนของสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายนอกท่ีเปนอุปสรรค (threats) 
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น สามารถแยกเปนดานๆ ไดแก 1) อุปสรรคดานแรงงาน ซ่ึงเปนปญหา
ท่ีสําคัญยิ่งตอธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิล โดยจากการสัมภาษณเชิงลึกตอผูประกอบการของผูวิจัย ในการวิจัยนี้
พบวาปญหาแรงงานท่ีสําคัญๆ ไดแก คาจางข้ันต่ํา 300 บาท ท่ีสงผลกระทบตอตนทุนและผลกําไรของ
องคกร และปญหาการขาดแคลนแรงงานชาวไทย ทําใหตองจางแรงงานจากตางชาติซ่ึงก็พบปญหาการข้ึน
ทะเบียนแรงงานตางชาติ ที่ตองเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย
กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553, หนา 147) ท่ีพบวา แรงงาน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

101 
 

ไทยไมนิยมทําอาชีพนี้ แตธุรกิจประเภทนี้จําเปนตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในการดําเนินงาน จึงสงผลให
ผูประกอบหลายรายตองแบกรับภาระคาจางแรงงานท่ีสูงข้ึนเพ่ือรักษาแรงงานใหอยูในระบบตอไป ซ่ึง
ผูประกอบการบางรายตองใชแรงงานจากตางชาติ ซ่ึงก็จะมีขอจํากัดทางดานกฎหมาย และมีระเบียบข้ันตอน 
ท่ียุงยากซับซอนมากข้ึน และ 2) อุปสรรคดานการเติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีอยูในชวงถดถอย จากการ
สัมภาษณเชิงลึกตอผูประกอบการของผูวิจัยในการวิจัยนี้พบวา การเติบโตทางดานเศรษฐกิจนั้นอยูใน
ระดับต่ํา ราคาสินคาคอนขางผันผวน สงผลใหปริมาณและราคาขยะรีไซเคิลลดลงตามไปดวย 
สอดคลองกับ วันวิสา ทองลา (2554, หนา 74) ท่ีพบวา ราคาสินคาของธุรกิจรับซ้ือของเกานั้น มีความผัน
ผวนเปนอยางมาก ผูประกอบการตองมีความสามารถในการคาดการณแนวโนมในดานราคา และ
สภาพเศรษฐกิจเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจตอไป  
 ในสวนของสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายในท่ีเปน จุดแข็ง (strengths) ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทโดยแยกเปนดานๆ ไดแก 1) จุดแข็งดานความสามารถขององคกร คือ ทักษะการบริหารธุรกิจ
ของผูประกอบการ ทุนในการดําเนินธุรกิจ ความรูความเขาใจในขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 
การรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน และการจัดซ้ืออุปกรณและเครื่องมือ
ในการดําเนินธุรกิจอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความสามารถดังกลาว ลวนเปนทรัพยากร (resource) 
ท่ีมีความสําคัญในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553, 
หนา 130) ท่ีอธิบายวา ความสามารถและทักษะของผูประกอบการในการบริหารธุรกิจจะชวยยกระดับธุรกิจ
การรีไซเคิลของประเทศไทยไปสูความเปนสากล 2) จุดแข็งดานชื่อเสียงและการบริการ คือ การบริการ
ขนถายขยะรีไซเคิลถึงสถานท่ีของลูกคา และการจัดใหมีการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและผูท่ีสนใจ 
ซ่ึงเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีองคกรมี ไดแก ชื่อเสียง และระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีจับตองไมไดและมีความสําคัญ ท่ีสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร (Fahy 
& Smithee, 1999, p. 12) 3) จุดแข็งดานความปลอดภัย คือ การซักซอมและการฝกอบรมพนักงาน
ถึงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม การฝกอบรมเพ่ือซักซอมความปลอดภัยเปนกิจกรรมท่ีถูกกําหนดข้ึน
จากผูบริหารซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา ซ่ึงสอดคลองกับ เอ็มมิท และชูเมคเกอร (Amit and Schoemaker, 
1993, p. 34) ท่ีเสนอวา ทรัพยากรท่ีมีคุณคานั้น จะเปนปจจัยท่ีนําไปสู สินคาและบริการขององคกร 
ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีความสามารถ (capabilities) ของผูบริหารขององคกรเปนตัวเชื่อม
ความสําเร็จ ในสวนสภาพแวดลอมทางการแขงขันภายในท่ีเปน จุดออน (weaknesses) ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ไดแก ประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงานเขาทํางาน และความสามารถของพนักงานในราน 
ซ่ึงสอดคลองกับ อุปสรรคดานแรงงาน ท่ีกลาวไปแลวขางตน ท่ีกลาววาแรงงานชาวไทยไมนิยมทําอาชีพ
นี้ แตธุรกิจประเภทนี้จําเปนตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในการดําเนินงาน จึงนําไปสูการวาจางแรงงาน
ตางชาติซ่ึงทําใหเกิดตนทุนในการดําเนินงานสวนเพ่ิมตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได และจากการสัมภาษณ
เชิงลึกตอผูประกอบการของผูวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ พบวา แรงงานตางชาตินั้น ตางก็เรียกรองคาจาง
ข้ันต่ํา 300 บาท เชนเดียวกัน อีกท้ังยังพบปญหาการสื่อสาร ทักษะการทํางาน วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 
และปญหาการยายงานท่ีเกิดข้ึนอยูเปนประจําอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553, 
หนา 122) ท่ีศึกษาผูประกอบการธุรกิจรับซ้ือและคัดแยกขยะรีไซเคิล ในเขตจังหวัดภาคกลาง ซ่ึงพบวา 
ปญหาการเพ่ิมข้ึนของคาจางแรงงานเปนปญหาท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจรับซ้ือของเกาของผูประกอบการ
ในเขตจังหวัดภาคกลาง 
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 5.2.2 การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา กลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด ท้ัง 9 กลยุทธ ลวนมีความสําคัญและเก่ียวของกับการสรางคุณคารวมกัน
กับสังคม (creating shared value) ดวยกันท้ังสิ้น โดยสามารถแยกตามระดับการสรางคุณคาได ดังนี้  
 1) ระดับการพัฒนาสินคาและตลาด (reconceiving products and markets) ไดแก  
 (1) กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย (one tampon one wongpanit: OTOW 
strategy) โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุดในกลยุทธนี้ 
คือ การขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบท่ีทางสาขาลงทุนเองท้ังหมด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553, หนา 146) ที่ไดเสนอกลยุทธระยะยาวในการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการธุรกิจรับซื้อของเกาในเขตจังหวัดภาคกลางไว ไดแก กลยุทธการขยายตลาด
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดยประโยชนท่ีสังคมจะไดรับ คือ ชุมชนและสังคมหันมาใสใจ
ในการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถลดปญหาขยะในชุมชนได อีกท้ังยังชวยสรางรายได
ใหแกคนในชุมชน และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนในชุมชนอีกดวย สอดคลองกับ 
ดนัย จันทรเจาฉาย (2552, หนา 22) ที่ไดนําเสนอ กลยุทธนานน้ําสีขาว (white ocean strategy) 
ซ่ึงมีหลักคิดเชนเดียวกันกับแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคม โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญขอหนึ่งวา 
การเกิดข้ึนและมีอยูขององคกรตองเปนไปเพ่ือสรางผลเชิงบวกตอสังคมโดยรวม (net positive impact on 
society) ซึ่งวงษพาณิชยเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานการจัดการขยะ
อยางมีประสิทธิภาพ และใสใจตอสิ่งแวดลอม และชุมชน ดังนั้นการที่องคกรยิ่งสามารถขยายสาขา
ใหครอบคลุมท่ัวประเทศได จึงยิ่งเปนการกระตุนใหชุมชน สังคม และในภาคครัวเรือนหันมาใสใจ
ในการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงประโยชนท่ีองคกรจะไดรับ ไดแก ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน
จากสาขา ซ่ึงจะชวยสรางอํานาจการตอรองในการซ้ือ (bargaining power of buyers) และอํานาจตอรอง
ในการขาย (bargaining power of suppliers) ใหกับองคกรในภาพรวมได  
 (2) กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนา (forward integration strategy) โดยผลการวิจัย
ครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุดในกลยุทธนี้ คือ การมุงเปน
ศูนยศึกษาเรียนรูการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร การมุงเปนศูนยศึกษาเรียนรูทางดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการมุงเปนโรงงานรีไซเคิลขยะ เพื่อรองรับขนาดของตลาด
ท่ีกําลังจะเพ่ิมมากข้ึนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพ่ือรองรับปริมาณขยะ
ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนจากการดําเนินกลยุทธการขยายสาขา หนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย (OTOW) สอดคลองกับ 
พอเตอร (Porter, 1998, pp. 315-317) ท่ีไดอธิบายวา การขยายธุรกิจไปขางหนา (forward integration) 
สามารถชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดดวยการสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ เพราะองคกรจะสามารถ
ควบคุมองคประกอบอ่ืนๆ ของกระบวนการผลิตสินคา และการขายได ดวยการเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย
ไดดีกวา (access to distribution channels) การเขาถึงขอมูลทางการตลาดไดดีกวา (better access to 
