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ประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
The Effectiveness in Developing Recycling Business Management
in the Northeastern of Thailand
สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์1
ดร.ทตมัล แสงสว่าง2
ดร.วรวิช โกวิทยากร3
ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ4
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ (1) วิเ คราะห์ป ัจ จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลการดำเนิน งานของธุร กิจ ขยะ
รีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะรี
ไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจขยะรีไซเคิลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 279 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน
ประกอบด้วยสถิต ิวิเคราะห์เส้น ทางอิท ธิพ ล (Path Analysis) และสถิต ิก ารวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling : SEM) ผลการวิจ ัย พบว่า ปัจ จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลการดำเนิน งานของธุร กิจ ขยะรีไซเคิล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน และปัจจัยสมรรถนะการ
จัดการโซ่อุปทาน ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ทางบวกให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.816, 0.441 และ 0.957 ตามลำดับ นั่นคือถ้าธุรกิจ
ขยะรีไซเคิลมีการปฏิบัติงานของธุรกิจตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่า การปฏิบัติงานของธุรกิจตามแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่
อุปทาน และมีสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน มากขึ้นมีแนวโน้มที่ผลการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
คำสำคัญ ห่วงโซ่คุณค่า, แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน, สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the current situation in the recycling business in
the northeastern region, 2) to study the factors that influence the performance of recycling intermediary
business in the northeast, 3) to study and develop a model of the factors influencing the performance of
the recycling business in the northeast, and 4) to offer the effectiveness of recycling business management
in the northeast by using a combination of research and quantitative research. The questionnaire was used
to collect the data and also used the descriptive analysis statistics including frequency distribution,
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percentage, arithmetic mean, and standard deviation to analyze. Then find relationships between
variables and elements of variable linear element by using the confirmatory factor analysis: CFA and
structural equation modeling: SEM at the 95 percent reliability level. The causal relationship analysis
revealed that the value chain, the supply chain operations reference (SCOR) model, and the supply chain
performance had a causal influence. The results of business performance (Firm Performance) at the
statistical significance level of 0.05 (P <0.05) were positively correlated. The effectiveness of recycling
business management in the northeast contained 3 elements as follows: the value chain management,
supply chain management and the performance of the supply chain management.
Keywords: Value chain, SCOR Model, Supply chain performance
บทนำ
จากการสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ชุม ชนของประเทศไทยของกรมควบคุม มลพิษ พบว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ในทุกปี ในปี 2559 เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27.04 ล้าน
ตัน โดย 5 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด คือ
กรุง เทพมหานคร ชลบุร ี นครราชสีม า สมุท รปราการ
ขอนแก่น จากปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 27.04 ล้าน
ตัน มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 5.76 ล้านตันหรือ
ร้อยละ 21 ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับขยะที่
มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ การนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ห รือ การรีไซเคิล ถือ เป็น สิ่ง สำคัญ ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste
management) เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า“ขยะมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้” มีเป้าประสงค์
คือ “การทำให้ขยะเหลือน้อ ยที่สุด และกำจัด ที่เหลือ ด้วย
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล”
ในปัจจุบัน “การรีไซเคิลขยะ” เป็นรูปแบบของ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
กระบวนการหนึ่ง เป็น โอกาสสำหรับ กลุ่ม ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความสนใจทำธุรกิจแปร
รูป ขยะ เนื่อ งจากทำได้ง ่า ยโดยไม่ต ้อ งใช้เงิน ลงทุน และ
เทคโนโลยีที่สูงมาก และเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างรวดเร็ว
โดยเป็น ตัว กลางรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล ประเภทเศษเหล็ก
ประเภทกระดาษ ประเภทขวดแก้ว ประเภทพลาสติก
ประเภทโลหะมีค ่า สูง ประเภทเครื่อ งใช้ส ำนัก งานและ

เครื่อ งใช้ไฟฟ้า และประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ต ามในธุรกิจ
ขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่ยังคง
มีการดำเนินงานทั้งแบบดั้งเดิมคือ ขาดระบบการบริหาร
จัดการธุรกิจที่ทันสมัย ใช้เครื่องจักรน้อยและใช้เงินลงทุน
น้อ ย อย่างไรก็ต ามธุรกิจ ขยะรีไซเคิล ถือ เป็น หน่วยธุรกิจ
สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาระบบการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
หรือแปรรูปใช้ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากกลุ่ม
ร้านรับซื้อของเก่าหรือธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลไม่สามารถ
ดำเนินธุรกิจได้ และต้องปิดกิจการลงก็จะส่งผลโดยตรงต่อ
กลไกการรีไซเคิลขยะของประเทศ อันนำไปสู่ปัญหาสำคัญ
ต่างๆ ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ วิเคราะห์ป ัจ จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อ หา เนื้อ หาเกี่ย วกับ ความ
ค ิด เห ็น ข อ งผ ู้ป ระ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ต ัว ก ล างรับ ซ ื้อ ข ย ะ
รีไ ซเคิล ท ี่ม ีต ่อ ป ัจ จัย ใน การดำเน ิน งาน ด้า น ต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยอาศัย
แนวคิด ห่วงโซ่ค ุณ ค่า แบบจำลองอ้างการดำเนิน งานโซ่
อุปทาน สมรรถนะของการจัดการโซ่อุปทานเพื่อให้ทราบ
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ความสำคัญ ของแต่ล ะปัจ จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ
2. ประชากร กลุ่มตัว อย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจ ัย และระยะเวลาในการวิจ ัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถาม ใช้ในการรวบรวมข้อ มูล วิจ ัย เชิง ปริม าณ
(Quantitative Research) เพื่อ สอบถามผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการธุรกิจชยะรี
ไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะทำ
ให้ผ ู้บ ริห ารและผู้ป ระกอบการสามารถนำรูป แบบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการของการจัดการธุรกิจที่ผลต่อผล
การดำเนินงานมาพิจารณาเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การ
ดำเนิน ธุร กิจ รับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล และเป็น แนวทางให้ผ ู้

ประกอบธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใช้ในบริหารจัดการธุรกิจ
ให้ประสบความสำเร็จ
องค์ประกอบตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัว แปรแฝงภานนอก (Exogenous Latent
Variables) ประกอบด้วยปัจจัยการจัดการธุรกิจขยะรีไซเคิล
ได้แก่ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ต ัว แ ป รแ ฝ งภ าย ใน (Endogenous Latent
Variables) ได้แก่ แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
(SCOR Model) สมรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทาน (Supply
Chain Performance) และผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะ
รีไซเคิล (Firm Performance)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
องค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
จากกรอบ แน วคิด การวิจ ัย สามารถสรุป
สมมุติฐานการวิจัยได้ดังนี้
H1 ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก
ต่อแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
H2 ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก
ต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน
H3 ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก
ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
H4 แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
มีอ ิท ธพลเชิง สาเหตุท างบวกต่อ สมรรถนะการจัด การ
โซ่อุปทาน
H5 แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
H6 สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพล
เชิงสาเหตุทางบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
การดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง
การ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจ ัย เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ประชากรที่
ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารของสถานประกอบการรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล
ส ำห รับ ข น าด ก ล ุ่ม ต ัว อ ย ่า งท ี่เ ห ม าะ ส ม
ในงานวิจ ัย ที่ม ีก ารวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบ การวิเคราะห์
สมการเชิงเส้น และโมเดลสมการโครงสร้าง เนื่องจากกลุม่
ตัวอย่างขนาดใหญ่ จะมีโอกาสที่ตัวแปรมีการแจกแจงเป็น
ปกติมากกว่าตัวอย่างที่น้อยกว่า (สุภมาศ อังสุโชติ, สมถวิล
วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญ โญภานุ, 2551, น.57-65)
ดัง นั้น เพื่อ ความสอดคล้อ งกับ เทคนิค การวิเคราะห์ท ี่ใช้
ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 279 ตัวอย่าง
การตรวจสอบความเที่ย งตรง (Validity) ของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ได้สร้าง
และพัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ในด้า นความเหมาะสมของเนื้อ หา (Content
Validity) ความถูก ต้อ งในการใช้ส ำนวนภาษา(Wording)
เหมาะกับนิยามและโครงสร้าง พร้อมทั้งตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
(The Index of Item Objective : IOC)
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ทุต ิย ภูม ิ (Secondary
Data) ผู้วิจัยดำเนิน การศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีต ่าง ๆ และ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้อ ง จากแหล่งข้อ มูล ทุต ิย ภูม ิ
(Secondary Sources) เพ ื่อ ท ำให ้ผ ู้ว ิจ ัย ได้ร ับ ความรู้
พื้นฐานในการวิจัยและนำมาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิด
การวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการร่วมกับผู้ช่วยวิจัยเก็บ
รวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
ผู้บริหารของสถานประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล
การรวบรวมข้อ มูล ปฐมภูม ิ (Primary Data)
ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์จริง ทั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณ ภาพด้วยตัวเอง ตามกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)
ดำเน ิน การเก็บ ข้อ มูล เชิง ป ริม าณ โดยมี
ระยะเวลาดำเนิน การตั้งแต่ เดือ น มกราคม ถึง มีน าคม
2560 พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมาด้วยตัวเอง
การวิเคราะห์ข ้อ มูล และสถิต ิท ี่ใช้ในการวิจ ัย
ได้แ ก่ สถิต ิเ ชิง พรรณนาและสถิต ิอ นุม านเพื่อ ทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิง
สาเหตุ (Path Analysis) การค้น หาแบบจำลองปัจจัยที่ม ี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิง ยืน ยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ ื่อ
ยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการ
วัด (Measurement model) ของปัจจัยที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ ผล
ก าร ด ำเน ิน งาน ของธุร กิจ รับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒ นาแบบจำลองของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิล
ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ด้ว ยวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

119

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

รับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย
1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัว
แปรสังเกตได้ โดยการตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัว
แปรเดีย วนิย มตรวจสอบโดยพิจ ารณาค่าเบ้ (Skewness)
ความโด่ง (Kurtosis) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งเป็น
ตัวแปรบ่งชี้ของตัวแปรแฝง (Latent Variable) จำนวน 4
องค์ป ระกอบ คือ (1) ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า (Value Chain) (2)
แบบจำลองอ้างอิงการดำเนิน งานโซ่อ ุป ทาน (SCOR) (3)
สมรรถนะของการจัด การโซ่อ ุป ทาน (Supply Chain
Performance) และ (4) ผลการดำเนิน งานของธุร กิจ
(Firm Performance) เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness)
หรือความไม่สมมาตรและค่าความโด่ง(Kurtosis) หรือความ
สูงของการแจกแจงในภาพรวมของตัวแปรสังเกตได้ โดย
ข้อ มูล จะต้อ งมีก ารแจกแจงแบบปกติจ ึง จะสามารถใช้
โปรแกรม AMOS ได้ ความปกติของข้อมูลช่วงค่าตัวเลข 3.0 ถึง +3.0 จะแสดงถึงการกระจายของข้อมูลแบบปกติ
(กริช แรงสูงเนิน , 2554) จึงมีค วามเหมาะสมที่จ ะนำไป
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
1.2 ผลการวิเ คราะห ์ค ่า สัม ป ระสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เป็นการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product
Momen Correlation) ท ำให ้ไ ด ้เ ม ท ริก ซ ์ส ห ส ัม พ ัน ธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ทั้งหมด 22 ตัวแปร
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 220 คู่ ซึ่งเป็น
ต ัว แ ป รส ัง เก ต ได ้ท ั้ง ห ม ด ม ีค วาม ส ัม พ ัน ธ์ก ัน แ ล ะ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน
อย่า งไรก็ต ามเมื่อ พิจ ารณาค่า สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ในภาพรวม พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีค่า
ไม่เกิน 0.80 ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปร
สังเกตได้มีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก ไม่เกิดปัญ หา
Multicollinearity และตัว แปรสัง เกตได้ท ั้ง หมดอยู่บ น
องค์ป ระกอบร่วมกัน ดังนั้น มีค วามเหมาะสมที่จ ะนำไป
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
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1.3 ผลการวิเคราะห์ค วามตรงเชิงโครงสร้า ง
ของโมเดลการวัด (Construct Validity)
โมเดลที่ 1 โมเดลการวัดปัจจัยห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อ ตรวจสอบข้อ ตกลงเบื้อ งต้น ของการ
