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Factors Affecting on Firm Performance of Waste Recycling Business 
in The Lower Northern Thailand

มานดิา  เชือ้อนิสูง1*

1สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เลขที่ 57 หมูที่ 2 ถนนสุพรรณบุรี-ปาโมก ตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาลักษณะของกลุมธุรกิจ (กลุมธุรกิจครอบครัว กลุมแฟรนไชส        

และกลุมกจิการรวมคา) ทีม่ตีอผลการดาํเนนิธรุกิจ 2) ศกึษาปจจยัภาวะผูนาํ การขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐั 

การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความสามารถในการแขงขันที่มีผลตอการดําเนิน   

ธรุกจิ และ 3) ศกึษาแนวทางในการพัฒนาการดําเนนิธรุกจิคัดแยกขยะในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย

จากกลุมตวัอยาง 217 คน ทีเ่ปนผูประกอบการในธุรกจิคดัแยกขยะ (SMEs) จาก 3 กลุม ไดแก กลุมแฟรนไชส 

กลุมกิจการรวมคา และกลุมธุรกิจครอบครัว การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย            

คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA) ผลการวิจัย พบวา กลุมธุรกิจคัดแยกขยะ   

ใชปจจัยภาวะผูนํา การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม

และมีความสามารถในการแขงขัน ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และ

แนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจโดยใหผู ประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะประยุกตใชภาวะผูนํา              

พรอมขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานราชการทีก่าํกบัดูแลและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ดานความรู งบประมาณ 

ดานการผลิตและดานการตลาด และสรางเครือขายเพื่อมาพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพ

ทางการแขงขัน ขอจํากัดในการวิจัยครั้งนี้ จํากัดขอบเขตเปนผูประกอบการในธุรกิจคัดแยกขยะ (SMEs)         

ในเขตภาคเหนือตอนลางเทานั้น ผูวิจัยไมไดศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เชน ภาครัฐ ชุมชน ฯลฯ ดังนั้นจึง

ตองตีความและนําขอมูลไปใชอยางระมัดระวัง
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Abstract
  This research aimed to 1) study waste recycling business group (family business group, 

franchise group and joint venture group) affecting on firm performance 2) study leadership factor, 

subsidized by the government policy, networking, technovation and competitiveness factor affecting 

on firm performance and 3) study the way to develop waste recycling business in the Lower      

Northern Thailand by one way ANOVA test. This study focused on the waste recycling business 

(SMEs) 217 samples of 3 groups; Franchise group, Joint Venture group, and Family Business group. 

This research was the survey research, the data were collected in term of questionnaire. The       

statistic used in the research were the descriptive statistic analysis such as frequency, percentage, 

arithmetic mean and standard deviation. The research results showed that waste recycling business 

group had leadership, subsidized by the government policy, networking, technovation and            

competitiveness factor. Factors affecting on firm performance of waste recycling business in the 

Lower Northern Thailand were technovation and the way to develop their performance by applied 

leadership, subsidized from government service policy. The relationship of the network should be 

used and developed their technovation and competitiveness that run through business.

Keywords
  Waste Recycling Business, Factor Affecting

บทนํา
  ในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีขยะกวา 41,532 ลานตัน เฉลี่ย 115 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2555) ซึ่งลวนมีแหลงที่มาจาก ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาด ฯลฯ ขยะท่ีทิ้งแตละวัน 

ประกอบดวย เศษอาหาร เศษแกว พลาสติก ใบไม ฯลฯ ตามปริมาณที่แตกตางออกไป นอกจากนี้ยังพบวา

รอยละ 31 เปนขยะประเภทกระดาษ แกว พลาสตกิ และอลมูเินยีม รอยละ 57 เปนของเสยีในภาคอตุสาหกรรม 

และรอยละ 12 เปนวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรม ขยะเหลานี้สามารถนํามาใชซํ้าและแปรรูปกลับมาใช

ใหม 3.19 ลานตัน หรือรอยละ 26 ของปริมาณขยะทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ถามีการลดปริมาณ

ขยะเหลานี้ใหนอยลงดวยการคัดแยกแลวนํากลับมาใชใหม จะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

(Arrandale, 1994, 59) ธุรกิจคัดแยกขยะในภาคเหนือตอนลางสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม (สํานักงาน     

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2555) คือ 
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  1. กลุมธุรกิจครอบครัว (Family Business) 422 โรง คิดเปนรอยละ 78.73 ดําเนินการในรูปแบบ