market information) และการไดรับกําไรท่ีสูงกวา (higher price realization) ซ่ึงนับวาเปนความไดเปรียบ
ในการแขงขันประการหนึ่ง โดยไมตรี สุนทรวรรณ (ออนไลน, 2553) ไดอธิบายการขยายธุรกิจไปขางหนาไววา 
เปนการมองไปขางหนา ดวยการขยายธุรกิจไปสูปลายน้ํา (downstream) เพ่ือแกไขปญหาอํานาจตอรองผูซ้ือ
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ในดานราคา และปญหาการกระจายสินคา เปนตน โดยผลประโยชนท่ีสังคมจะไดรับในการดําเนินกลยุทธนี้ 
คือ สังคมและชุมชนมีสถานศึกษาเรียนรูการคัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิลเชิงธุรกิจอยางครบวงจร อีกท้ัง
ยังเปนการชวยสงเสริมใหชุมชนและสังคมตระหนักถึงในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอีกดวย สอดคลองกับแคนเทอร (Kanter, 1999, p. 132) ท่ีกลาวไววา องคกรธุรกิจ
สามารถใชความสามารถหลักของธุรกิจ (core competency of a business) ไปทําประโยชนใหกับสังคม 
โดยองคกรธุรกิจจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ กําไร และโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ ในสวนของการมุง
ขยายธุรกิจจากผูขายวัตถุดิบมาเปนโรงงานรีไซเคิลขยะเสียเองนั้น เปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ท่ียั่งยืนใหแกองคกรในภาพรวม และสรางความสามารถในการแขงขันใหกับสาขาและเครือขาย
ของวงษพาณิชยอีกดวย 
 2) ระดับการพัฒนาหวงโซแหงคุณคา (redefining productivity in the value chain) 
ไดแก  
 (1) กลยุทธการถายทอดความรู โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธ
ที่วงษพาณิชยควรดําเนินการมากที่สุดในกลยุทธนี้ คือ การมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล
กับภาคครัวเรือน ชุมชน และ การมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิลกับลูกคาท่ีเปนผูประกอบการ
รานรับซ้ือรายยอย ซ่ึงสอดคลองกับ พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 7) ไดกลาวไววา 
ยิ่งสังคมไดรับการพัฒนาในดานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจขององคกรมากเทาไร ก็ยิ่งนําไปสูประโยชนทางธุรกิจ
มากข้ึนเทานั้น ดังนั้น การมุงใหความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจใหกับลูกคาท้ังภาคครัวเรือน 
ชุมชน สังคม ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเปนการพัฒนาสังคม และองคกรธุรกิจพรอมกันไป
โดยไมกอใหเกิดปญหาการไดประโยชนโดยไมตองทําอะไร (free rider problem) ของคูแขง เพราะ ก. คูแขง
ไมไดตั้งอยูในบริเวณเดียวกันทุกราย ข. คูแขงก็ตองแบกรับตนทุนรวมกัน ค. บริษัทท่ีริเริ่มจะเปนผูนํา
ในอุตสาหกรรมซ่ึงมีความพรอมมากกวา ง. คูแขงจะไดประโยชนไมเทากัน คือยิ่งสรางคุณคาใหกับสังคม
ไดสอดคลองกับกลยุทธมากเทาไร องคกรธุรกิจก็ยิ่งไดประโยชนมากข้ึนเทานั้น และ จ. บริษัทท่ีริเริ่มทําจะ
ไดประโยชนมากกวาคูแขงในดานชื่อเสียง และความสัมพันธท่ีสรางข้ึนจากกิจกรรมเพ่ือสังคมนั้น (Porter & 
Kramer, 2002, pp. 10-11) เม่ือหนวยงานตางๆ ในสังคมไดรับความรู และความเขาใจในคุณคา
และความสําคัญของการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจแลวนั้น องคกรธุรกิจจะไดรับประโยชนจากการคัดแยกขยะ
อยางถูกตองกอนนํามาขายของหนวยงานตางๆ ท่ีองคกรไดถายทอดความรูใหไป ซ่ึงจะทําใหไดราคาสูง 
ในขณะเดียวกันยังสงผลใหองคกรธุรกิจไดรับประโยชนในดานการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
ลงไปไดมาก  
 (2) กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธ
ท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุดในกลยุทธนี้ คือ การมุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีในองคกร 
การมุงเนนการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การมุงสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายรานรับซ้ือ
ของเกาสีเขียว การมุงสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและผูประกอบการรับซ้ือของเกาในการจัดการ
ขยะมูลฝอย และการมุงสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา ซ่ึงสอดคลองกับ 
พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 10) ท่ีกลาววา กฎระเบียบ คานิยม บรรทัดฐาน 
จะเปนตัวกําหนด สภาพแวดลอมทางการแขงขัน การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของทางรัฐบาล
จึงเปนความไดเปรียบในการแขงขันท่ีองคกรธุรกิจไดรับ ซ่ึงหากองคกรใดไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
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และนโยบายของทางรัฐบาลไดนั้นก็จะเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได สอดคลองกับ 
มารติน (Martin, 2002, p. 9) ท่ีเสนอวา กิจกรรมเพ่ือสังคมอาจเปนสิ่งท่ีกฎหมายกําหนดใหปฏิบัต ิ
โดยองคกรธุรกิจจะตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับตางๆ ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้
ถือวาเปนเครื่องมือ (instrumental) ในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  
 (3) กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธ
ที่วงษพาณิชยควรดําเนินการมากที่สุดในกลยุทธนี้  คือ การมุงใหบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล
ถึงสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน สอดคลองกับ พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, 
pp. 8-11) ท่ีไดเสนอระดับการสรางคุณคารวมกันกับสังคมดานการยกระดับหวงโซแหงคุณคา 
(redefining productivity in the value chain) ที่เนนใหองคกรธุรกิจพัฒนาหวงโซแหงคุณคา 
ท้ังกิจกรรมหลัก (primary activities) และกิจกรรมสนับสนุน (support activities) เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของสังคมพรอมกับสรางผลกําไรใหกับองคกรธุรกิจ โดยประโยชนท่ีสังคมจะไดรับ คือ 
การขนถายขยะรีไซเคิลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดปญหาการจัดการขยะในองคกร 
การขนถายขยะรีไซเคิลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาทางสังคมอันเกิดมาจากการจัดการ
ขยะท่ีไมถูกวิธี โดยประโยชนท่ีองคกรธุรกิจจะไดรับคือ ปริมาณขยะรีไซเคิลจํานวนมากจากหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีองคกรใหบริการอยู 
 (4) กลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธ
ท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุดในกลยุทธนี้ คือ การมุงสนับสนุนใหมีการฝกอบรมการคัดแยกขยะ
เชิงธุรกิจใหกับผูที่สนใจ และการมุงสงเสริมกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ 
ซ่ึงสอดคลองกับเฟลย และสมิทธิ (Fahy & Smithee, 1999, p. 12) ท่ีไดกลาววา ความไดเปรียบ
ในการแขงขันขององคกรธุรกิจยอมเกิดจากการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีคา ซ่ึงไดแก ชื่อเสียง และระบบ
การบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ ดังนั้น กลยุทธดังกลาวจึงเปนการพัฒนาสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
ใหเปนไปในทิศทางท่ีเปนประโยชนตอองคกรธุรกิจและสังคมดวยการใชทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
ท่ีไมเหมือนใครขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับ วรชัย ตันติศิริวัฒน (2549, หนา 67) ท่ีเสนอวา กลยุทธท่ีตั้งอยู
บนพ้ืนฐานความชอบธรรมท่ีเปนท่ียอมรับของสังคมอยางตอเนื่อง จะเกิดประโยชนท้ังแกองคกรธุรกิจ
และสังคม ซ่ึงสอดคลองกับคอตเลอร และ ลี (2551, หนา 156-167) ท่ีไดนําเสนอประโยชนท่ีองคกร
จะพึงไดรับจากกิจกรรมเพ่ือสังคมไววา การสรางชื่อเสียง การทําใหธุรกิจขององคกรแข็งแกรงข้ึน การสราง
และรักษาตําแหนงของสินคา และการสรางผลกระทบในทิศทางบวกตอองคกรจากกิจกรรมทางสังคม
ท่ีดําเนินงานอยู 
 (5) กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยผลการวิจัย
ครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุดในกลยุทธนี้ คือ การจัดใหมี
การฝกอบรมพนักงานประจําปของแตละสาขา การจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานประจําประหวางสาขากับ
ทางสํานักงานใหญ เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน และการจัดใหมีการข้ึนทะเบียน
แรงงานตางชาติอยางถูกตอง สอดคลองกับผลการวิจัยของญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553, หนา 145) 
ท่ีพบวา ธุรกิจรับซ้ือของเกาจะตองเรงแกไขและพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน เพราะเปนธุรกิจท่ี
ตองใชพนักงานเปนจํานวนมาก การเพ่ิมข้ึนของทักษะและความสามารถของพนักงานจึงสงผลโดยตรงตอ
องคกรธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 7) ท่ีไดเสนอวา 
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ความสามารถในการสรางผลิตภาพขององคกรนั้นข้ึนอยูกับ ระดับแรงงานท่ีมีความรู มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน มีสุขภาพแข็งแรง มีท่ีพักอาศัยดี และมีแรงจูงใจในการไดรับโอกาส ดังนั้น การพัฒนา
ทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงานจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลสําคัญตอการสราง
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ โดยพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, p. 8) ยังได
เสนอวา สุขภาพ (employee health) ความปลอดภัย (worker safety) และทักษะความสามารถของ
พนักงาน (employee skills) นั้น จะสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขันและผลิตภาพขององคกรธุรกิจ 
(company productivity) อีกดวย 
 3) ระดับการพัฒนากลุมในทองถ่ิน (enabling local cluster development) ไดแก  
 (1) กลยุทธเครือขายใยแมงมุม โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธ
ท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุดในกลยุทธนี้ คือ การรวมกลุมกันระหวางสาขากับสาขาในการรับซ้ือ
ขยะรีไซเคิลรวมกัน และการมุงใหคําปรึกษาและความชวยเหลือทางธุรกิจกับทุกสาขาในเครือวงษพาณิชย
ท่ัวประเทศ สอดคลองกับพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 14) ท่ีกลาววา องคกรธุรกิจ
ท่ีมีกลุมเครือขายจะมีประสิทธิภาพสูงในการนําความรู และวิสัยทัศนของผูนําในองคกรไปใชในการแกไข
ปญหาของสังคมไดดีกวาองคกรท่ีไมมีเครือขาย โดยการถายโอนความรูระหวางหนวยงานในเครือขายเดียวกัน 
ซ่ึงการมีเครือขายของธุรกิจเพ่ือสังคมขนาดใหญนั้นยิ่งเปนการสรางผลกระทบในทิศทางบวกตอสังคมโดยรวม 
(net positive impact on society) (ดนัย จันทรเจาฉาย, 2552, หนา 22) และยังชวยนํากลยุทธขององคกร
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย การรวมกลุมกันเปนเครือขายเชื่อมโยงจึงเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับองคกรธุรกิจเพ่ือสรางความสําเร็จและการเติบโต โดยองคกรธุรกิจจะเปนผูแสดงบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อนผลิตภาพ (productivity) นวัตกรรม (innovation) และความสามารถในการแขงขัน (Porter 
& Kramer, 2011, p. 12) และ  
 (2) กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม โดยผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ประเด็นทางกลยุทธ
ท่ีวงษพาณิชยควรดําเนินการมากท่ีสุดในกลยุทธนี้ คือ การเปดโอกาสใหผูพิการและผูบกพรองทางสมอง 
ท่ีสามารถทํางานได ผูวางงาน ผูไรอาชีพ ผูยากไร คนยากจน เขาทํางานในองคกรในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจในอาชีพรับซ้ือของเกาเขาศึกษาดูงานและฝกอบรมในองคกร โดยประโยชน
ที่สังคมจะไดรับคือ ชวยลดภาระและปญหาทางสังคม ลดปญหาการวางงาน สงเสริมใหผูพิการ 
และผูบกพรองทางสมองท่ีสามารถทํางานได ตลอดจนผูดอยโอกาสทางสังคมดังกลาวไดมีอาชีพ สรางรายได
เลี้ยงครอบครวั และสรางความเปนอยูท่ีดีใหกับคนในสังคม ซ่ึงองคกรธุรกิจจะไดรับประโยชนในเรื่อง
ของการจางแรงงานในระดับราคาและความสามารถท่ีเหมาะสม กลาวคือ จัดใหผูดอยโอกาสตางๆ 
ไดเขาทํางานในตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับความสามารถและคาจาง ซ่ึงชวยลดปญหา
การเปลี่ยนงานของพนักงาน และชวยลดตนทุนดานแรงงาน ซ่ึงสอดคลองกับสมิธ (Smith, online, 1994) 
ท่ีไดอธิบายไววา กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสามารถเชื่อมโยงเขากับกลยุทธขององคกรไดนั้น จะชวยสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกรเอง และชวยลดตนทุนดานการพัฒนา ขจัดอุปสรรคดานระเบียบ
ขอบังคับทางกฎหมาย ซ่ึงองคกรจะรับบทบาทเปนผูนําในการแกไขปญหาทางสังคม 
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 5.2.3 การประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกา 
บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานรวมขององคกร (total performance) มากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้เม่ือทําการวิเคราะหแยกตามผลการดําเนินงานดานตางๆ 
ยังพบวา กลยุทธการพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงานยังมีอิทธิพลในทิศทางบวก
ตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) 
และผลกําไรขององคกร (finance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และในสวนของผลิตภาพขององคกร 
(productivity) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือ ทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงานนั้น
เปนทรัพยากรภายในขององคกรท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอองคกรธุรกิจโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับ 
มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 297) ท่ีพบวา การใชประโยชนอยางเต็มท่ีตอทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้น
จะสงผลดีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในดานผลกําไรขององคกร ผลิตภาพ ความรวดเร็ว
ในการสงมอบและบริการลูกคา และยังชวยเพ่ิมความสามารถในการยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ
ขององคกรอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับมุมมองดานทรัพยากรพ้ืนฐาน (RBV) ซ่ึงเฟลย และสมิทธิ (Fahy & 
Smithee, 1999, p. 12) ท่ีไดอธิบายวา ชนิดของทรัพยากรดานความสามารถ (capabilities) ท่ีสามารถ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันได คือ ทักษะความสามารถของพนักงาน การทํางานเปนทีม วัฒนธรรม
องคกร และความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับ พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, 
p. 7) ท่ีไดเสนอวา ความสามารถในการสรางผลิตภาพขององคกรนั้นข้ึนอยูกับ ทักษะความรูของพนักงาน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ความมีสุขภาพดี มีท่ีพักอาศัยดี และมีแรงจูงใจในการไดรับ
โอกาสในความกาวหนา ซ่ึงสอดคลองกับมนัสนันท พงษประเสริฐชัย (2550, หนา 133-151) ท่ีไดศึกษา
ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ตามแนวคิดทรัพยากรพ้ืนฐาน 
พบวา ทรัพยากรขององคกรธุรกิจ ไดแก ทรัพยากรมนุษย ความรู และประสบการณของบุคลากร
ท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ มีผลกระทบในเชิงบวกตอความสามารถในการแขงขันขององคกร ดังนั้น 
การพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงานจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีสงผลสําคัญตอการสราง
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ ท้ังนี้ กลยุทธการแขงขันท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงาน
รวมขององคกร (total performance) รองลงมาเปนอันดับท่ี 2 ไดแก กลยุทธการถายทอดความรู 
ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้เม่ือทําการวิเคราะหแยกตามผลการดําเนินงานดานตางๆ 
ยังพบวา กลยุทธการถายทอดความรูยังมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอ ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 
(speed) ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) และผลิตภาพขององคกร (productivity) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับ มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 300) ท่ีพบวา 
ความสามารถขององคกรในการใชประโยชนจากทรัพยากรภายใน มีความสัมพันธตอผลกําไรขององคกร 
ผลิตภาพ ความรวดเร็วในการสงมอบและบริการลูกคา และความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร 
ซึ่งการใหความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชนนั้น
เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรภายใน ไดแก ความรู และประสบการณ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
ซ่ึงเม่ือหนวยงานตางๆ ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิลไปแลว สภาพแวดลอม
ทางการแขงขันยอมกลายเปนประโยชนตอองคกรธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับพอเตอร และคราเมอร (Porter & 
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Kramer, 2002, p. 14) ไดกลาวไววา ยิ่งสังคมไดรับการพัฒนาในดานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจขององคกร
มากเทาไร ก็ยิ่งนําไปสูประโยชนทางธุรกิจมากข้ึนเทานั้น รองลงมาเปนอันดับท่ี 3 ไดแก กลยุทธการพัฒนา
คนในสังคม ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ เม่ือทําการวิเคราะหแยกตามผลการดําเนินงาน
ดานตางๆ ยังพบวา กลยุทธการพัฒนาคนในสังคมยังมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความยืดหยุนปรับตัว
ตามสถานการณ (flexibility) และผลิตภาพขององคกร (productivity) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และในสวนของความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) และผลกําไรขององคกร (finance) นั้นมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามลําดับ สอดคลองกับ มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 300) ท่ีพบวา 
ความสามารถในการตัดสินใจของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ มีความสัมพันธตอผลกําไรขององคกร 
