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บทคัดย่อ 

 การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อ  (1) ว ิเคราะห ์ป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อผลการดำเน ินงานของธ ุรก ิจขยะ 

รีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะรี

ไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจขยะรีไซเคิลใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 279 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ์สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน 

ประกอบด้วยสถิติวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Modeling : SEM) ผลการวิจ ัยพบว่า ปัจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธิพลต่อผลการดำเน ินงานของธุรก ิจขยะรีไซเค ิล 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 มากข้ึนมีแนวโน้มท่ีผลการดำเนินธุรกิจมากข้ึน 
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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. 
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บทนำ 

 จากการสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนของประเทศไทยของกรมควบค ุมมลพ ิษ  พบว่า 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ในทุกปี ในปี 2559 เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27.04 ล้าน

ตัน โดย 5 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด คือ 

กรุงเทพมหานคร ชลบ ุร ี นครราชส ีมา สม ุทรปราการ 

ขอนแก่น จากปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 27.04 ล้าน

ตัน มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 5.76 ล้านตันหรือ

ร้อยละ 21 ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับขยะที่

มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ การนำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหมห่รือ การรีไซเคิลถือเป ็นสิ่งสำคัญในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste 

management) เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า“ขยะมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้” มีเป้าประสงค์ 

คือ “การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือด้วย

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” 

 ในปัจจุบัน “การรีไซเคิลขยะ” เป็นรูปแบบของ

การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

กระบวนการหนึ่ง เป็นโอกาสสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความสนใจทำธุรกิจแปร

รูปขยะ เน ื่องจากทำได้ง่ายโดยไม่ต ้องใช้เงินลงทุนและ

เทคโนโลยีที่สูงมาก และเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างรวดเร็ว 

โดยเป็นตัวกลางรับซื้อ ขยะรีไซเคิล ประเภทเศษเหล็ก 

ประเภทกระดาษ ประเภทขวดแก้ว ประเภทพลาสติก 

ประเภทโลหะมีค ่าส ูง ประเภทเครื่องใช ้สำนักงานและ

เครื่องใช้ไฟฟ้า และประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามในธุรกิจ

ขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่ยังคง

มีการดำเนินงานทั้งแบบดั้งเดิมคือ ขาดระบบการบริหาร

จัดการธุรกิจที่ทันสมัย ใช้เครื่องจักรน้อยและใช้เงินลงทุน

น้อย อย่างไรก็ตามธุรกิจขยะรีไซเคิลถือเป็นหน่วยธุรกิจ

สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาระบบการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

หรือแปรรูปใช้ใหมเ่ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หากกลุ่ม

ร้านรับซื้อของเก่าหรือธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลไม่สามารถ

ดำเนินธุรกิจได้ และต้องปิดกิจการลงก็จะส่งผลโดยตรงต่อ

กลไกการรีไซเคิลขยะของประเทศ อันนำไปสู่ปัญหาสำคัญ

ต่างๆ ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ ื่อวิเคราะห์ป ัจจัยท ี่ม ีอ ิทธิพลต่อผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 2. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 1. ขอบเขตเน ื้อหา เน ื้อหาเก ี่ยวก ับความ

ค ิด เห ็น ข อ งผ ู้ป ร ะ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ต ัว ก ล า งร ับ ซ ื้อ ข ย ะ 

ร ีไซ เค ิลท ี่ม ีต ่อป ัจจ ัย ในการดำเน ิน งานด ้านต ่าง  ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยอาศัย

แนวคิด ห่วงโซ่คุณค่า แบบจำลองอ้างการดำเนินงานโซ่

อุปทาน สมรรถนะของการจัดการโซ่อุปทานเพื่อให้ทราบ
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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 
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ร้อยละ 21 ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับขยะที่

มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ การนำกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่หรือ การรีไซเคิลถือเป ็นสิ่งสำคัญในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste 

management) เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า“ขยะมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้” มีเป้าประสงค์ 

คือ “การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือด้วย

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” 

 ในปัจจุบัน “การรีไซเคิลขยะ” เป็นรูปแบบของ

การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

กระบวนการหนึ่ง เป็นโอกาสสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความสนใจทำธุรกิจแปร

รูปขยะ เน ื่องจากทำได้ง่ายโดยไม่ต ้องใช้เงินลงทุนและ

เทคโนโลยีที่สูงมาก และเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างรวดเร็ว 

โดยเป็นตัวกลางรับซื้อ ขยะรีไซเคิล ประเภทเศษเหล็ก 

ประเภทกระดาษ ประเภทขวดแก้ว ประเภทพลาสติก 

ประเภทโลหะมีค ่าส ูง ประเภทเครื่องใช ้สำนักงานและ

เครื่องใช้ไฟฟ้า และประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามในธุรกิจ

ขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่ยังคง

มีการดำเนินงานทั้งแบบดั้งเดิมคือ ขาดระบบการบริหาร

จัดการธุรกิจที่ทันสมัย ใช้เครื่องจักรน้อยและใช้เงินลงทุน

น้อย อย่างไรก็ตามธุรกิจขยะรีไซเคิลถือเป็นหน่วยธุรกิจ

สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาระบบการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

หรือแปรรูปใช้ใหมเ่ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หากกลุ่ม

ร้านรับซื้อของเก่าหรือธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลไม่สามารถ

ดำเนินธุรกิจได้ และต้องปิดกิจการลงก็จะส่งผลโดยตรงต่อ

กลไกการรีไซเคิลขยะของประเทศ อันนำไปสู่ปัญหาสำคัญ

ต่างๆ ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ ื่อวิเคราะห์ป ัจจัยท ี่ม ีอ ิทธิพลต่อผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 2. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 1. ขอบเขตเน ื้อหา เน ื้อหาเก ี่ยวก ับความ

ค ิด เห ็น ข อ งผ ู้ป ร ะ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ต ัว ก ล า งร ับ ซ ื้อ ข ย ะ 

ร ีไซ เค ิลท ี่ม ีต ่อป ัจจ ัย ในการดำเน ิน งานด ้านต ่าง  ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยอาศัย

แนวคิด ห่วงโซ่คุณค่า แบบจำลองอ้างการดำเนินงานโซ่

อุปทาน สมรรถนะของการจัดการโซ่อุปทานเพื่อให้ทราบ
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ความสำค ัญ ของแต ่ละป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิท ธ ิพลต ่อผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจ 

 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย และระยะเวลาในการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แบบสอบถาม ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจ ัยเช ิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เพ ื่อสอบถามผ ู้ประกอบการ

ธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการธุรกิจชยะรี

ไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะทำ

ให ้ผ ู้บ ร ิห ารและผ ู้ป ระกอบการสามารถนำร ูปแบบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยการของการจัดการธุรกิจที่ผลต่อผล

การดำเนินงานมาพิจารณาเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การ

ดำเน ินธ ุรก ิจร ับซ ื้อขยะรีไซเค ิล และเป ็นแนวทางให ้ผ ู้

ประกอบธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใช้ในบริหารจัดการธุรกิจ

ให้ประสบความสำเร็จ 

 

องค์ประกอบตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ต ัวแปรแฝงภานนอก  (Exogenous  Latent 

Variables) ประกอบด้วยปัจจัยการจัดการธุรกิจขยะรีไซเคิล 

ได้แก่ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

 ต ัวแป รแฝ งภ าย ใน  (Endogenous Latent 

Variables) ได้แก่ แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

(SCOR Model) สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน (Supply 

Chain Performance) และผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะ  

รีไซเคิล (Firm Performance)  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1 

องค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

 

 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

 

 

  

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 จากกรอบแนวค ิดการว ิจ ัยสามารถสร ุป

สมมุติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 

 H1  ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก

ต่อแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

 H2  ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก

ต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน 

 H3  ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก

ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 H4  แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

มีอ ิทธพลเช ิงสาเหต ุทางบวกต ่อสมรรถนะการจ ัดการ 

โซ่อุปทาน 

 H5  แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 H6  สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพล

เชิงสาเหตุทางบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง

การ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ

ว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ  (Qualitative Research) ประชากรท ี่

ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารของสถานประกอบการรับซื้อ

ขยะรีไซเคิล 

 ส ำห ร ับ ขน าดกล ุ่ม ต ัว อ ย ่า งท ี่เห ม าะสม 

ในงานวิจัยที่ม ีการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์

สมการเชิงเส้น และโมเดลสมการโครงสร้าง  เนื่องจากกลุม่

ตัวอย่างขนาดใหญ ่จะมีโอกาสที่ตัวแปรมีการแจกแจงเป็น

ปกติมากกว่าตัวอย่างที่น้อยกว่า (สุภมาศ อังสุโชติ, สมถวิล  

วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภาน ,ุ 2551, น.57-65)  

ดังนั้นเพ ื่อความสอดคล้องกับเทคนิคการวิเคราะห์ท ี่ใช ้ 

ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 279 ตัวอย่าง   

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ได้สร้าง

และพัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) ในด ้านความเหมาะสมของเน ื้อหา (Content 

Validity) ความถูกต้องในการใช้สำนวนภาษา(Wording) 

เหมาะกับนิยามและโครงสร้าง  พร้อมทั้งตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

(The Index of Item Objective : IOC)  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุต ิยภูม ิ (Secondary 

Data) ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Sources) เพ ื่อท ำให ้ผ ู้ว ิจ ัย ได ้ร ับ ความร ู้

พื้นฐานในการวิจัยและนำมาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิด

การวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการร่วมกับผู้ช่วยวิจัยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ

ผู้บริหารของสถานประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล  

 การรวบรวมข้อม ูลปฐมภ ูม ิ (Primary Data) 

ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์จริง ทั้งนี้

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตัวเอง ตามกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)  

 ดำเน ินการเก ็บ ข ้อม ูล เช ิงป ร ิม าณ  โดยม ี

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 

2560 พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่

ได้รับกลับคืนมาด้วยตัวเอง 

 การวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิต ิท ี่ใช ้ในการวิจ ัย 

ได ้แก ่ สถ ิต ิเช ิงพรรณนาและสถ ิต ิอน ุมานเพ ื่อทดสอบ

สมมติฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิง

สาเหต ุ(Path Analysis) การค้นหาแบบจำลองปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เช ิงย ืนย ัน  (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ ื่อ

ยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการ

วัด (Measurement model) ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล

ก ารด ำ เน ิน งาน ของธ ุรก ิจร ับซ ื้อขยะร ีไซเค ิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาแบบจำลองของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิล          

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพ ันธ์เช ิง

สาเหตุของปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
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ความสำค ัญ ของแต ่ละป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิท ธ ิพลต ่อผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจ 

 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย และระยะเวลาในการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แบบสอบถาม ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจ ัยเช ิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เพ ื่อสอบถามผ ู้ประกอบการ

ธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประสิทธิผลในการพัฒนาการจัดการธุรกิจชยะรี

ไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะทำ

ให ้ผ ู้บ ร ิห ารและผ ู้ป ระกอบการสามารถนำร ูปแบบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยการของการจัดการธุรกิจที่ผลต่อผล

การดำเนินงานมาพิจารณาเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การ

ดำเน ินธ ุรก ิจร ับซ ื้อขยะรีไซเค ิล และเป ็นแนวทางให ้ผ ู้

ประกอบธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใช้ในบริหารจัดการธุรกิจ

ให้ประสบความสำเร็จ 

 

องค์ประกอบตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ต ัวแปรแฝงภานนอก  (Exogenous  Latent 

Variables) ประกอบด้วยปัจจัยการจัดการธุรกิจขยะรีไซเคิล 

ได้แก่ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

 ต ัวแป รแฝ งภ าย ใน  (Endogenous Latent 

Variables) ได้แก่ แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

(SCOR Model) สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน (Supply 

Chain Performance) และผลการดำเนินงานของธุรกิจขยะ  

รีไซเคิล (Firm Performance)  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1 

องค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

 

 

ภาพที ่1 องค์ประกอบของตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย 

 

 

  

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 จากกรอบแนวค ิดการว ิจ ัยสามารถสร ุป

สมมุติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 

 H1  ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก

ต่อแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

 H2  ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก

ต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน 

 H3  ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวก

ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 H4  แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

มีอ ิทธพลเช ิงสาเหต ุทางบวกต ่อสมรรถนะการจ ัดการ 

โซ่อุปทาน 

 H5  แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน 

มีอิทธพลเชิงสาเหตุทางบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 H6  สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพล

เชิงสาเหตุทางบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง

การ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ

ว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ  (Qualitative Research) ประชากรท ี่

ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารของสถานประกอบการรับซื้อ

ขยะรีไซเคิล 

 ส ำห ร ับ ขน าดกล ุ่ม ต ัว อ ย ่า งท ี่เห ม าะสม 

ในงานวิจัยที่ม ีการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์

สมการเชิงเส้น และโมเดลสมการโครงสร้าง  เนื่องจากกลุม่

ตัวอย่างขนาดใหญ่ จะมีโอกาสที่ตัวแปรมีการแจกแจงเป็น

ปกติมากกว่าตัวอย่างที่น้อยกว่า (สุภมาศ อังสุโชติ, สมถวิล  

วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภาน ,ุ 2551, น.57-65)  

ดังนั้นเพ ื่อความสอดคล้องกับเทคนิคการวิเคราะห์ท ี่ใช ้ 

ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 279 ตัวอย่าง   

 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ได้สร้าง

และพัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) ในด ้านความเหมาะสมของเน ื้อหา (Content 

Validity) ความถูกต้องในการใช้สำนวนภาษา(Wording) 

เหมาะกับนิยามและโครงสร้าง  พร้อมทั้งตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

(The Index of Item Objective : IOC)  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุต ิยภูม ิ (Secondary 

Data) ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Sources) เพ ื่อท ำให ้ผ ู้ว ิจ ัย ได ้ร ับ ความร ู้

พื้นฐานในการวิจัยและนำมาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิด

การวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการร่วมกับผู้ช่วยวิจัยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ

ผู้บริหารของสถานประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล  

 การรวบรวมข้อม ูลปฐมภ ูม ิ (Primary Data) 

ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์จริง ทั้งนี้

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตัวเอง ตามกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)  

 ดำเน ินการเก ็บ ข ้อม ูล เช ิงป ร ิม าณ  โดยม ี

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต  ่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 

2560 พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่

ได้รับกลับคืนมาด้วยตัวเอง 

 การวิเคราะห์ข ้อมูลและสถิต ิท ี่ใช ้ในการวิจ ัย 

ได ้แก ่ สถ ิต ิเช ิงพรรณนาและสถ ิต ิอน ุมานเพ ื่อทดสอบ

สมมติฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิง

สาเหต ุ(Path Analysis) การค้นหาแบบจำลองปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เช ิงย ืนย ัน  (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพ ื่อ

ยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการ

วัด (Measurement model) ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล

ก ารด ำ เน ิน งาน ของธ ุรก ิจร ับซ ื้อขยะร ีไซเค ิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาแบบจำลองของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิล          

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพ ันธ์เช ิง

สาเหตุของปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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รับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย 

  1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัว

แปรสังเกตได ้โดยการตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัว

แปรเดียวนิยมตรวจสอบโดยพิจารณาค่าเบ้ (Skewness) 

ความโด่ง (Kurtosis) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) ซึ่ง

ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งเป็น

ตัวแปรบ่งชี้ของตัวแปรแฝง (Latent Variable) จำนวน 4 

องค์ประกอบ คือ (1) ห่วงโซ่ค ุณค่า (Value Chain) (2) 

แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR) (3) 

สมรรถนะของการจ ัดการโซ ่อ ุปทาน  (Supply Chain 

Performance) และ  (4) ผลการดำเน ินงานของธ ุรก ิจ 

(Firm Performance) เม่ือพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) 

หรือความไม่สมมาตรและค่าความโด่ง(Kurtosis) หรือความ

สูงของการแจกแจงในภาพรวมของตัวแปรสังเกตได้ โดย

ข้อม ูลจะต้องม ีการแจกแจงแบบปกติจ ึงจะสามารถใช้

โปรแกรม AMOS ได้  ความปกติของข้อมูลช่วงค่าตัวเลข -

3.0 ถึง +3.0 จะแสดงถึงการกระจายของข้อมูลแบบปกต ิ

(กริช แรงสูงเนิน, 2554) จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไป

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง  

  1 .2  ผลการว ิเค ราะห ์ค ่าส ัมป ระส ิท ธ ิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เป็นการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Momen Correlation) ท ำให ้ได ้เมท ร ิก ซ ์สห ส ัมพ ัน ธ ์

ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ทั้งหมด 22 ตัวแปร 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 220 คู่ ซึ่งเป็น

ต ัว แ ป รส ัง เก ต ได ้ท ั้งห ม ด ม ีค ว าม ส ัม พ ัน ธ ์ก ัน แ ล ะ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน  

 อย ่างไรก ็ตามเม ื่อพ ิจารณาค ่าส ัมประส ิทธ ิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ในภาพรวม พบว่า

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีค่า

ไม่เกิน 0.80 ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปร

สังเกตได้มีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก ไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity และต ัวแปรส ังเกตได ้ท ั้งหมดอย ู่บน

องค์ประกอบร่วมกัน ดังนั้น มีความเหมาะสมที่จะนำไป

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 

 1.3 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง

ของโมเดลการวัด (Construct Validity) 

 

โมเดลที่ 1 โมเดลการวัดปัจจัยห่วงโซ่คุณค่า 

 เพ ื่อตรวจสอบข ้อตกลงเบ ื้อ งต ้นของการ

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสม ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผู้วิจัยใช้

ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า คือ Kaiser-Mayer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO) และสถิติ Bartlett’s test 

of sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้หรือตัวชี้วัด

ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ 

(สุภมาส อังศุโชต ิและคณะ, 2554) ผลการวิเคราะห ์พบว่า 

ค่า Bartlett’s test of sphericity มีค่าเท่ากับ 1234.988 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 และมีค่าดัชนี ไกเซอร์- 

เม เย อ ร ์-อ อ ล ค ิน  (Kaiser-Mayer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy: KMO) เท่ากับ .888 แสดงว่าห่วง

โซ ่ค ุณค่า (Value Chain) มีความเหมาะสมที่จะทำการ

วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับมากที่ส ุด สามารถนำไป

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า

โมเดลมีความเหมาะสมมีความสอดคล้องก ับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยพิจารณาได้จาก ค่า chi-square ( χ") มีค่า

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 (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์) มีค่า

เท ่ากับ 1.00 GFI (ค่าดัชนีระด ับความสอดคล้อง) มีค ่า

เท ่าก ับ .988 และAGFI (ค่าด ัชน ีระดับความสอดคล้อง

ปรับแก้แล้ว) มีค่าเท่ากับ  .790  ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกต

ได ้ท ั้ง 8 ตัวแปร ใช ้ว ัดป ัจจ ัยแฝงห ่วงโซ ่ค ุณค่าได ้อย ่าง

เหมาะสม  และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการ

ว ัดป ัจจ ัยห ่วงโซ ่ค ุณค ่า (Value chain) พบว ่าน ้ำหน ัก

องค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 8 มีค่าเป็น

บวก  ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 8 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยแฝงห่วงโซ่

คุณค่าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนัก
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รับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย 