บุคคลเดียว บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคล โรงงานมักตั้งอยูใกลชุมชนหรือใกลแหลงวัตถุดิบ 

ดําเนินธุรกิจแบบซ้ือมาขายไป รับซื้อขยะจากลูกคาทั่วไป เชน ซาเลง ครัวเรือน ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง    

รบัซ้ือขยะประเภท ทองแดง ทองเหลอืง อลมูเินยีม สแตนเลส-ตะกัว่ เศษแกว ขวดแกว พลาสตกิ แบตเตอรีแ่ละอืน่ ๆ 

  2. กลุมแฟรนไชส (Franchise) 24 โรง คิดเปนรอยละ 4.47 ไดแก วงษพาณิชย รับซื้อขยะท่ีรีไซเคิล

ไดทุกประเภท เชน แกว กระดาษ พลาสติกโลหะ กากมะพราว นํ้ามันใชแลว เศษเทียนไข ฯลฯ 

  3. กลุมกจิการรวมคา (Joint Venture) 90 โรง คดิเปนรอยละ 16.80 เปนการรวมทนุระหวางคนไทย

กับคนตางชาติ หรือตางชาติทั้งหมด รับคัดแยก รีไซเคิลเศษวัสดุของชิ้นสวนอิเลคโทรนิคส เศษชิ้นสวนจาก

อุตสาหกรรมและอื่น ๆ ที่ผานกระบวนการชุบ (Plating) ที่ผานกระบวนการ Stamping เพื่อการสงออกและ

ขายในประเทศ แบงบรรจุผลติภณัฑ (Re-Packing) และช้ินสวนอุปกรณทีน่าํเขาจากตางประเทศ เพ่ือจําหนาย

ในประเทศ สกัดและถลุงทอง (Refining and Smelting Gold) นอกจากนี้ยังรับซื้อ นําเขา สงออก เศษวัสดุ   

ในทางอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวประเภทโลหะ (Metal) และอโลหะ (Nonferrous Metal Scrap) (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2555)  

   ธุรกิจคัดแยกขยะเปนหนวยงานเอกชน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ยอมสง         

ผลกระทบตอการดาํเนนิงาน ประกอบกับมกีารแขงขนักนัรนุแรงมาก การอยูรอดไดจงึตองมกีารปรบัตวั ผูประกอบการ

ตองใชภาวะผูนําในการปรับเปล่ียนไปตามสภาวการณของโลก (Evan& Ward, 2007)  ที่มองเห็นโอกาส     

ความทาทายท่ีจะสรางนวัตกรรม หรือสรางส่ิงที่มีคุณคาตอองคกร แตการจัดการของธุรกิจคดัแยกขยะ               

บางกลุมอาจมขีัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีแตกตางกนั ทัง้นีข้ึน้อยูกบัวาจะรบัซ้ือประเภท (Component) ใด  แตขอมูล

การศกึษาของสุนยี มลัลกิะมาลย และคณะ (2543) ไดกลาวถงึปญหาการจัดการและการคัดแยกขยะของไทย

วา มีลักษณะแอบแฝงเน่ืองจากขาดระบบและกระบวนการรีไซเคิลรองรับ เปนลักษณะของการเตรียมวัสดุ 

หรอืการรไีซเคิลข้ันตนแลวสงออกวสัดุทีไ่ดไปสกัดขัน้สดุทายในโรงงานทีใ่ชเทคโนโลยรีะดบัสงูในตางประเทศ 

(Thangtongtawi, 2008) 

   ในภาวะท่ีไมมีทางเลือกเหลานี้ ผูประกอบการยังยึดติดกับกระบวนการจัดการขยะแบบเดิม ๆ   

ที่สภาพแวดลอมมกีลิน่เหมน็ เชือ้โรคฟุงกระจาย สารเคมอีนัตราย ขาดความปลอดภัยในการทํางาน สงผลกระทบ

ตอสุขภาพอนามัย (Negative Externality) จะเหน็ไดจากงานวิจยัของ ศรศิกัด์ิ สนุทรไชย และวรรณวดี พลูพอกสนิ 

(2548) ที่ชี้ใหเห็นถึงผลการตรวจสุขภาพพนักงานวาไมปกติ มีปริมาณแมงกานีสสูง รองลงมาคือสารหนู      

ตะก่ัว และโครเม่ียม ในขณะท่ีภาครัฐที่กํากับดูแลโดยตรงและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ขาดระบบ           