คุณภาพของสินคา ความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา และความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร 
ซ่ึงการเปดโอกาสใหผูพิการ ผูบกพรองทางสมองตลอดจนผูดอยโอกาสทางสังคม และผูท่ีสนใจ เขาทํางาน
และศึกษาเรียนรูในองคกรนั้น เปนผลมาจากวิสัยทัศนและการตัดสินใจของผูประกอบการโดยตรง 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึกในงานวิจัยครั้งนี้ท่ีพบวา ทักษะการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ 
เปนจุดแข็งท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ซ่ึงกลยุทธการพัฒนาคนในสังคมนั้นจะชวยใหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน
เปนประโยชนตอองคกรไดในระยะยาว ซ่ึงสอดคลองกับ ฟอเรสเตอร (Forester, 2009, pp. 138-139) 
ท่ีไดทําการศึกษา ผลกระทบตอสังคมและความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร พบวา องคกรธุรกิจสามารถ
สรางผลกระทบตอสังคมไดดวยการสรางรูปแบบความรับผิดชอบตางๆ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
สอดคลองกับพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, p. 8) ท่ีเสนอวา การยกระดับความรู
และความเปนอยูท่ีดีของสังคมและคนในชุมชน จะสงผลในทิศทางบวกตอผลิตภาพขององคกร (company 
productivity) และสอดคลองกับสถาบันไทยพัฒน (2558, หนา 19) ท่ีอธิบายวา องคกรสามารถสราง
สภาพแวดลอมทางการแขงขันใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจได โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในทองถ่ิน ไดแก 
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาฝมือแรงงาน และการเสริมสรางทักษะและการศึกษาของคนในชุมชน รองลงมา
เปนอันดับท่ี 4 ไดแก กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้
เม่ือทําการวิเคราะหแยกตามผลการดําเนินงานดานตางๆ ยังพบวา กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษพาณิชย
ยังมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) ผลิตภาพขององคกร 
(productivity) และผลกําไรขององคกร (finance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับ 
มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 300) ท่ีพบวา ความสามารถของผูประกอบการของธุรกิจรับซ้ือขยะ
รีไซเคิลในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ มีความสัมพันธตอ ผลิตภาพ และความยืดหยุนปรับตัว
ตามสถานการณขององคกร โดยการขยายธุรกิจใหครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ และขยายไปสูประเทศ
ในกลุมอาเซียนนั้น เปนนวัตกรรมการบริหารของผูประกอบการในองคกรธุรกิจ เพ่ือสรางเครือขายทางการคา
และและเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 
โดยองคกรจะไดประโยชนจากการรวมกลุมกันเพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองในการซ้ือและขายขยะรีไซเคิล
รวมกัน ซ่ึงเปนจุดแข็งขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับ พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, pp. 
14-15) ท่ีไดเสนอวา การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันก็ตอเม่ือ 
องคกรนําจุดแข็งที่ไมมีใครลอกเลียนแบบไดมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งสังคมและองคกร
ธุรกิจ และสอดคลองกับบารนนี (Barney, 1991, pp. 105-107) ท่ีไดเสนอวา ทรัพยากรขององคกรท่ีจะ
ไดเปรียบในการแขงขันท่ียั่งยืนไดนั้น จะตองประกอบไปดวย 4 ปจจัย ดังนี้ 1) ทรัพยากรท่ีมีคุณคา 
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(valuable resources) 2) ทรัพยากรท่ีหาไดยาก (rare resources) 3) ทรัพยากรท่ีไมสามารถเลียนแบบได
อยางสมบูรณ (imperfectly imitable resources) และ 4) ทรัพยากรตองไมถูกทดแทนไดงาย 
(substitutability resource) ในสวนของกลยุทธการแขงขันท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงาน
รวมขององคกร (total performance) รองลงมาเปนอันดับที่ 5 ไดแก กลยุทธการขยายธุรกิจไป
ขางหนา ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้เม่ือทําการวิเคราะหแยกตามผลการดําเนินงานดาน
ตางๆ ยังพบวา กลยุทธการขยายธุรกิจไปขางหนายังมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอ คุณภาพของสินคา 
(quality) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงไมสอดคลองกับ มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, หนา 297) 
ท่ีพบวา ความสามารถขององคกรในธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิล ในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
มีความสัมพันธกับคุณภาพของสินคาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคุณภาพของสินคานั้นจะข้ึนอยูกับ
นโยบายในการคัดแยกของแตละองคกร ในสวนของกลยุทธ การขยายธุรกิจไปขางหนานั ้น 
ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553, หนา 154) ไดศึกษาพบวา การขยายธุรกิจไปขางหนาหรือการบูรณา
การตอยอดธุรกิจของธุรกิจรับซ้ือของเกา เปนการเพ่ิมมูลคา และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
ลดความเสี่ยง ความผันผวนในปริมาณความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ซึ่งสอดคลองกับพอเตอร (Porter, 1998, pp. 315-317) ท่ีไดอธิบายวา การขยายธุรกิจไปขางหนา 
(forward integration) จะสามารถชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดดวยการสรางความแตกตางใน
ผลิตภัณฑ เพราะองคกรจะสามารถควบคุมองคประกอบอ่ืนๆ ในหวงโซแหงคุณคา (value chain) ได
ดีกวาคูแขง และสอดคลองกับแคนเทอร (Kanter, 1999, p. 132) ท่ีอธิบายวา องคกรธุรกิจสามารถ
สรางผลกระทบในทิศทางบวกใหกับสังคมและองคกรได ดวยการพัฒนาความสามารถหลักของธุรกิจ 
(core competency of a business) เพ่ือทําประโยชนใหกับสังคมในระยะยาว โดยองคกรธุรกิจ
จะไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไร และโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ ซ่ึงสอดคลองกับเซยาร (Saiia, 
1999, pp. 120-121) ท่ีพบวา องคกรธุรกิจตางหันมาพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรเพ่ือนํามาสราง
เปนกลยุทธการแขงขันในทุกระดบัและทุกหนาท่ีขององคกร เพ่ือบรรลุประโยชนขององคกรและสังคม
รวมกัน โดยจะสงผลในทิศทางบวกตอสภาพแวดลอมทางการแขงขันขององคกรในระยะยาว ซ่ึงเปนสิ่งท่ี
องคกรธุรกิจจําเปนจะตองใสใจ ในสวนของกลยุทธการแขงขันท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงาน
รวมขององคกร (total performance) และในสวนของกลยุทธการแขงขันท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการ
ดําเนินงานรวมขององคกร (total performance) เปนอันดับท่ี 6 ไดแก กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี ซ่ึงมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้เม่ือทําการวิเคราะหแยกตามผลการดําเนินงานดานตางๆ ยังพบวา 
กลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ียังมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา 
(speed) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแตกตางจากมารศรี เจษฎาปฏิพัทธ (2552, 
หนา 300) ที่พบวา ความสามารถของผูประกอบการของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในการสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ มีความสัมพันธตอผลิตภาพ และความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกร ท้ังนี้
อาจเปนเพราะกลยุทธวงษพาณิชยเคลื่อนท่ี เปนการใหบริการเคลื่อนท่ีถึงสถานท่ีของลูกคาท่ีมุงเนนไปท่ี
ความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพโดยตรงเพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับคอตเลอร 
(Kotler, 2547, pp. 220-221) ท่ีไดเสนอวา การใหบริการเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางความแตกตาง
ที่โดดเดนใหกับตัวสินคา โดยมีหลักในการใหบริการ 3 ประการ ไดแก ตองรวดเร็ว (fast) ตองมี
ความยืดหยุน (flexible) และตองมีความเปนมิตร (friendly) โดยการใหบริการนั้นนับวาเปนการสราง
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คุณคาตอลูกคาประเภทหนึ่ง ขณะท่ีสถาบันไทยพัฒน (2558, หนา 16) ไดอธิบายวา การสรางคุณคา
รวมกันกับสังคมเปนการตอบสนองความตองการของสังคมผานทางทรัพยากรในดาน สินคา และบริการท่ี
องคกรธุรกิจดําเนินงานอยู ดังนั้น การใหบริการเคลื่อนท่ีจึงเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีเปน
จุดแข็งองคกรธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในสวน
ของกลยุทธการแขงขันท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานรวมขององคกร (total performance) 
ในสวนของกลยุทธการแขงขันอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก  
 1) กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียวซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงาน
ในดาน คุณภาพของสินคา (quality) และผลกําไรขององคกร (finance) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สอดคลองกับพอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2011, p. 16) ท่ีเสนอวา แนวคิดการสรางคุณคา
รวมกันกับสังคมนั้นมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันและผลกําไรขององคกรธุรกิจ โดยนําทรัพยากร 
และประสบการณขององคกรมาสรางคุณคาใหเกิดข้ึนแกสังคม ซ่ึง มารติน (Martin, 2002, p. 9) ไดเสนอวา 
กิจกรรมเพ่ือสังคมอาจเปนสิ่งท่ีกฎหมายกําหนด โดยองคกรธุรกิจจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของทางรัฐบาลจึงเปนการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน กลาวคือหากองคกรใดไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
ของทางรัฐบาลไดนั้นก็จะเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจโดยตรงซ่ึงสอดคลองกับ พอเตอร และคราเมอร 
(Porter & Kramer, 2002, p. 10) ท่ีกลาววา กฎระเบียบ คานิยม บรรทัดฐาน จะเปนตัวกําหนดสภาพแวดลอม
ทางการแขงขันและสภาพแวดลอมทางการแขงขันจะเปนตัวกําหนดความไดเปรียบในการแขงขันอีกที  
 2) กลยุทธการตลาดเพื่อสังคม ซึ่งมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงาน
ในดานคุณภาพของสินคา (quality) และความรวดเร็วในการใหบริการลูกคา (speed) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับแนวคิดของ คอตเลอร และลี (Kotler & Lee, 2551, pp. 258-262) 
ท่ีไดเสนอแนวปฏิบัติในการเลือกกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอประเด็นทางสังคม ไดแก การเลือกกิจกรรม
ท่ีจะทําใหไดพันธมิตรท่ีแข็งแกรงท่ีสุด ซ่ึงการสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ โครงการทอดผาปาขยะ 
โครงการฝกอบรมการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ และการจัดทําเอกสารหนังสือท่ีเก่ียวของกับการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลเชิงธุรกิจนั้น ลวนเปนการสนับสนุนเพ่ือใหไดพันธมิตรทางธุรกิจท้ังสิ้น ซ่ึงเม่ือชุมชนและสังคม
ตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะรีไซเคิลเชิงธุรกิจแลวนั้น ก็จะสงผลใหองคกรไดรับ
สินคาท่ีมีคุณภาพ และยังชวยลดข้ันตอนในการดําเนินงานขององคกรไดอีกดวย สอดคลองกับพอเตอร 
และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 7) ท่ีเสนอวา ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน
ข้ึนอยูกับความสามารถขององคกรในการใชแรงงาน เงินทุน และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสงมอบสินคา
และบริการท่ีมีคุณภาพคืนแกสังคม การทําใหสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจดีข้ึน จะสามารถชวยให
องคกรธุรกิจมีชองทางในการสรางผลผลิตเพ่ิมข้ึน และสรางตลาดใหมๆ สําหรับสินคาและบริการขององคกร   
 3) กลยุทธเครือขายใยแมงมุม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงาน
ในดานคุณภาพของสินคา (quality) ความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ (flexibility) และผลิตภาพ
ขององคกร (productivity) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ คูมือธุรกิจบริการคัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล (กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2552, หนา 41) ท่ีเสนอปจจัยสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจรับซ้ือของเกาใหประสบความสําเร็จ คือ การมีกลยุทธในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลยุทธ
ดานความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณ คุณภาพ และการสรางเครือขายพันธมิตร ซ่ึงสอดคลองกับ 
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พอเตอร และคราเมอร (Porter & Kramer, 2002, p. 14) ท่ีกลาววา องคกรธุรกิจท่ีมีเครือขายจะสามารถ
นําความรู และวิสัยทัศนของผูนําองคกรไปใชในการแกไขปญหาของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวา
องคกรท่ีไมมีเครือขาย โดยการถายโอนความรูระหวางหนวยงานในเครือขายเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการสัมภาษณเชงิลึกในการวิจัยครั้งนี้ท่ีพบวา การรวมกลุมเครือขายสามารถเพ่ิมอํานาจการตอรองในการซ้ือ
และอํานาจการตอรองในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน และสอดคลองกับ มิวส แพลทส และบอรน (Mills, 
Platts & Bourne, 2003, p. 155) ท่ีพบวา ความรู ทักษะ ประสบการณ ระบบการบริหารจัดการ วัฒนธรรม 
คานิยม รวมท้ังเครือขายธุรกิจ เปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสงผลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานขององคกร 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ดานการพัฒนาสินคาและตลาด จากผลการวิจัย พบวา กลยุทธหนึ่งตําบลหนึ่งวงษ
พาณิชย มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณขององคกรมากที่สุด 
ดังนั้น ทางผูบริหารและทางสาขา บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จึงควร
ขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบท่ีทางสาขาลงทุนเองท้ังหมด 
 2) ดานการพัฒนาหวงโซแหงคุณคา จากผลการวิจัย พบวา กลยุทธการถายทอดความรู 
มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความรวดเร็วในการใหบริการลูกคามากท่ีสุด ดังนั้น ทางผูบริหารและทางสาขา 
บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จึงควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล
กับภาคครัวเรือน ชุมชน และลูกคาท่ีเปนผูประกอบการรานรับซ้ือรายยอย กลยุทธรานรับซ้ือของเกาสีเขียว 
มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอ คุณภาพของสินคาขององคกรมากท่ีสุด ดังนั้น ทางผูบริหารและผูจัดการสาขา 
บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จึงควรมุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีในองคกร 
การมุงเนนการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การมุงสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายรานรับซ้ือ
ของเกาสีเขียว การมุงสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและผูประกอบการรับซ้ือของเกาในการจัดการ
ขยะมูลฝอย และการมุงสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา และกลยุทธ
การพัฒนาทักษะความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลการดําเนินงาน
รวมขององคกร และผลกําไรขององคกรมากท่ีสุด ดังนั้น ทางผูบริหารและผูจัดการสาขา บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จึงควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานประจําปของแตละสาขา การจัดใหมี
การฝกอบรมพนักงานประจําประหวางสาขากับทางสํานักงานใหญ เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
ของพนักงาน และการจัดใหมีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางชาติอยางถูกตอง 
 3) ดานการพัฒนากลุมในทองถ่ิน จากผลการวิจัย พบวา กลยุทธการพัฒนาคนในสังคม 
มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอผลิตภาพขององคกรมากท่ีสุด ดังนั้น ทางผูบริหารและทางสาขา บริษัท คัดแยกขยะ
เพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด จึงควรเปดโอกาสใหผูพิการและผูบกพรองทางสมองท่ีสามารถทํางานได 
ผูวางงาน ผูไรอาชีพ ผูยากไร คนยากจน เขาทํางานในองคกรในตําแหนงท่ีเหมาะสม ตลอดจนเปดโอกาส
ใหผูท่ีสนใจในอาชีพรับซ้ือของเกาเขาศึกษาดูงานและฝกอบรมในองคกร 
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5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1) การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยดานกลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซื้อของเกา
ท่ีมีขอจํากัดในดานรูปแบบการสั่งการแบบรวมศูนย และขาดการจัดการขอมูลท่ีเปนระบบ เชน ขอมูลทางการเงิน 
และการบริหารท่ีทันสมัย ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยในบริบทของธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 
ท่ีมีขอมูลท่ีเปนระบบเพียงพอ ซ่ึงจะทําใหสามารถอธิบายปรากฏการณไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
 2) ในการวิจัยดานกลยุทธการสรางคุณคารวมกันกับสังคมนั้นยังเปนประเด็นที่ใหม
ในสังคมไทย ดังนั้น จึงควรนําเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเขามาใชใหมากข้ึน เชน การสัมภาษณเชิงลึก 
(in-depth interview) การสนทนากลุม (focus group) เพ่ือใหเขาใจถึงกลยุทธการสรางคุณคารวมกัน
กับสังคมในบริบทของสังคมไทยไดอยางแทจริง 
 3) เนื่องจากแนวคิดการสรางคุณคารวมกันกับสังคมนั้นเปนแนวคิดท่ีเนนการสราง
ผลประโยชนรวมกันระหวางสังคมและองคกรธุรกิจ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรใชตัวชี้วัดทางสังคม 
และสิ่งแวดลอมมาใชในการประเมินกลยุทธควบคูไปกับตัวชี้วัดระดับองคกร 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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แบบสมัภาษณ 
 