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผู้วิจัยใช้
ค่าสถิติท ดสอบ 2 ค่า คือ Kaiser-Mayer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy (KMO) และสถิติ Bartlett’s test
of sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้หรือตัวชี้วัด
ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่
(สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ค่า Bartlett’s test of sphericity มีค่าเท่ากับ 1234.988
มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .000 และมีค่าดัชนี ไกเซอร์เม เย อ ร ์-อ อ ล ค ิน (Kaiser-Mayer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy: KMO) เท่ากับ .888 แสดงว่าห่วง
โซ่ค ุณ ค่า (Value Chain) มีค วามเหมาะสมที่จ ะทำการ
วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบในระดับ มากที่ส ุด สามารถนำไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
โมเดลมีค วามเหมาะสมมีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาได้จาก ค่า chi-square ( χ" ) มีค ่า
เท่ากับ 13.765P-value (ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคส
แควร์) มีค่าเท่ากับ .467 ค่าไคสแควร์ต่อค่าชั้นแห่งความเป็น
อ ิส ร ะ χ" /𝑑𝑑𝑑𝑑 ห ร ือ ค ่า ไค ส แ ค ว ร ์ส ัม พ ัท ธ ์ ม ีค ่า
เท่ากับ .983 RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน) มีค่าเท่ากับ .000
CFI (ดัช นีว ัด ความสอดคล้อ งกลมกลืน เชิงสัม พัท ธ์) มีค ่า
เท่า กับ 1.00 GFI (ค่า ดัช นีร ะดับ ความสอดคล้อ ง) มีค ่า
เท่า กับ .988 และAGFI (ค่า ดัช นีร ะดับ ความสอดคล้อ ง
ปรับแก้แล้ว) มีค่าเท่ากับ .790 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกต
ได้ท ั้ง 8 ตัว แปร ใช้ว ัด ปัจ จัย แฝงห่ว งโซ่ค ุณ ค่า ได้อ ย่า ง
เหมาะสม และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการ
วัด ปัจ จัย ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า (Value chain) พบว่า น้ำ หนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 8 มีค่าเป็น
บวก ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 8 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยแฝงห่วงโซ่
คุณค่าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนัก
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องค์ประกอบ 8 ตัวแปร พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .57 ถึง .84
และมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของโมเดลการ
วัด ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า (Value chain) มีค วามเหมาะสมที่จ ะ
นำไปใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
equation mode: SEM) ห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วยโลจิสติกส์
ขาเข้า การปฏิบ ัต ิก าร โลจิส ติส ์ข าออก การบริก าร
โครงสร้างพื้นฐานองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒ นาทางเทคโนโลยี และการจัด ซื้อ จัด หา ต่า งมีค วาม
เที่ยงตรง (Validity) ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
(Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป(ค่าสัมบูรณ์) และ
มีนัยสำคัญทางสถิติ (Kline, 1994)
โมเดลที่ 2 โมเดลการวัด ปัจ จัย แบบจำลองอ้า งอิงการ
ดำเนินงานโซ่อุปทาน
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ตัว แปรมี
ความสัม พัน ธ์ก ัน มากหรือ ไม่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า
Bartlett’s test of sphericity มีค ่า เท่า กับ 658.817 มี
นัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ระดับ .000 และมีค ่าดัช นี ไกเซอร์เม เย อ ร ์-อ อ ล ค ิน (Kaiser-Mayer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy: KMO) เท ่า ก ับ .8 2 1 แ ส ด งว่า
แบบจำลองอ้า งอิง การดำเนิน งานโซ่อ ุป ทาน (SCOR) มี
ความเหมาะสมที่จะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับ
มากที่สุด สามารถนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
โมเดลมีค วามเหมาะสมมีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง
ประจัก ษ์ โดยพิจ ารณาจาก ค่า chi-square ( χ" ) มีค ่า
เท่ากับ .917 P-value (ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคส
แควร์) มีค่าเท่ากับ .338 ค่าไคสแควร์ต่อค่าชั้นแห่งความเป็น
อิสระ χ" /df หรือค่าไคสแควร์สัมพัทธ์มีคา่ เท่ากับ .917
RMSEA (ค่า ดัช นีร ากของค่า เฉลี่ย กำลัง สองของการ
ประมาณค่า ความคลาดเคลื่อ น) มีค ่า เท่า กับ .000 CFI
(ชะนีว ัด ความสอดคล้อ งกลมกลืน เชิงสัม พัท ธ์ มีค่าเท่ากับ
1.000 GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง) มีค่าเท่ากับ .998
AGFI (ค่า ดัช นีร ะดับ ความสอดคล้อ งปรับ แก้แ ล้ว ) มีค ่า
เท่ากับ .984 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปรใช้วัด
ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานได้อย่าง
เหมาะสม และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการ

วัด ปัจ จัย แบบจำลองอ้า งอิง การดำเนิน งานโซ่อ ุป ทาน
(SCOR) พบว่า น้ำ หนัก องค์ป ระกอบ (Factor loading)