การติดตามใหความชวยเหลือ ทําใหธุรกิจขาดการเชื่อมโยงกับภาครัฐ (Linkage with Government Policy) 

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551) ตางจากภาครัฐในประเทศเวียดนาม ญี่ปุน อินโดนีเซีย            

และไตหวนัไดใหความชวยเหลอืผูประกอบการดานสนิเชือ่ เงนิอดุหนนุ การลดหยอนภาษ ีนโยบายสาธารณะ

ตาง ๆ ผานคาใชจายในการพัฒนาของภาครัฐ จัดตั้งกองทุนรีไซเคิลขึ้น และจูงใจครัวเรือนคัดแยกขยะ               

ณ แหลงกําเนิดและวัดผลควบคูไปดวย (Choe & Fraser, 2001, 270 ; Tambunan, 2008,149)
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  นอกจากสภาพบริบทแลว ผูประกอบการในโรงงานยังขาดการรวมตัวเปนเครือขาย จะเห็นไดจาก

ขอมลูการสาํรวจความพึงพอใจของนติยสารแฟรนไชสโฟกสัทีพ่บวา ลกูขายของกลุมแฟรนไชสไมมคีวามจงรัก

ภักดีในยี่หอ (Brand Loyalty) แตสนใจในธุรกิจที่ทํามากกวา (สมจิตร ลิขิตสถาพร, 2554) เพราะการสราง

เครือขายทําใหเกิดตนทุนการจัดการที่ตํ่า เพิ่มอํานาจในการซื้อ เพิ่มความปลอดภัย ชวยสรางความนาเชื่อถือ

และกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดองคกรที่มีเครือขายมากสามารถสรางความไดเปรียบทําใหมีตนทุน              

ที่ตํ่าจะสามารถควบคุมประสิทธิภาพการผลิตได (Mullins, Walker & Boyd, 2007) 

  สวนการใชเทคโนโลยนีัน้ตองนาํเอาความรูทีม่มีาใชเพือ่ตอบสนองตอความคาดหวงัหรือความตองการ

ของตลาด องคกรท่ีมคีวามสามารถดานเทคโนโลยีสงู มแีนวโนมท่ีจะประสบความสําเร็จในการสรางนวัตกรรม

หรือความแตกตางเพื่อตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งศักยภาพเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุน   

ยอดขายและสวนแบงทางการตลาด (Drucker, 2002 ; Porter, 1985 ; McEvily, Eisenlardt & Prescoft, 2004, 716)

ทั้งนี้เพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน เกิดการผลิตที่ประหยัด (Economy of Scale) ทําใหลดตนทุนและ          

สรางความแตกตางดานคณุภาพ การสงมอบตรงเวลา และมคีวามยืดหยุนในการผลิต (Boyer & Lewis, 2002, 15) 

  การวัดผลการดําเนินงานนั้นใชเครื่องมือที่ชื่อวา The Balance Scorecard (BSC) ซึ่ง Kaplan & 

Norton (1996) กลาววา ผลการดําเนินงานตองวัดดานการเงินและไมใชการเงิน 4 ดาน คือ 1) ดานการเงิน     

2) ดานลูกคา 3) ดานกระบวนการภายใน และ 4) ดานการเรียนรูและพัฒนา แตละดานจะมีความสัมพันธ     

มีตัวชี้วัดและวิธีการวัดเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานวาเปนอยางไรและเปนหลักการที่แตละองคกรนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

วัตถุประสงค
  1. ศกึษาลักษณะของกลุมธรุกจิ (กลุมธรุกจิครอบครวั กลุมแฟรนไชส และกลุมกจิการรวมคา)ทีม่ตีอ

ผลการดําเนินธุรกิจ 

  2. ศกึษาปจจยัภาวะผูนาํ การขอรับการสนับสนนุจากภาครัฐ การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรม และความสามารถในการแขงขันที่มีผลตอการดาํเนินธุรกิจ 

  3. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจคัดแยกขยะในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 
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วิธีการวิจัย
  1. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

  2. ขอบเขตการวิจัย 

   ประชากร คอื ผูประกอบการธุรกจิคดัแยกขยะ (SMEs) ทีไ่ดรบัใบอนุญาตคาของเกา ประเภท ง.  