  1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัว

แปรสังเกตได ้โดยการตรวจสอบการแจกแจงปกติของตัว

แปรเดียวนิยมตรวจสอบโดยพิจารณาค่าเบ้ (Skewness) 

ความโด่ง (Kurtosis) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) ซึ่ง

ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งเป็น

ตัวแปรบ่งชี้ของตัวแปรแฝง (Latent Variable) จำนวน 4 

องค์ประกอบ คือ (1) ห่วงโซ่ค ุณค่า (Value Chain) (2) 

แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR) (3) 

สมรรถนะของการจ ัดการโซ ่อ ุปทาน  (Supply Chain 

Performance) และ  (4) ผลการดำเน ินงานของธ ุรก ิจ 

(Firm Performance) เม่ือพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) 

หรือความไม่สมมาตรและค่าความโด่ง(Kurtosis) หรือความ

สูงของการแจกแจงในภาพรวมของตัวแปรสังเกตได้ โดย

ข้อม ูลจะต้องม ีการแจกแจงแบบปกติจ ึงจะสามารถใช้

โปรแกรม AMOS ได้  ความปกติของข้อมูลช่วงค่าตัวเลข -

3.0 ถึง +3.0 จะแสดงถึงการกระจายของข้อมูลแบบปกต ิ

(กริช แรงสูงเนิน, 2554) จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไป

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง  

  1 .2  ผลการว ิเค ราะห ์ค ่าส ัมป ระส ิท ธ ิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เป็นการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Momen Correlation) ท ำให ้ได ้เมท ร ิก ซ ์สห ส ัมพ ัน ธ ์

ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ทั้งหมด 22 ตัวแปร 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 220 คู่ ซึ่งเป็น

ต ัว แ ป รส ัง เก ต ได ้ท ั้งห ม ด ม ีค ว าม ส ัม พ ัน ธ ์ก ัน แ ล ะ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน  

 อย ่างไรก ็ตามเม ื่อพ ิจารณาค ่าส ัมประส ิทธ ิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ในภาพรวม พบว่า

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่มีค่า

ไม่เกิน 0.80 ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปร

สังเกตได้มีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก ไม่เกิดปัญหา 

Multicollinearity และต ัวแปรส ังเกตได ้ท ั้งหมดอย ู่บน

องค์ประกอบร่วมกัน ดังนั้น มีความเหมาะสมที่จะนำไป

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 

 1.3 ผลการวิเคราะหค์วามตรงเชิงโครงสร้าง

ของโมเดลการวัด (Construct Validity) 

 

โมเดลที่ 1 โมเดลการวัดปัจจัยห่วงโซ่คุณค่า 

 เพ ื่อตรวจสอบข ้อตกลงเบ ื้อ งต ้นของการ

วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสม ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผู้วิจัยใช้

ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า คือ Kaiser-Mayer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO) และสถิติ Bartlett’s test 

of sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้หรือตัวชี้วัด

ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ 

(สุภมาส อังศุโชต ิและคณะ, 2554) ผลการวิเคราะห ์พบว่า 

ค่า Bartlett’s test of sphericity มีค่าเท่ากับ 1234.988 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 และมีค่าดัชนี ไกเซอร์- 

เม เย อ ร -์อ อ ล ค ิน  (Kaiser-Mayer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy: KMO) เท่ากับ .888 แสดงว่าห่วง

โซ ่ค ุณค่า (Value Chain) มีความเหมาะสมที่จะทำการ

วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับมากที่ส ุด สามารถนำไป

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า

โมเดลมีความเหมาะสมมีความสอดคล้องก ับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยพิจารณาได้จาก ค่า chi-square ( χ") มีค่า

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 (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์) มีค่า

เท ่ากับ 1.00 GFI (ค่าดัชนีระด ับความสอดคล้อง) มีค ่า

เท ่าก ับ .988 และAGFI (ค่าด ัชน ีระดับความสอดคล้อง

ปรับแก้แล้ว) มีค่าเท่ากับ  .790  ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกต

ได ้ท ั้ง 8 ตัวแปร ใช ้ว ัดป ัจจ ัยแฝงห ่วงโซ ่ค ุณค่าได ้อย ่าง

เหมาะสม  และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการ

ว ัดป ัจจ ัยห ่วงโซ ่ค ุณค ่า (Value chain) พบว ่าน ้ำหน ัก

องค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 8 มีค่าเป็น

บวก  ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 8 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยแฝงห่วงโซ่

คุณค่าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนัก

 

 

องค์ประกอบ 8 ตัวแปร  พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .57 ถึง .84 

และมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของโมเดลการ

วัดห ่วงโซ ่ค ุณค ่า (Value chain) ม ีความเหมาะสมท ี่จะ

นำไปใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

equation mode: SEM) ห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วยโลจิสติกส์

ขาเข ้า การปฏ ิบ ัต ิการ  โลจ ิสต ิส ์ขาออก  การบร ิการ 

โครงสร้างพื้นฐานองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ

พัฒนาทางเทคโนโลยี และการจัดซื้อจัดหา ต่างมีความ

เที่ยงตรง (Validity) ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 

(Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป(ค่าสัมบูรณ์) และ

มีนัยสำคัญทางสถิติ (Kline, 1994)  

 

โมเดลที่ 2 โมเดลการวัดปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการ

ดำเนินงานโซ่อุปทาน 

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า 

Bartlett’s test of sphericity มีค ่าเท ่าก ับ 658.817 มี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 และมีค่าดัชนี ไกเซอร์- 

เม เย อ ร ์-อ อ ล ค ิน  (Kaiser-Mayer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy: KMO) เท ่าก ับ  .8 2 1  แสด งว ่า

แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อ ุปทาน (SCOR) มี

ความเหมาะสมที่จะทำการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับ

มากที่สุด สามารถนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า

โมเดลมีความเหมาะสมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่า chi-square ( χ")  มีค ่า

เท่ากับ  .917  P-value  (ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคส

แควร์) มีค่าเท่ากับ .338 ค่าไคสแควร์ต่อค่าชั้นแห่งความเป็น

อิสระ χ"/df  หรือค่าไคสแควร์สัมพัทธ์มีคา่เท่ากับ .917  

RMSEA (ค ่าด ัชน ีรากของค ่า เฉล ี่ยกำล ังสองของการ

ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน) มีค่าเท่ากับ .000  CFI  

(ชะนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ มีค่าเท่ากับ 

1.000  GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง) มีค่าเท่ากับ .998  

AGFI (ค่าด ัชน ีระดับความสอดคล้องปรับแก้แล ้ว) มีค ่า

เท่ากับ .984 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปรใช้วัด

ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานได้อย่าง

เหมาะสม และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการ

วัดป ัจจ ัยแบบจำลองอ ้างอ ิงการดำเน ินงานโซ ่อ ุปทาน 

(SCOR) พบว่าน ้ำหน ักองค ์ประกอบ  (Factor loading) 