ของตัวชี้วัดทั้ง 4 มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัว
แปรใช้วัดปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
ได้อ ย่า งเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อ พิจ ารณาค่า น้ำ หนัก
องค์ประกอบ 4 ตัวแปร พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .74 ถึง .90
และมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของโมเดลการ
วัดแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR) มี
ความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural equation mode: SEM) แบบจำลอง
อ้า งอิง การดำเนิน งานโซ่อ ุป ทาน ประกอบด้ว ย การ
วางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบ
ต่างมีความเที่ยงตรง (Validity) ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้ำหนัก
องค์ป ระกอบ (Factor loading) มีค ่า ตั้ง แต่ 0.30 ขึ้น ไป
(ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยสำคัญทางสถิติ (Kline, 1994)
โมเดลที่ 3 โมเดลการวัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่
อุปทาน
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ตัว แปรมี
ความสัม พัน ธ์ก ัน มากหรือ ไม่ พบว่าค่า Bartlett’s test of
sphericity มีค ่า เท่า กับ 929.115 มีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่
ระดับ .000 และมีค่าดัชนี ไกเซอร์-เมเยอร์-ออลคิล (KaiserMayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO)
เท่ากับ .845 แสดงว่าสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน (Supply
Chain Performance) มีความเหมาะสมที่จะทำการวิเคราะห์
องค์ประกอบในระดับ มากที่ส ุด สามารถนำไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
โมเดลมีค วามเหมาะสมมีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง
ประจัก ษ์ โดยพิจ ารณาได้จ ากค่า chi-square (χ" ) มีค ่า
เท่ากับ .240 P-value (ค่าระดับ ความน่าจะเป็น ของไคส
แควร์) มีค่าเท่ากับ .887 ค่าไคสแควร์ต่อค่าชั้นแห่งความ
เป็น อิส ระ χ" /df หรือ ค่า ไคสแควร์ส ัม พัท ธ์ มีค ่า
เท่ากับ .120 RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน) มีค่าเท่ากับ .000
CFI (ดัช นีว ัด ความสอดคล้อ งกลมกลืน เชิง สัม พัท ธ์) มีค่า
เท่ากับ 1.00 GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง) มีค ่าเท่ากับ
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1.000 และ AGFI (ค่าดัช นีระดับความสอดคล้องปรับแก้
แล้ว) มีค่าเท่ากับ .997 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัว
แปร ใช้วัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่อุป ทานได้อย่าง
เหมาะสม และเมื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงของโมเดล
การวัด สมรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทาน(Supply chain
performance) พ บ ว่า น ้ำ ห น ัก องค์ป ระกอบ (Factor
loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 5 มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้
ทั้ง 5 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานได้
อย่า งเหมาะสม นอกจากนี้เ มื่อ พิจ ารณ าค่า น้ำ หนัก
องค์ประกอบ 5 ตัวแปร พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .70 ถึง .90
และมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของโมเดลการ
วัด ส ม รรถ น ะก ารจัด ก ารโซ ่อ ุป ท าน (Supply chain
performance) มีค วามเหมาะสมที่จ ะนำไปใช้ใ นการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation
mode: SEM) สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานประกอบด้วย
ความเชื่อถือได้ของโซ่อุปทาน การตอบสนองของโซ่อุปทาน
ความยืด หยุ่น ของโซ่อ ุป ทาน ต้น ทุน โซ่อ ุป ทานและการ
บริห ารทรัพ ย์ส ิน ต่า งมีค วามเที่ย งตรง (Validity) ทั้ง นี้
เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มีค่า
ตั้งแต่ 0.30 ขึ้น ไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีน ัยสำคัญ ทางสถิติ
(Kline, 1994)
โมเดลที่ 4 โมเดลการวัด ปัจ จัย ผลการดำเนิน งานของ
ธุรกิจ
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ตัว แปรมี
ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ พบว่า ค่า Bartlett’s test of
sphericity มีค ่า เท่า กับ 342.198 มีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่
ระดับ .000 และมีค่าดัชนีไกเซอร์-เมเยอร์-ออลคิน (KaiserMayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy:
KMO) เท่ากับ .703 แสดงว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจ
(Firm Performance) ม ีค วาม เห ม าะส ม ท ี่จ ะท ำก าร
วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบในระดับ มากที่ส ุด สามารถนำไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
โมเดลมีค วามเหมาะสมมีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิง
ประจักษ์ เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดผล
การดำเนิน งานของธุร กิจ (Firm performance) พบว่า
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น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 4
มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยผล
การดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 4 ตัวแปร พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่า ง .33 ถึง .91 และมีน ัย ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ .01
องค์ประกอบของโมเดลการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ
(Firm performance) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation
mode: SEM) ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ประกอบด้วย
ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงานด้านลูกค้า
ผลการดำเนิน งานด้า นกระบวนการภายในและผลการ
ดำเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ต่างมีความ
เที่ยงตรง (Validity) ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
(Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป(ค่าสัมบูรณ์) และ
มีนัยสำคัญทางสถิติ (Kline, 1994)
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้า งของปัจ จัย มีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลการดำเนิน งานของ
ธุรกิจรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิลในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 5 ดัชนีที่
ผ่า นเกณฑ์ก ารยอมรับ คือ ค่า P-value (ค่า ระดับ ความ
น่าจะเป็นของไคสแควร์) มีค่าเท่ากับ 0.095 ค่าไคสแควร์
ต่อค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ 𝜒𝜒 " /𝑑𝑑𝑑𝑑 หรือค่าไคสแควร์
สัม พัท ธ์ มีค ่า เท่า กับ 1.156 RMSEA (ค่า ดัช นีร ากของ
ค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน) มี
ค่าเท่ากับ .0.024 CFI (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืน
เชิงสัมพัทธ์) มีค่าเท่ากับ 0.995 GFI (ค่าดัชนีระดับความ
สอดคล้อง) มีค่าเท่ากับ 0.947 AGFI (ค่าดัชนีระดับความ
สอดคล้องปรับแก้แล้ว) มีค่าเท่ากับ .916 ดังนั้น จึงสรุปได้
ว่าโมเดลแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม
ดัง แสดงในภาพที่ 2 .ผลการวิเ คราะห์โ มเดลสมการ
โครงสร้างตามสมมติฐาน
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หมายเหตุ

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน
หมายถึง เส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
หมายถึง เส้นอิทธิพลที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐ านดัง ตารางที่ 1 การ
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินดำเนินงานของธุรกิจรับ
ซื้อ ขยะรีไซเคิล ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ของประเทศ
ไทยพบว่า ปัจ จัย ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า แบบจำลองอ้า งอิง การ
ดำเนิน งานโซ่อ ุป ทาน สมรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทาน
มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลการดำเนินดำเนินงานของธุรกิจ
รับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ของ
ประเทศไทย

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
อิทธิพล
ยอมรับ
H1
DE = .891
ยอมรับ
H2
DE = .265
ยอมรับ
IE = .621
TE = .886
H3
H4
DE = .696
ยอมรับ
H5
H6
DE = .957
ยอมรับ

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
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ตอนที่ 2 ผลการค้น หาแบบจำลองปัจจัยมีอิท ธิพ ลต่อผล
การดำเนินดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผ ล ก ารพ ัฒ น าโม เด ล ส ม ก ารโค รงส ร้า ง
(Structural Equation Model Analysis : SEM) หรือ ตัว
แบบจำลองของปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผล
การดำเนิน งานของธุรกิจในเชิงประหยัด (Parsimonious
model) พบว่า ตัวแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
เนื่อ งจากโมเดลมีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์
ผ่านเกณฑ์ทดสอบไคว์-สแควร์ (Chi-square) ไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ 0.05 (p = 0.095 ≥ 0.05) ซึ่ง เป็น
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กำหนดไว้ที่
ระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัว ได้แก่
CFI (ดัช นีวัด ความสอดคล้อ งกลมกลืน เชิงสัม พัท ธ์) มีค ่า

เท่ากับ 0.995 GFI (ค่าดัช นีระดับ ความสอดคล้อ ง) มีค ่า
เท่ากับ 0.947 AGFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องปรับแก้
แล้ว) มีค่าเท่ากับ .916 ผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่กำหนดไว้ที่
ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ค่า RMSEA (ค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน) มี
ค่า เท่า กับ .0.024 ผ่า นเกณฑ์ท ี่ก ำหนดไว้เ ช่น เดีย วกัน
นอกจากนี้ ดัช นี CMIN/DF มีค ่าเท่ากับ 1.156 ซึ่งค่าเข้า
ใกล้ 1 ด้วย และตัวแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ไ ด้ร ะดับ ดีแ ละเป็น ที่ย อมรับ ด้ว ย ทั้ง นี้
เนื่อ งจากมีค ่า สหสัม พัน ธ์พ หุค ูณ กำลัง สอง (R" ) เท่า กับ
0.812 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.20 (0.812 X 100) : ซึ่งมีค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (สุภมาศ อังสุโชติ และคณะ, 2554)
ดังภาพที่ .3...