(คดัแยกวสัดทุีไ่มใชแลวโดยชนดิทีซ่ือ้ขายไดไมเปนอันตราย  แกว กระดาษ พลาสตกิและโลหะ) ปพ.ศ.  2556- 

พ.ศ. 2557 จากสํานักงานปกครองจังหวัดเขตภาคเหนือตอนลาง (ตาก พิจิตร เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ 

สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี) 3 กลุม คือ กลุมแฟรนไชส กลุมกิจการรวมคา และกลุมธุรกิจ

ครอบครัว จํานวน 536 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 217 คน (Krejcie & Morgan, 1970, 607) 

  3. สมมติฐานการวิจัย 

   3.1 ลักษณะของกลุมธุรกิจ (กลุมธุรกิจครอบครัว กลุมแฟรนไชส และกลุมกิจการรวมคา)         

ที่แตกตางกันมีผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน

   3.2 ปจจัยดานภาวะผูนํา การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การสรางเครือขาย การพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรม และความสามารถในการแขงขันที่แตกตางกันมีผลตอการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน

  4. ขั้นตอนในการวิจัย

   การวจิยันี ้ม ี2 ขัน้ตอน คอื 1) เนนการดาํเนนิงานของธรุกจิทีค่ดัแยกเฉพาะแกว กระดาษ พลาสตกิ

และโลหะ 2) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนํา การขอรับการสนับสนุนจาก      

ภาครัฐ การสรางเครือขาย การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความสามารถในการแขงขัน ผูวิจัยใช        

ระเบียบวธิวีจิยั 2 วธิ ีคอื การวิจยัเชงิเอกสาร (Documentary Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) วธิกีารสาํรวจทีใ่ชคอื การใหผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 

โดยไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนด โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้              

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน การศึกษาและระยะเวลา             

ในการดําเนินธุรกิจ ตอนที่ 2 ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน ซึ่งใชแบบประมาณโดยมาตรวัด 5 ระดับ 

ใหผูประกอบการเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด เปนลําดับไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง 

ระดบัความคดิเหน็ดวยมากทีส่ดุ สถติทิีใ่ชในการประมวลขอมลู คอื สถติพิรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way 

ANOVA) และตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

  5. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม

   ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาประเมินเพ่ือทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใชวิจัย         

(Content Validity) วามีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดเพียงใด และนํามาคํานวณหาคาความตรง             

เชิงเน้ือหา (Item-Objective Congruence Index-IOC) ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคา            

ความตรงผานเกณฑ สามารถนําไปใชในการทดสอบกอนการใชงาน (Pre-Test) ได และขอคาํถามท่ีมคีา IOC 

นอยกวา 0.50 ไมผานเกณฑตองปรับปรุงแกไข (Hair, Tatham & Black, 1998)

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1

                     

 
 

 
(n) 

 

 24 7 3.23 

 90 24 11.06 

 422 186 85.71 

 536 217 100.0 
 

  ตารางที ่1 เปนขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามกลุมตวัอยาง 217 ตวัอยาง สวนใหญ

เปนกลุมธุรกิจครอบครัว จํานวน 186 โรง คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมาเปนกลุมกิจการรวมคา 24 โรง         

คิดเปนรอยละ 11.06 และนอยที่สุดเปนกลุมแฟรนไชส 7 โรงคิดเปนรอยละ 3.23
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ตารางท่ี 2

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลการดําเนินธุรกิจดวย F Test 

  Sum of  
Squares 

df Mean    
Square 

F Sig. 

        .201 2 .101 .384 .682 

    56.032 214 .262   

    56.233 216    

        .521 2 .260 .552 .576 

  100.854 214 .471   

  101.375 216    

       .148 2 .074 .221 .802 

   71.691 214 .335   

   71.839 216    

 

 

   7.884 2 3.942 10.40

 

.000 

  81.083 214 .379   

  88.967 216    

     .815 2 .407 1.256 .287 

  69.429 214 .324   

  70.244 216    

    1.031 2 .515 2.368 .096 

  46.581 214 .218   

  47.612 216    

  ตารางที่ 2  เปนผลการวิเคราะหความแปรปรวนผลการดําเนินธุรกิจโดยใช F Test แตละปจจัย         

พบวา การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเปนปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจคัดแยกขยะในภาคเหนือตอนลาง

ของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.05)
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ตารางท่ี 3

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธี Scheffe

 
 

   (I) 
Group 

   (J) 
Group 

Mean Difference  
(I-J) 

Std. Error     Sig  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 1 2 

3 

.188 

.163 

.219 

.197 

.693 

.708 

-.353 

-.321 

.730 

.649 

 2 1 

3 

-.188 

-.024 

.219 

.110 

.693 

.976 

-.730 

-.298 

.353 

.248 

 3 1 

2 

-.163 

.024 

.197 

.110 

.708 

.976 

-.649 

-.248 

.321 

.298 

 