เรื่อง การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
 
คําช้ีแจง 
 เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา โดยแบงแบบสัมภาษณ
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณสภาพแวดลอมภายนอก 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณสภาพแวดลอมภายใน 
ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณสภาพแวดลอมภายนอก 

ประเด็นในการวิเคราะห โอกาส อุปสรรค 
เง่ือนไขดานปจจัย 
1. ภาวะโลกรอน   
2. มลภาวะทางสิ่งแวดลอม (น้ํา, อากาศ, ขยะ, วัตถุอันตราย, 
   โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ)   
3. ความหนาแนนของชุมชนเมือง   
4. ปจจัยทางดานแรงงาน   
5. การเติบโตทางเศรษฐกิจ   
เง่ือนไขดานอุปสงค 
6. ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ   
7. ชุมชนตองการ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
8. ชุมชนใสใจตอปญหาขยะ และสิ่งแวดลอม   
9. ความตองการรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ของคนในชุมชน   
อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเกี่ยวของ 
10. การเพ่ิมข้ึนของโรงงานรีไซเคิล   
11. การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการรถรับซ้ือรายยอย    
12. การเพ่ิมข้ึนของผูประกอบการรานรับซ้ือขยะรีไซเคิล   
เง่ือนไขดานกลยุทธและการแขงขัน   
13. นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
     การคาการลงทุน   
14. การรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ 
     ในกลุมอาเซียน   
15. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา และสิ่งแวดลอม    
16. นโยบายรานรับซ้ือของของเกาสีเขียว   
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