ภาพที่ 3 ตัว แบบจำลองของปัจ จัย ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลการดำเนิน งานของธุร กิจ ตัว กลางรับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมเดลเชิงประหยัด (Parsimonious model)

การอภิปรายผล
การอภิป รายผลการวิจ ัย นี้ เป็น การอภิป ราย
ตามผลสรุปของการวิจัย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ปัจจัยหลัก
ที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านมุมมอง 4 ด้าน
ได้แ ก่ ด้านการเงิน ด้านลูก ค้า กระบวนการภายใน และ
ด้านดารเรียนรู้และการเจริญ เติบโต สามารถอภิปรายผล
ตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้
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1. ปัจ จัย ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า
มีอ ิท ธิพ ลเชิง สาเหตุท างบวกต่อ แบบจำลองอ้า งอิง การ
ดำเนินงานโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ข้อ ที่ 1 แสดงว่า เมื่อ ธุร กิจ รับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล มีก าร
ปฏิบัติงานตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าได้ในระดับสูงย่อมทำ
ให้ธุรกิจมีการจัดการธุรกิจตามแบบจำลองการจัดการโซ่
อุปทานในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด เลอทัด ศุภ
ดิลก (2555) คือ โซ่อุปทานกับห่วงโซ่คุณค่านั้นไม่ใช่มุมมอง
ที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นมุมมองที่เสริมซึ่งกันและกัน โดยเป็น
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การมองกระบวนการต่างๆในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
สินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาดไปยังผู้บริโภค โดยมุมมอง
ในเรื่องของการผลิตไปยังผู้บริโภค และอีกมุมมองคือคุณค่า
และค่าตอบแทนที่ได้รับและย้อนกลับมายังต้นน้ำ ซึ่งทั้งสอง
ห่ว งโซ่น ั้น ก็ท ับ ซ้อ นกระบวนการต่า ง ๆ ที่จ ำเป็น ในการ
ดำเนิน ธุรกิจเหมือ นๆกัน และ สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ
ทวีศ ัก ด์ เทพพิท ัก ษ์ (2552) คือ ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า เป็น การ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อที่จะสร้างคุณค่าใน
กิจกรรมต่าง ๆ (Value-Added Activities) ขององค์กร ซึ่ง
จะเชื่อมโยงกับคู่ค้าในโซ่อุปทานด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
นอกจากนี้ห ่ว งโซ่ค ุณ ค่า มีอ ิท ธิพ ลเชิงสาเหตุ
ทางบวกต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 แสดงว่าเมื่อธุรกิจรับซื้อชยะรี
ไซเคิล มีก ารปฏิบ ัต ิง านตามแนวทางห่ว งโซ่ค ุณ ค่า ได้ใน
ระดับ สูง ย่อ มทำให้ส มรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทานของ
ธุรกิจสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมลและสาธิมา
(2554) ที่ได้ศ ึก ษาโครงการแนวทางการพัฒ นา supply
chain ของอุตสาหกรรมแปรรูป:ความหมายโดยนัย ของกล
ยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่
แปรรูป พบว่าห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจและสมรรถนะการจัดการ
โซ่อ ุป ทานมีค วามสัม พัน ธ์ก ัน อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิ
สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจมีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะโซ่อุปทาน
2. ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงาน
โซ่อุปทาน แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานมี
อิท ธิพ ลเชิง สาเหตุท างบวกต่อ สมรรถนะการจัด การโซ่
อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 แสดง
ว่า เมื่อ ธุร กิจ รับ ซื้อ ชยะรีไ ซเคิล มีก ารปฏิบ ัต ิง านตาม
แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานได้ในระดับสูง
ย่อมทำให้สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจสูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมลและสาธิมา (2554) ที่ได้
ศึก ษาโครงการแนวทางการพัฒ นา supply chain ของ
อุต สาหกรรมแปรรูป : ความหมายโดยนัยของกลยุท ธ์ใน
ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แปร
รูป พบว่าปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน
และสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์กันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยแบบจำลอง
อ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานมีอิทธิพลต่อสมรรถนะโซ่
อุป ทาน นอกจากนี้ง านวิจ ัย Lennart Soder และ Lars
Bengtsson (2010) ได้ศ ึก ษาการจัด การโซ่อ ุป ทานและ
สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศสวีเดน ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
การจัดการโซ่อุปทานและสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ นั่นคือเมื่อธุรกิจปรับปรุง
การดำเนินงานตามกระบวนการแบบจำลองการดำเนินงาน
โซ่อุปทานมีแนวโน้มส่งผลเชิงบวกต่อมรรถนะโซ่อุปทาน
3. ปัจ จัย สมรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทาน
สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงสาเหตุทางบวก
ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจ ัย ข้อ ที่ 6 แสดงว่า เมื่อ ธุร กิจ รับ ซื้อ ชยะรีไซเคิล มี
สมรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทานสูง ย่อ มทำให้ผ ลการ