 

1 2 

3 

-.205 

-.263 

.294 

.264 

.785 

.608 

-.932 

-.915 

.521 

.387 

 2 1 

3 

.205 

-.058 

.294 

.148 

.785 

.926 

-.521 

-.425 

.932 

.308 

 3 1 

2 

.263 

.058 

.264 

.148 

.608 

.926 

-.387 

-.308 

.915 

.425 

 1 2 

3 

.007 

-.068 

.248 

.222 

1.000 

.953 

-.605 

-.618 

.620 

.480 

 2 1 

3 

-.007 

-.076 

.248 

.125 

1.000 

.832 

-.620 

-.385 

.605 

.233 

 3 1 

2 

.068 

.076 

.222 

.125 

.953 

.832 

-.480 

-.233 

.618 

.385 

 

 

1 2 

3 

1.170* 

.774* 

.264 

.236 

.000 

.005 

.518 

.190 

1.822 

1.358 

 2 1 

3 

-1.170* 

-.395* 

.264 

.133 

.000 

.013 

-1.822 

-.724 

-.518 

-.066 

 3 1 

2 

-774* 

.395* 

.236 

.133 

.005 

.013 

-1.358 

.066 

-.190 

.724 

 

 

1 2 

3 

.361 

.343 

.244 

.219 

.337 

.296 

-.241 

-.197 

.964 

.883 

 2 1 

3 

-.361 

-.018 

.244 

.123 

.337 

.989 

-.964 

-.323 

.241 

.286 

 3 1 

2 

-.343 

.018 

.219 

.123 

.296 

.989 

-.883 

-.286 

.197 

.323 

.296 

.989 

-.883 

-.286 

.197 

.323 
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ตารางที่ 3

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธี Scheffe (ตอ)

 1 2 

3 

.425 

.373 

.200 

.179 

.108 

.118 

-.068 

-.069 

.919 

.815 

 2 1 

3 

-.425 

-.052 

.200 

.101 

.108 

.876 

-.919 

-.301 

.068 

.197 

 3 1 

2 

-.373 

.052 

.179 

.101 

.118 

.876 

-.815 

-.197 

.069 

.301 

  ตารางท่ี 3 เปนการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของแตละคู พบวา ปจจัยการพัฒนาเทคโนโลยี

นวตักรรม ซึง่ประกอบดวย กลุมแฟรนไชส กลุมกจิการรวมคา และกลุมธรุกจิครอบครวั เมือ่เปรยีบเทยีบระหวาง

กลุม พบวา กลุมแฟรนไชสมีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสูงกวากลุมกิจการรวมคา กลุมธุรกิจครอบครัวมี

การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสูงกวากลุมกิจการรวมคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.05) 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  ลักษณะของกลุมธุรกิจที่แตกตางกันมีผลการดําเนินงานที่แตกตางกันและปจจัยดานภาวะผูนํา               

การขอรบัการสนบัสนนุจากภาครฐั การสรางเครอืขาย การพัฒนาเทคโนโลยนีวตักรรม และความสามารถใน    

การแขงขนัทีแ่ตกตางกันมผีลตอการดาํเนนิธรุกจิทีแ่ตกตางกัน อยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 ซึง่เปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว

  สรุปผลท่ีไดจากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา

  ตวัแปรสวนใหญมคีาเฉลีย่ (Mean) คอนขางสงู คาเฉลีย่สงูสุด คอื ดานการพฒันาเทคโนโลยีนวตักรรม 

และคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เมื่อพิจารณารายดานของแตละกลุม                  

พบวา กลุมแฟรนไชส มีคาเฉลี่ยดานภาวะผูนําสูงกวากลุมธุรกิจครอบครัวและกลุมกิจการรวมคา กลุมธุรกิจ

ครอบครัวมีความตองการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐสูงกวากลุมกิจการรวมคาและกลุมแฟรนไชส             

ตามลําดบั กลุมธรุกจิครอบครัวมกีารสรางเครือขายมากท่ีสดุ กลุมแฟรนไชสมกีารพัฒนาเทคโนโลยีนวตักรรม

และมีความสามารถในการแขงขันมากที่สุด รองลงมาคือกลุมธุรกิจครอบครัวและกลุมกิจการรวมคา 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผู ประกอบการที่มีภาวะผู นํานั้นตองสามารถพลิกอุปสรรคใหเปนโอกาสใหสอดคลองกับ                        