131 
 

ตอนท่ี  2 แบบสัมภาษณสภาพแวดลอมภายใน 

ประเด็นในการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 
กิจกรรมหลัก (primary activities) 
 สินคาเขา 
1. การกาํหนดราคารับซ้ือ ตามประเภทของลูกคา ( เชน รานรับซ้ือ/ 
    รถรับซ้ือ/ชาวบาน)   
2. ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในกระบวนการรับซ้ือ   
 การคัดแยกและแปรรูปสินคา 
3. ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะรีไซเคิล (การแยกประเภทขยะ)   
4. การแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคา (อัดกอน, ลาง, แปรสภาพ ฯลฯ)    
 การขนสงสินคา 
5. การบริการขนถายขยะรีไซเคิลถึงสถานที่ของลูกคา   
6. ประสิทธิภาพในการขนถายขยะรีไซเคิลภายในราน   
7. ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการขนสงขยะรีไซเคิลไปขาย   
การตลาดและการขาย 
8. การโฆษณาประชาสัมพันธองคกร   
9. การติดตอและประสานงานเพือ่การขายขยะรีไซเคิล   
10. การรวมกลุมกนัเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองในการขายขยะ 
     รีไซเคิลรวมกัน   
การบริการลูกคา 
11. จํานวนพนักงานในการใหบริการลูกคา   
12.การจัดใหมีการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก และผูที่สนใจ   
กิจกรรมสนับสนุน (support activities) 
โครงสรางพ้ืนฐานองคกร 
13. ทักษะการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ   
14. ความสามารถของพนักงานในราน   
15. ทุนในการดําเนินธุรกิจ   
16. ความรูความเขาใจในขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา   
การจัดการทรัพยากรมนุษย 
17. ประสิทธภิาพในการสรรหาพนักงานเขาทาํงาน   
18. การกาํหนดคาตอบแทน เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน 
     แตละคน   
19. การรักษาพนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคกรตอไป   

ประเด็นในการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 
20. การฝกอบรมเพือ่พัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน   
21. การซักซอม และฝกอบรมพนักงานถึงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม   
การพัฒนาเทคโนโลย ี
22. การนําเทคโนโลยี และเคร่ืองมือทีท่ันสมัยเขามาใชในการดําเนินธรุกิจ   
23. การปรับปรุงและพัฒนาวิธกีารคัดแยกและแปรรูปขยะรีไซเคิล 
     ใหมีประสิทธิภาพ   
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายช่ือผูใหขอมูลการสมัภาษณ 
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รายช่ือผูใหขอมูลการสัมภาษณ 

1. สมชาย วงษเจริญ วงษพาณิชย WDC อยุธยา 
2. อิทธิกร ศรีจันบาล วงษพาณิชย สุวรรณภูมิ 
3. กองทิพย โสมาลา วงษพาณิชย วงแหวนบางปะอิน 
4. อาณัติชัย วาสประเสริฐสุข วงษพาณิชย เวลโกรว 
5. ชลอ ชาญวโรจน วงษพาณิชย บางบอน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

135 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
 

เรื่อง การพัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา 

บริษัท คัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด 
 

คําช้ีแจง 
 เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจรับซ้ือของเกา 
พัฒนากลยุทธการแขงขันของธุรกิจรับซ้ือของเกา และประเมินความเปนไปไดของกลยุทธการแขงขัน
ของธุรกิจรับซ้ือของเกา โดยแบงสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการแขงขันของ บริษัทคัดแยกขยะ เพ่ือรีไซเคิล  
 วงษพาณิชย จํากัด 

 ตอนท่ี 3 ผลการดําเนินงานขององคกร 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  เก่ียวกับตัวทานตามความเปนจริง 
 

1. เพศ       ชาย  หญิง 
 

2. อายุ..........................ป 
 

3. การศึกษา 
 ต่ํากวา ป.ตรี 
 ป.ตร ี
 ป.โท 
 ป.เอก 

 
4. ระยะเวลาในการประกอบธรุกิจ......................... ป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันของ บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 
วงษพาณิชย จํากัด 
 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
ซ่ึงมีเกณฑ ดังนี้ 

 5 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น มาก  
 3 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น ปานกลาง 
  2 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น นอย 
 1 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความนั้น นอยท่ีสุด 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. วงษพาณิชยควรขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบ 
   ท่ีทางสํานักงานใหญลงทุนเองท้ังหมด 

     

2. วงษพาณิชยควรขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบ 
   ท่ีทางสํานักงานใหญรวมลงทุนกับทางสาขา 

     

3. วงษพาณิชยควรขยายสาขาภายในประเทศในรูปแบบ 
   ท่ีทางสาขาลงทุนเองท้ังหมด 

     

4. วงษพาณิชยควรขยายสาขาไปยังประเทศในกลุมอาเซียน 
   ในรูปแบบท่ีทางสํานักงานใหญลงทุนเองท้ังหมด 

     

5. วงษพาณิชยควรขยายสาขาไปยังประเทศในกลุมอาเซียน 
   ในรูปแบบท่ีทางสํานักงานใหญรวมลงทุนกับทางสาขา 

     

6. วงษพาณิชยควรขยายสาขาไปยังประเทศในกลุมอาเซียน 
   ในรูปแบบท่ีทางสาขาลงทุนเองท้ังหมด 

     

7. วงษพาณิชยควรมุงพัฒนาคุณภาพของขยะรีไซเคิล 
   ใหเปนท่ียอมรับจากโรงงานรีไซเคิลขยะ 

     

8. วงษพาณิชยควรมุงเพ่ิมปริมาณขยะรีไซเคิลใหเพียงพอ 
   ตอความตองการของโรงงานรีไซเคิลขยะ 

     

9. วงษพาณิชยควรมุงเปนโรงงานรีไซเคิลขยะ      
10. วงษพาณิชยควรมุงเปนผูผลิตสินคาใหมจากวัตถุดิบ        
     รีไซเคิล เชน โรงงานผลิตขวดน้ําพลาสติก 

     

11. วงษพาณิชยควรมุงเปนกิจการซ้ือขายสินคามือสอง 
     คุณภาพดี เชน เหล็กเกาใชงาน อุปกรณสํานักงาน 
     มือสอง สังกะสีเกา เปนตน 

     

12. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูพิการและผูบกพรอง 
     ทางสมองท่ีสามารถทํางานได เขาทํางานในตําแหนงท่ี
เหมาะสม 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
13. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูดอยโอกาสทางสังคม  
     เชน คนเรรอน คนไรญาติ เปนตน เขาทํางาน 
     ในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

     

14. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูวางงาน ผูไรอาชีพ       
     เขาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

     

15. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูยากไร คนยากจน  
     เขาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

     

16. วงษพาณิชยควรเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจในอาชีพ 
     รับซ้ือของเกาเขาศึกษาดูงานและฝกอบรมในองคกร 

     

17. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
     กับภาคครัวเรือน ชุมชน และสังคม 

     

18. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
     กับหนวยงานภาครัฐ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน 

     

19. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
     กับหนวยงานภาคเอกชน เชน หางราน 
     สถานประกอบการ อูซอมรถ เปนตน 

     

20. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
     กับลูกคาท่ีเปนผูประกอบการรถรับซ้ือรายยอย 

     

21. วงษพาณิชยควรมุงใหความรูการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
     กับลูกคาท่ีเปนผูประกอบการรานรับซ้ือรายยอย 

     

22. วงษพาณิชยควรมุงเนนความปลอดภัย 
     และสุขอนามัยท่ีดีในองคกร 

     

23. วงษพาณิชยควรมุงเนนการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตร 
     ตอสิ่งแวดลอม 

     

24. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจรับซ้ือของเกา 

     

25. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนความรวมมือระหวาง 
     ภาครัฐและผูประกอบการรับซ้ือของเกาในการจัดการ 
     ขยะมูลฝอย 

     

26. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบาย 
     รานรับซ้ือของเกาสีเขียว 

     