ดำเนิน งานของธุร กิจ ตัว กลางรับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล สูง ขึ้น
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของพรพิม ล และ สาธิม า (2554)
ที่ได้ศึกษาโครงการแนวทางการพัฒนา supply chain ของ
อุต สาหกรรมแปรรูป : ความหมายโดยนัยของกลยุท ธ์ใน
ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แปร
รูป พบว่า ปัจ จัย สมรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทานกับ
ความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจมีค วามสัม พัน ธ์กัน
อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิ สามารถอนุม านได้ว ่า ปัจ จัย
สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
คำแนะนำเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่อ งจากการวิจ ัย ในครั้ง นี้ท ำการศึก ษา
ปัจ จัย สำคัญ ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า แบบจำลองดำเนิน งานโซ่
อุปทาน สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน และการวัดผลการ
ดำเนินงาน ซึ่งในอนาคตนักวิชาการอาจมีการค้นพบปัจจัย
สำคัญ เพิ่ม ในธุร กิจ ตัว กลางรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล จึง ควรมี
การศึกษาปัจจัยเพิ่มเติม
2. การวิจัยในอนาคต ควรมุ่งเน้นธุรกิจมากกว่า
1 ประเภทหรือศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการ
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ของธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
บทสรุป
ผลการค้นพบแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการดำเนิน งานของธุร กิจ รับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล ในภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ของประเทศไทย ประกอบด้ว ย 3
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิง
การดำเนินงานโซ่อุปทาน และปัจจัยสมรรถนะการจัดการ
ห่ว งโซ่อ ุป ทาน ผู้บ ริห ารต้อ งมุ่ง สร้า งความสามารถการ
แข่งขันทางธุรกิจและองค์กร ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มที่
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง
กิจ กรรมหลัก ขององค์ก ร ตั้งแต่ก ิจ กรรมการจัด หาแหล่ง
วัตถุดิบ การแปรรูป กิจกรรมการส่งมอบสินค้า การบริการ
ให้ก ับ ลูก ค้า ห่ว งโซ่ค ุณ ค่า จะมุ่ง เน้น ให้ค วามสำคัญ กับ
กิจ กรรมในห่วงโซ่ค ุณ ค่า ตั้งแต่ก ิจ กรรมการจัด หาแหล่ง
วัตถุดิบ การแปรรูป กิจกรรมการส่งมอบสินค้า การบริหาร
ให้กับลูกค้า โดยมุ่งสร้างความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ
และองค์กร
ส่ว น ด้า น การจัด การโซ่อ ุป ท าน ด้ว ยการ
ดำเน ิน งาน ตามแบ บ จำลองอ้า งอิง การดำเน ิน การ
โซ่อุปทาน ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการวางแผน การจัดองค์กร
และกระบวนการ โดยที่เป้าหมายสูงสุดของการจัดการโซ่
อุปทาน คือ ต้นทุนที่ต่ำกว่า การเพิ่มคุณค่า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าและการเพิ่มคุณ ค่าของความพึงพอใจ และการ
ได้เปรีย บเชิงการแข่งขัน สูงสุด กระบวนการวางแผนทำ
หน้า ที่ส ร้า งความสมดุล ระหว่า งอุป สงค์แ ละอุป ทาน
กระบวนการจัด หาทำหน้า ที่จ ัด หาสิน ค้า และบริก ารให้
สอดคล้องกับแผนหรืออุปสงค์ กระบวนการผลิตทำหน้าที่
เปลี่ยนสินค้าให้อยู่ในรูปสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนหรืออุปสงค์ กระบวนการส่งมอบทำหน้าที่จัดเตรียม
สินค้าสำเร็จรูปและบริการให้สอดคล้องกับแผนหรืออุปสงค์
กระบวนการส่งมอบจะรวมถึง การจัด การคำสั่งซื้อ การ
จัดการขนส่ง และการจัดการกระจายสินค้า
สุด ท้า ยด้า นสมรรถนะการจัด การโซ่อ ุป ทาน
ผู้บ ริห ารควรมุ่งเน้น การจัด กระบวนการทางธุรกิจ สร้าง
ความเข้า ใจ หล่อ หลอมพฤติก รรมของพนัก งาน และ
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ปรับ ปรุงความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้วยการสร้างความเชื่อถือได้ของโซ่อุปทาน : ส่งมอบสินค้า
ได้ครบ ตรงเวลา สภาพดี เอกสารการส่งสินค้าถูกต้องตาม
คำสั่ง ซื้อ จากผู้ร ับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล การตอบสนองของ
โซ่อ ุป ทาน : เมื่อ ได้ร ับ คำสั่ง ซื้อ จากผู้ร ับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล
สามารถรับซื้อ รวบรวมขยะรีไซเคิลให้ได้ปริมาณ และจัดส่ง
ตามความต้อ งการได้อ ย่า งรวดเร็ว ความยืด หยุ่น ของโซ่
อุปทาน : เพิ่มปริมาณการรับซื้อ และรวบรวมขยะรีไซเคิล
ได้ทันทีที่คำสั่งซื้อจากผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล ปรับเพิ่มขึ้น และ
ลดปริม าณการรับ ซื้อ และรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ท ัน ทีท ี่
คำสั่ง ซื้อ จากผู้ร ับ ซื้อ ขยะรีไ ซเคิล ปรับ ลดลง ต้น ทุน โซ่
อุป ทาน : ควบคุม ต้น ทุน ในกระบวนการวางแผนจัด หา
ผลิต จัดส่ง และรับคืนสินค้าให้ได้ต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม
ทั้งหมด การบริหารทรัพย์สิน : ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ได้อย่างมีประสิทธภาพเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อจากผู้รับซื้อ
ขยะรีไซเคิล และจัดการการหมุนเวียนเงินสดในการซื้อขาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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