ของตัวชี้วัดทั้ง 4 มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัว

แปรใช้วัดปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน

ได ้อย ่างเหมาะสม นอกจากน ี้เม ื่อพ ิจารณาค่าน ้ำหน ัก

องค์ประกอบ 4 ตัวแปร พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .74 ถึง .90 

และมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของโมเดลการ

วัดแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR) มี

ความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (Structural equation mode: SEM) แบบจำลอง

อ ้างอ ิงการดำเน ินงานโซ ่อ ุปทาน  ประกอบด ้วย  การ

วางแผน  การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบ 

ต่างมีความเที่ยงตรง (Validity) ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้ำหนัก

องค์ประกอบ (Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป 

(ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยสำคัญทางสถิติ (Kline, 1994)  

 

โมเดลที่ 3 โมเดลการวัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่

อุปทาน 

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ พบว่าค่า Bartlett’s test of 

sphericity มีค ่าเท ่าก ับ 929.115 มีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่

ระดับ .000 และมีค่าดัชนี ไกเซอร-์เมเยอร-์ออลคิล (Kaiser-

Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) 

เท่ากับ .845 แสดงว่าสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน (Supply 

Chain Performance) มีความเหมาะสมที่จะทำการวิเคราะห์

องค์ประกอบในระดับมากที่ส ุด สามารถนำไปวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า

โมเดลมีความเหมาะสมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยพิจารณาได้จากค่า chi-square (χ") มีค่า

เท่ากับ .240 P-value (ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคส

แควร์) มีค่าเท่ากับ .887 ค่าไคสแควร์ต่อค่าชั้นแห่งความ

เป ็นอ ิสระ  χ"/df  หร ือค ่าไคสแควร ์ส ัมพ ัทธ ์ ม ีค ่า
เท่ากับ .120 RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสอง

ของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน)  มีค่าเท่ากับ .000 

CFI (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์) มีค่า

เท่ากับ 1.00 GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง) มีค่าเท่ากับ  
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1.000 และ AGFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องปรับแก้

แล้ว) มีค่าเท่ากับ .997 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัว

แปร ใช้วัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานได้อย่าง

เหมาะสม  และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล 

การวัดสมรรถนะการจัดการโซ ่อ ุปทาน (Supply chain 

performance) พบว ่าน ้ำหน ักองค ์ป ระกอบ  (Factor 

loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 5 มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้

ทั้ง 5 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานได้

อย ่างเหมาะสม  นอกจากน ี้เม ื่อพ ิจารณาค ่าน ้ำหน ัก

องค์ประกอบ 5 ตัวแปร  พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .70 ถึง .90 

และมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของโมเดลการ

ว ัด สม รรถน ะการจ ัด ก าร โซ ่อ ุป ท าน (Supply chain 

performance)  ม ีความเหมาะสมท ี่จะนำไปใช ้ในการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation 

mode: SEM) สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานประกอบด้วย

ความเชื่อถือได้ของโซ่อุปทาน การตอบสนองของโซ่อุปทาน 

ความยืดหยุ่นของโซ่อ ุปทาน ต้นทุนโซ่อ ุปทานและการ

บริหารทรัพย์ส ิน ต่างม ีความเท ี่ยงตรง (Validity) ทั้งน ี้

เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มีค่า

ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(Kline, 1994)  

 

โมเดลที ่4 โมเดลการวัดปัจจัยผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจ 

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ พบว่า ค่า Bartlett’s test of 

sphericity มีค่าเท่ากับ 342.198 มีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .000 และมีค่าดัชนีไกเซอร-์เมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-

Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 

KMO) เท่ากับ .703 แสดงว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจ

(Firm Performance) ม ีค วาม เห ม าะสมท ี่จ ะท ำก าร

วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับมากที่ส ุด สามารถนำไป

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า

โมเดลมีความเหมาะสมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดผล

การดำเนินงานของธุรกิจ   (Firm performance) พบว่า

น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 4 

มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยผล

การดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อ

พิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 4 ตัวแปร  พบว่ามีค่าอยู่

ระหว ่าง .33 ถ ึง .91 และม ีน ัยทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ  .01 

องค์ประกอบของโมเดลการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

(Firm performance) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation 

mode: SEM) ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ประกอบด้วย  

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงานด้านลูกค้า  

ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการภายในและผลการ

ดำเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ต่างมีความ

เที่ยงตรง (Validity) ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 

(Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป(ค่าสัมบูรณ์) และ

มีนัยสำคัญทางสถิติ (Kline, 1994)  

 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ

โครงสร้างของปัจจัยมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา

จากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 5 ดัชนีที่

ผ ่านเกณฑ์การยอมรับ คือค่า P-value (ค่าระดับความ

น่าจะเป็นของไคสแควร์) มีค่าเท่ากับ 0.095  ค่าไคสแควร์

ต่อค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ 𝜒𝜒"/𝑑𝑑𝑑𝑑 หรือค่าไคสแควร์

ส ัมพ ัทธ์ มีค ่าเท ่าก ับ 1.156  RMSEA (ค่าด ัชน ีรากของ

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

ด ังแสดงในภาพท ี่ 2 .ผลการว ิเคราะห ์โมเดลสมการ

โครงสร้างตามสมมติฐาน 
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1.000 และ AGFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องปรับแก้

แล้ว) มีค่าเท่ากับ .997 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัว

แปร ใช้วัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานได้อย่าง

เหมาะสม  และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล 

การวัดสมรรถนะการจัดการโซ ่อ ุปทาน (Supply chain 

performance) พบว ่าน ้ำหน ักองค ์ป ระกอบ  (Factor 

loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 5 มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้

ทั้ง 5 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานได้

อย ่างเหมาะสม  นอกจากน ี้เม ื่อพ ิจารณาค ่าน ้ำหน ัก

องค์ประกอบ 5 ตัวแปร  พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .70 ถึง .90 

และมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของโมเดลการ

ว ัด สม รรถน ะการจ ัด ก าร โซ ่อ ุป ท าน (Supply chain 

performance)  ม ีความเหมาะสมท ี่จะนำไปใช ้ในการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation 

mode: SEM) สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานประกอบด้วย

ความเชื่อถือได้ของโซ่อุปทาน การตอบสนองของโซ่อุปทาน 

ความยืดหยุ่นของโซ่อ ุปทาน ต้นทุนโซ่อ ุปทานและการ

บริหารทรัพย์ส ิน ต่างม ีความเท ี่ยงตรง (Validity) ทั้งน ี้

เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มีค่า

ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(Kline, 1994)  

 

โมเดลที่ 4 โมเดลการวัดปัจจัยผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจ 

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ พบว่า ค่า Bartlett’s test of 

sphericity มีค่าเท่ากับ 342.198 มีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .000 และมีค่าดัชนีไกเซอร-์เมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-

Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 

KMO) เท่ากับ .703 แสดงว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจ

(Firm Performance) ม ีค วาม เห ม าะสมท ี่จ ะท ำก าร

วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับมากที่ส ุด สามารถนำไป

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า

โมเดลมีความเหมาะสมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดผล

การดำเนินงานของธุรกิจ   (Firm performance) พบว่า

น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวชี้วัดทั้ง 4 

มีค่าเป็นบวก ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร ใช้วัดปัจจัยผล

การดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อ

พิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 4 ตัวแปร  พบว่ามีค่าอยู่

ระหว ่าง .33 ถ ึง .91 และม ีน ัยทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ  .01 

องค์ประกอบของโมเดลการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

(Firm performance) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation 

mode: SEM) ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ประกอบด้วย  

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงานด้านลูกค้า  

ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการภายในและผลการ

ดำเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ต่างมีความ

เที่ยงตรง (Validity) ทั้งนี้เนื่องจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 

(Factor loading) มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป(ค่าสัมบูรณ์) และ

มีนัยสำคัญทางสถิติ (Kline, 1994)  

 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ

โครงสร้างของปัจจัยมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของ

ธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ ์พบว่า 

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา

จากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 5 ดัชนีที่

ผ ่านเกณฑ์การยอมรับ คือค่า P-value (ค่าระดับความ

น่าจะเป็นของไคสแควร์) มีค่าเท่ากับ 0.095  ค่าไคสแควร์

ต่อค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ 𝜒𝜒"/𝑑𝑑𝑑𝑑 หรือค่าไคสแควร์

ส ัมพ ัทธ์ มีค ่าเท ่าก ับ 1.156  RMSEA (ค่าด ัชน ีรากของ

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

ด ังแสดงในภาพท ี่ 2 .ผลการว ิเคราะห ์โมเดลสมการ

โครงสร้างตามสมมติฐาน 

 

 

 

  

ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน 

หมายเหตุ  หมายถึง เส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

  หมายถึง เส้นอิทธิพลที่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

 

1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 1 การ

วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินดำเนินงานของธุรกิจรับ

ซื้อขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทยพบว่า ปัจจัยห ่วงโซ ่ค ุณค่า แบบจำลองอ้างอ ิงการ

ดำเน ินงานโซ่อ ุปทาน สมรรถนะการจัดการโซ่อ ุปทาน  

มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลการดำเนินดำเนินงานของธุรกิจ

ร ับซ ื้อขยะร ีไซ เค ิล ในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือของ 

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

อิทธิพล ยอมรับ ปฏิเสธ 

H1 DE = .891 ยอมรับ  

H2 DE = .265 ยอมรับ  

IE = .621 

TE = .886 

H3   ปฏิเสธ 

H4 DE = .696 ยอมรับ  

H5   ปฏิเสธ 

H6 DE = .957 ยอมรับ  
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ตอนที่ 2 ผลการค้นหาแบบจำลองปัจจัยมีอิทธิพลต่อผล

การดำเนินดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 ผลก ารพ ัฒ น า โม เด ล สม ก าร โค ร งส ร ้า ง 

(Structural Equation Model Analysis : SEM) หรือตัว

แบบจำลองของปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผล

การดำเนินงานของธุรกิจในเชิงประหยัด (Parsimonious 

model) พบว่า ตัวแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 

เนื่องจากโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ  ์

ผ่านเกณฑ์ทดสอบไคว์-สแควร์ (Chi-square) ไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ  0.05 (p = 0.095 ≥  0.05) ซ ึ่งเป ็น

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กำหนดไว้ที่

ระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัว ได้แก่  

CFI  (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์) มีค่า

เท่ากับ 0.995 GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง) มีค่า

เท่ากับ  0.947 AGFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องปรับแก้

แล้ว) มีค่าเท่ากับ  .916 ผ่านเกณฑ์  ส่วนดัชนีที่กำหนดไว้ที่

ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ค่า RMSEA (ค่าดัชนีรากของ

ค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน) มี

ค ่าเท ่าก ับ .0.024 ผ่านเกณฑ์ท ี่กำหนดไว ้เช ่นเด ียวก ัน 

นอกจากนี ้ดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 1.156 ซึ่งค่าเข้า

ใกล้ 1 ด้วย และตัวแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถ

ในการพยากรณ ์ได ้ระดับดีและเป ็นที่ยอมรับด้วย ทั้งน ี้

เน ื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง (R") เท่ากับ 

0.812 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.20 (0.812 X 100) : ซึ่งมีค่า

ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (สุภมาศ อังสุโชติ และคณะ, 2554) 

ดังภาพที ่.3... 

 

 

ภาพท ี่ 3  ต ัวแบบจำลองของป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อผลการดำเน ินงานของธ ุรก ิจต ัวกลางร ับซ ื้อขยะร ีไซเค ิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมเดลเชิงประหยัด (Parsimonious model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยนี ้เป็นการอภิปราย

ตามผลสรุปของการวิจัย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ปัจจัยหลัก

ที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อ 

ขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านมุมมอง 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า กระบวนการภายใน และ

ด้านดารเรียนรู้และการเจริญเติบโต สามารถอภิปรายผล

ตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้ 

  1 . ป ัจจ ัยห ่วงโซ ่ค ุณ ค ่า  ห ่วงโซ ่ค ุณ ค ่า 

มีอ ิทธิพลเชิงสาเหตุทางบวกต่อแบบจำลองอ้างอิงการ

ดำเนินงานโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

ข ้อท ี่ 1  แสดงว ่า  เม ื่อธ ุรก ิจร ับซ ื้อขยะร ีไซ เค ิลม ีการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าได้ในระดับสูงย่อมทำ

ให้ธุรกิจมีการจัดการธุรกิจตามแบบจำลองการจัดการโซ่

อุปทานในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด เลอทัด ศุภ

ดิลก (2555) คือ โซ่อุปทานกับห่วงโซ่คุณค่านั้นไม่ใช่มุมมอง

ที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นมุมมองที่เสริมซึ่งกันและกัน โดยเป็น