การเปล่ียนแปลงของสังคม สรางนวัตกรรมการจัดการเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบจนเกิดเปนความสามารถใน   

การแขงขนัสราง (Kotler, 2000 ; Porter, 1985) ดวยการขอรับการสนบัสนนุจากภาครัฐผานการใหความชวยเหลือ

ดานสินเช่ือ เงินอุดหนุน การลดหยอนภาษี ทําใหไดมาซ่ึงทักษะและขอไดเปรียบทางการแขงขัน                

 
 

   (I) 
Group 

   (J) 
Group 

Mean Difference  
(I-J) 

Std. Error     Sig  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 
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(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2549) องคกรที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีสูง มี

แนวโนมทีจ่ะประสบความสําเรจ็ในการสรางนวัตกรรมหรือความแตกตางเพ่ือตอบสนองตลาดท่ีเปลีย่นแปลง

ไป ซึ่งศักยภาพเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนยอดขายและสวนแบงทางการตลาด นอกจากนี้ควร

พิจารณาความยืดหยุนดานการขนสง ตนทุนและการผลิตที่มีคุณภาพดวย เพราะทําใหเกิดประสิทธิภาพ       

เกดิการประหยัดตอขนาด สอดคลองกับการสงสนิคาตรงเวลา ไดคณุภาพตามมาตรฐาน และใชเคร่ืองจักรกล   

แทนคน (Boyer & Lewis, 2002) ขณะเดียวกันควรลดตนทุน มุงขยายตลาดและควบคุมประสิทธภิาพภายใน

องคกรท่ีสงผลตอการดําเนนิงานในทีส่ดุเนือ่งจากผูประกอบการธรุกจิคดัแยกขยะ (SMEs) ภาคเหนอืตอนลาง

มีรูปแบบและพฤติกรรมในการดําเนินงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้เกิดความไมสมดุลที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ    

ที่แตกตางกัน

  ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช

  1. ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก พาณิชยจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน สถาบันการศึกษา ฯลฯ สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการวางแผนควบคุม กําหนด

มาตรฐานจัดทํานโยบายเชิงสาธารณะ และมีมาตรการทางการปฏิบัติ เชน นโยบายของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม คือ ตองการใหธุรกิจคัดแยกขยะเปนอุตสาหกรรมเชิงประณีต (Green Industry) ผูประกอบการ

จะไดรบัความรูดาน Green Supply Chain Management มาชวยเพ่ิมศกัยภาพในการแขงขนั พฒันาคนและ

องคกรใหสอดคลองกับการคัดแยกขยะใหมีประสิทธิภาพ พรอมนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตการจัดการ

ใหเกิดความกาวหนาเทียบเทามาตรฐานที่ตองใชระดับโลก เชน ISO 14000 ISO 18000 และ ISO 26000

  2. ผูประกอบการธุรกิจคัดแยกขยะและผูประกอบการอ่ืนสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใน       

รูปแบบท่ีคลายคลึงกัน เชน การลดของเสียใหนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย การเพิ่มผลผลิตหรือการใชพลังงาน   

ทดแทน เปนตน

  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป

  1. นกัวจิยัหรือผูทีส่นใจควรทําการวิจยัโดยใชกรอบแนวคิดนีก้บักลุมประชากรท่ีเปนกลุมหนึง่กลุมใด

โดยเฉพาะหรอืทาํการวิจยัเชงิคณุภาพ เปรยีบเทียบตามขนาดการลงทนุ การจดัการ เจาะลึกพืน้ที ่ภมูภิาคหรอื

นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือหารูปแบบการดําเนินงานท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถวิเคราะหความเปล่ียนแปลง          

ของตัวแปรในแตละปจจัย เมื่อเวลาเปลี่ยนไปหรือติดตามผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึน

  2. จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณโลกในปจจุบัน ทําใหกระบวนการดําเนินงานคํานึงถึง      

สิง่แวดลอมเปนหลกั นกัวจิยัหรอืผูทีส่นใจควรศกึษารปูแบบและวธิกีารพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมของแตละกลุม 

หรอืกลุมธรุกจิใดธุรกจิหน่ึงทีม่ขีัน้ตอนการดําเนินงานท่ีแตกตางกันไปตามธุรกจิ เชน การใชเทคโนโลยีสะอาด 

หรือการใชพลังงานทดแทน เปนตน 
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