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

138 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
27. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
     ถึงสถานประกอบการภาครัฐ 

     

28. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
     ถึงสถานประกอบการภาคเอกชน 

     

29. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับทําลายเอกสาร 
     ความลับเคลื่อนท่ีถึงสถานประกอบการของลูกคา 

     

30. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการรับรื้อถอนโครงสราง 
     อาคาร สํานักงาน โรงเรือน ฯลฯ 

     

31. วงษพาณิชยควรมุงใหบริการจัดเก็บกากของเสีย 
     อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

     

32. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนโครงการธนาคารขยะ 
     ใหครอบคลุมทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ 

     

33. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนโครงการทอดผาปาขยะ 
     ใหครอบคลุมทุกจังหวัด 

     

34. วงษพาณิชยควรมุงสนับสนุนใหมีการฝกอบรม 
     การคัดแยกขยะเชิงธุรกิจใหกับผูท่ีสนใจ 

     

35. วงษพาณิชยควรมุงสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 
     ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ 

     

36. วงษพาณิชยควรมุงจัดทําหนังสือท่ีเก่ียวของ 
     กับการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ เชน หนังสือคูมือ 
     การคัดแยกขยะประจําบาน และหนังสือ 
     การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจ เปนตน 

     

37. วงษพาณิชยควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานประจําป 
     ของแตละสาขา เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู  
     ความสามารถของพนักงาน 

     

38. วงษพาณิชยควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานประจําป 
     ระหวางสาขากับทางสํานักงานใหญ เพ่ือพัฒนาทักษะ  
     ความรู ความสามารถของพนักงาน 

     

39. วงษพาณิชยควรมุงจัดทําการทําประกันสังคม  
     การทําประกันภัย และการประกันคาแรงข้ันต่ํา 
     300 บาทใหกับพนักงาน 

     

40. วงษพาณิชยควรจัดใหมีสวัสดิการท่ีพักอาศัย 
     ใหกับพนักงาน 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
41. วงษพาณิชยควรจัดใหมีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางชาติ 
     อยางถูกตอง 

     

42. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
     กับสาขาในการรับซ้ือขยะรีไซเคิลรวมกัน 

     

43. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
     กับสาขาในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน 

     

44. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
     กับทางสํานักงานใหญในการรับซ้ือขยะรีไซเคิลรวมกัน 

     

45. วงษพาณิชยควรมีการรวมกลุมกันระหวางสาขา 
     กับทางสํานักงานใหญในการขายขยะรีไซเคิลรวมกัน 

     

46. วงษพาณิชยควรมุงใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ 
     ทางธุรกิจกับทุกสาขาในเครือวงษพาณิชยท่ัวประเทศ 
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ตอนท่ี 3 ผลการดําเนินงานขององคกร 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติ ใหตรงกับความเปนจริงของทาน        
ซ่ึงมีเกณฑ ดังนี้ 
 

 5 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ มาก  
 3 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ ปานกลาง 
  2 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ นอย 
 1 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติ นอยท่ีสุด 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิลกอนขายใหกับลูกคา  
   ทุกครั้ง 

     

2. ทานใหความสําคัญกับการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิล  
   เพ่ือใหไดสินคาท่ีดี มีคุณภาพกอนขายใหกับลูกคา 

     

3. ลูกคานําขยะรีไซเคิลมาขายใหกับทานเปนประจํา 
   เพราะทานมีมาตรฐานการบริการท่ีดี 

     

4. ลูกคานําขยะรีไซเคิลมาขายใหกับทานเปนประจํา 
   เพราะทานมีเครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร 
   ท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความนาเชื่อถือสูง 

     

5. ลูกคานําขยะรีไซเคิลมาขายใหกับทานเปนประจํา 
   เพราะทานมีการกําหนดราคารับซ้ือท่ีมีมาตรฐาน 
   ตรวจสอบได 

     

6. ทานสามารถใหบริการลูกคาท่ีนําขยะรีไซเคิล 
   มาขายใหกับทานไดอยากรวดเร็ว ไมมีปญหาความลาชา 

     

7. ทานสามารถใหบริการลูกคาท่ีรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
   ตอจากทานไดอยากรวดเร็ว ไมมีปญหาความลาชา 

     

8. ทานสามารถคัดแยกประเภทของขยะรีไซเคิล 
   ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ไมมีปญหาความลาชา 

     

9. ทานสามารถแปรรูปขยะรีไซเคิลเบื้องตน เชน ตัดซอยสั้น  
   อัดกอน เปนตน ไดอยางรวดเร็วไมมีปญหาความลาชา 

     

10. ทานสามารถขนสงสินคาใหกับโรงงานรีไซเคิลขยะ 
     ไดอยางรวดเร็ว ไมมีปญหาความลาชา 

     

11. ทานสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะทางเศรษฐกิจ 
     ท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
12. ทานสามารถปรับตัวใหเขากับความผันผวนของราคา 
     ขยะรีไซเคิลท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี 

     

13. ทานสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
     ทางการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงข้ึนไดเปนอยางดี 

     

14. ทานสามารถปรับตัวใหเขากับนโยบายของรัฐบาล 
     ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน นโยบายคาแรง 300 บาท      
     เปนตน ไดเปนอยางดี 

     

15. ทานสามารถปรับตัวใหเขากับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
     กับธุรกิจรับซ้ือของเกา เชน การไมรับซ้ือของโจร  
     และการตรวจสอบสถานประกอบการจากเจาหนาท่ีรัฐ  
     เปนตน ไดเปนอยางดี 

     

16. พนักงานของทานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง 
     เต็มความสามารถตามท่ีทานไดตั้งเปาหมายไว 

     

17. เครื่องมือ/เครื่องจักรของทานสามารถปฏิบัติงาน 
     ไดอยางเต็มความสามารถตามท่ีทานไดตั้งเปาหมายไว 

     

18. จํานวนของเสียหายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของทาน 
     มีนอย เพราะทานมีแผนการปฏิบัติงานท่ีดี 

     

19. จํานวนเรื่องรองเรียนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
     มีนอย เพราะทานดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ 
     ตอสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     

20. จํานวนอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของทานมีนอย 
     เพราะทานมุงเนนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
     เปนสําคัญ 

     

21. ปริมาณการรับซ้ือขยะรีไซเคิลของทาน เปนไปตาม 
     ท่ีทานไดตั้งเปาหมายไว 

     

22. ทานสามารถควบคุมคาใชจายประจํา เชน เงินเดือน 
     พนักงาน คาเชาอาคารสถานท่ี เปนตน ไดตามท่ีทาน 
     ตั้งเปาหมายไว 

     

23. ทานสามารถควบคุมคาใชจายผันแปร เชน คาน้ํา คาไฟ  
     คาน้ํามัน คาซอมบํารุงเครื่องจักร เปนตน ไดตามท่ีทาน 
     ตั้งเปาหมายไว 

     

24. ทานสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน 
     โดยรวม ไดตามท่ีทานตั้งเปาหมายไว 

     

25. จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา ทานไดกําไร ตามท่ีทาน 
     ไดตั้งเปาหมายไว 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ-ช่ือสกุล พูลทวี บุญศรีพิทักษ 
วันเดือนปเกิด 24 มิถุนายน 2525 
สถานท่ีเกิด อําเภอบานโพธิ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู 32/3 หมูท่ี 2 ตําบลเทพราช อําเภอโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท 087-136-1362 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูจัดการสาขา วงษพาณิชย (สาขาเทพราช) 
สถานท่ีทํางาน วงษพาณิชย (สาขาเทพราช) 

อําเภอบานโพธิ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
พ.ศ. 2548 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
พ.ศ. 2550 
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