 

 

การมองกระบวนการต่างๆในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

สินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาดไปยังผู้บริโภค โดยมุมมอง

ในเรื่องของการผลิตไปยังผู้บริโภค และอีกมุมมองคือคุณค่า

และค่าตอบแทนที่ได้รับและย้อนกลับมายังต้นน้ำ ซึ่งทั้งสอง

ห่วงโซ่นั้นก็ทับซ้อนกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการ

ดำเนินธุรกิจเหมือนๆกัน และ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ทวีศ ักด ์ เทพพิท ักษ ์ (2552) คือ ห่วงโซ ่ค ุณค่าเป ็นการ

เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อที่จะสร้างคุณค่าใน

กิจกรรมต่าง ๆ (Value-Added Activities) ขององค์กร ซึ่ง

จะเชื่อมโยงกับคู่ค้าในโซ่อุปทานด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 

 นอกจากนี้ห ่วงโซ่ค ุณค่าม ีอ ิทธิพลเชิงสาเหตุ

ทางบวกต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 แสดงว่าเมื่อธุรกิจรับซื้อชยะรี

ไซเค ิลมีการปฏิบ ัต ิงานตามแนวทางห่วงโซ่ค ุณค่าได ้ใน

ระดับสูงย่อมทำให้สมรรถนะการจัดการโซ่อ ุปทานของ

ธุรกิจสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมลและสาธิมา 

(2554) ที่ได้ศึกษาโครงการแนวทางการพัฒนา supply 

chain ของอุตสาหกรรมแปรรูป:ความหมายโดยนัยของกล

ยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่

แปรรูป พบว่าห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจและสมรรถนะการจัดการ

โซ่อ ุปทานมีความสัมพันธ์ก ันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ 

สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจมีอิทธิพล

ต่อสมรรถนะโซ่อุปทาน 

  2. ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงาน

โซ่อุปทาน แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานมี

อ ิทธิพลเชิงสาเหตุทางบวกต่อสมรรถนะการจัดการโซ่

อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 แสดง

ว ่าเม ื่อธ ุรก ิจร ับซ ื้อชยะร ีไซ เค ิลม ีการปฏ ิบ ัต ิงานตาม

แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานได้ในระดับสูง

ย่อมทำให้สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจสูงขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมลและสาธิมา (2554) ที่ได้

ศ ึกษาโครงการแนวทางการพัฒนา supply chain ของ

อุตสาหกรรมแปรรูป : ความหมายโดยนัยของกลยุทธ์ใน

ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แปร

รูป พบว่าปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน

และสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์กันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยแบบจำลอง

อ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานมีอิทธิพลต่อสมรรถนะโซ่

อ ุปทาน นอกจากนี้งานวิจ ัย Lennart Soder และ Lars 

Bengtsson (2010) ได้ศ ึกษาการจัดการโซ่อ ุปทานและ

สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในประเทศสวีเดน ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า

การจัดการโซ่อุปทานและสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ นั่นคือเมื่อธุรกิจปรับปรุง

การดำเนินงานตามกระบวนการแบบจำลองการดำเนินงาน

โซ่อุปทานมีแนวโน้มส่งผลเชิงบวกต่อมรรถนะโซ่อุปทาน 

 3. ป ัจจ ัยสมรรถนะการจ ัดการโซ ่อ ุปทาน 

สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงสาเหตทุางบวก

ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

การวิจัย ข้อที่ 6 แสดงว่าเมื่อธุรกิจรับซื้อชยะรีไซเคิลมี

สมรรถนะการจ ัดการโซ ่อ ุปทานส ูงย ่อมทำให ้ผลการ

ดำเน ินงานของธุรก ิจต ัวกลางรับซ ื้อขยะรีไซเค ิลส ูงข ึ้น

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล และ สาธิมา (2554)  

ที่ได้ศึกษาโครงการแนวทางการพัฒนา supply chain ของ

อุตสาหกรรมแปรรูป : ความหมายโดยนัยของกลยุทธ์ใน

ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แปร

ร ูป  พบว ่าป ัจจ ัยสมรรถนะการจ ัดการโซ ่อ ุปทานก ับ

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจมีความสัมพันธ์กัน

อย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิ สามารถอนุมานได ้ว ่าป ัจจ ัย

สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการแข่งขันของธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

คำแนะนำเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. เน ื่องจากการว ิจ ัยในครั้งน ี้ทำการศ ึกษา

ป ัจจ ัยสำค ัญ  ห่วงโซ ่ค ุณค ่า แบบจำลองดำเน ินงานโซ ่

อุปทาน สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน และการวัดผลการ

ดำเนินงาน ซึ่งในอนาคตนักวิชาการอาจมีการค้นพบปัจจัย

สำคัญเพิ่มในธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิล จึงควรมี

การศึกษาปัจจัยเพิ่มเติม 

 2. การวิจัยในอนาคต ควรมุ่งเน้นธุรกิจมากกว่า 

1 ประเภทหรือศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการ
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ตอนที่ 2 ผลการค้นหาแบบจำลองปัจจัยมีอิทธิพลต่อผล

การดำเนินดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 ผลก ารพ ัฒ น า โม เด ล สม ก าร โค ร งส ร ้า ง 

(Structural Equation Model Analysis : SEM) หรือตัว

แบบจำลองของปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผล

การดำเนินงานของธุรกิจในเชิงประหยัด (Parsimonious 

model) พบว่า ตัวแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 

เนื่องจากโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ  ์

ผ่านเกณฑ์ทดสอบไคว์-สแควร์ (Chi-square) ไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถ ิต ิท ี่ระด ับ  0.05 (p = 0.095 ≥  0.05) ซ ึ่งเป ็น

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กำหนดไว้ที่

ระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 0.90 พบว่าดัชนีทุกตัว ได้แก่  

CFI  (ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์) มีค่า

เท่ากับ 0.995 GFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้อง) มีค่า

เท่ากับ  0.947 AGFI (ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องปรับแก้

แล้ว) มีค่าเท่ากับ  .916 ผ่านเกณฑ ์ ส่วนดัชนีที่กำหนดไว้ที่

ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ค่า RMSEA (ค่าดัชนีรากของ

ค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน) มี

ค ่าเท ่าก ับ .0.024 ผ่านเกณฑ์ท ี่กำหนดไว ้เช ่นเด ียวก ัน 

นอกจากนี ้ดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 1.156 ซึ่งค่าเข้า

ใกล้ 1 ด้วย และตัวแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถ

ในการพยากรณ ์ได ้ระดับดีและเป ็นที่ยอมรับด้วย ทั้งน ี้

เน ื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง (R") เท่ากับ 

0.812 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.20 (0.812 X 100) : ซึ่งมีค่า

ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (สุภมาศ อังสุโชติ และคณะ, 2554) 

ดังภาพที ่.3... 

 

 

ภาพท ี่ 3  ต ัวแบบจำลองของป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อผลการดำเน ินงานของธ ุรก ิจต ัวกลางร ับซ ื้อขยะร ีไซเค ิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบโมเดลเชิงประหยัด (Parsimonious model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยนี ้เป็นการอภิปราย

ตามผลสรุปของการวิจัย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ปัจจัยหลัก

ที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจรับซื้อ 

ขยะรีไซเคิลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านมุมมอง 4 ด้าน 

ได้แก  ่ด้านการเงิน ด้านลูกค้า กระบวนการภายใน และ

ด้านดารเรียนรู้และการเจริญเติบโต สามารถอภิปรายผล

ตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้ 

  1 . ป ัจจ ัยห ่วงโซ ่ค ุณ ค ่า  ห ่วงโซ ่ค ุณ ค ่า 

มีอ ิทธิพลเชิงสาเหตุทางบวกต่อแบบจำลองอ้างอิงการ

ดำเนินงานโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

ข ้อท ี่ 1  แสดงว ่า  เม ื่อธ ุรก ิจร ับซ ื้อขยะร ีไซ เค ิลม ีการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าได้ในระดับสูงย่อมทำ

ให้ธุรกิจมีการจัดการธุรกิจตามแบบจำลองการจัดการโซ่

อุปทานในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด เลอทัด ศุภ

ดิลก (2555) คือ โซ่อุปทานกับห่วงโซ่คุณค่านั้นไม่ใช่มุมมอง

ที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นมุมมองที่เสริมซึ่งกันและกัน โดยเป็น

 

 

การมองกระบวนการต่างๆในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

สินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาดไปยังผู้บริโภค โดยมุมมอง

ในเรื่องของการผลิตไปยังผู้บริโภค และอีกมุมมองคือคุณค่า

และค่าตอบแทนที่ได้รับและย้อนกลับมายังต้นน้ำ ซึ่งทั้งสอง

ห่วงโซ่นั้นก็ทับซ้อนกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการ

ดำเนินธุรกิจเหมือนๆกัน และ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ทวีศ ักด ์ เทพพิท ักษ ์ (2552) คือ ห่วงโซ ่ค ุณค่าเป ็นการ

เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อที่จะสร้างคุณค่าใน

กิจกรรมต่าง ๆ (Value-Added Activities) ขององค์กร ซึ่ง

จะเชื่อมโยงกับคู่ค้าในโซ่อุปทานด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 

 นอกจากนี้ห ่วงโซ่ค ุณค่าม ีอ ิทธิพลเชิงสาเหตุ

ทางบวกต่อสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 แสดงว่าเมื่อธุรกิจรับซื้อชยะรี

ไซเค ิลมีการปฏิบ ัต ิงานตามแนวทางห่วงโซ่ค ุณค่าได ้ใน

ระดับสูงย่อมทำให้สมรรถนะการจัดการโซ่อ ุปทานของ

ธุรกิจสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมลและสาธิมา 

(2554) ที่ได้ศึกษาโครงการแนวทางการพัฒนา supply 

chain ของอุตสาหกรรมแปรรูป:ความหมายโดยนัยของกล

ยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่

แปรรูป พบว่าห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจและสมรรถนะการจัดการ

โซ่อ ุปทานมีความสัมพันธ์ก ันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ 

สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจมีอิทธิพล

ต่อสมรรถนะโซ่อุปทาน 

  2. ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงาน

โซ่อุปทาน แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานมี

อ ิทธิพลเชิงสาเหตุทางบวกต่อสมรรถนะการจัดการโซ่

อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 แสดง

ว ่าเม ื่อธ ุรก ิจร ับซ ื้อชยะร ีไซ เค ิลม ีการปฏ ิบ ัต ิงานตาม

แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานได้ในระดับสูง

ย่อมทำให้สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจสูงขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมลและสาธิมา (2554) ที่ได้

ศ ึกษาโครงการแนวทางการพัฒนา supply chain ของ

อุตสาหกรรมแปรรูป : ความหมายโดยนัยของกลยุทธ์ใน

ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แปร

รูป พบว่าปัจจัยแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน

และสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์กันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถอนุมานได้ว่าปัจจัยแบบจำลอง

อ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานมีอิทธิพลต่อสมรรถนะโซ่

อ ุปทาน นอกจากนี้งานวิจ ัย Lennart Soder และ Lars 

Bengtsson (2010) ได้ศ ึกษาการจัดการโซ่อ ุปทานและ

สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในประเทศสวีเดน ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า

การจัดการโซ่อุปทานและสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ นั่นคือเมื่อธุรกิจปรับปรุง

การดำเนินงานตามกระบวนการแบบจำลองการดำเนินงาน

โซ่อุปทานมีแนวโน้มส่งผลเชิงบวกต่อมรรถนะโซ่อุปทาน 

 3. ป ัจจ ัยสมรรถนะการจ ัดการโซ ่อ ุปทาน 

สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงสาเหตุทางบวก

ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

การวิจัย ข้อที่ 6 แสดงว่าเมื่อธุรกิจรับซื้อชยะรีไซเคิลมี

สมรรถนะการจ ัดการโซ ่อ ุปทานส ูงย ่อมทำให ้ผลการ

ดำเน ินงานของธุรก ิจต ัวกลางรับซ ื้อขยะรีไซเค ิลส ูงข ึ้น

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพิมล และ สาธิมา (2554)  

ที่ได้ศึกษาโครงการแนวทางการพัฒนา supply chain ของ

อุตสาหกรรมแปรรูป : ความหมายโดยนัยของกลยุทธ์ใน

ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่แปร

ร ูป  พบว ่าป ัจจ ัยสมรรถนะการจ ัดการโซ ่อ ุปทานก ับ

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจมีความสัมพันธ์กัน

อย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิ สามารถอนุมานได ้ว ่าป ัจจ ัย

สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการแข่งขันของธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

คำแนะนำเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. เน ื่องจากการว ิจ ัยในครั้งน ี้ทำการศ ึกษา

ป ัจจ ัยสำค ัญ  ห่วงโซ ่ค ุณค ่า แบบจำลองดำเน ินงานโซ ่

อุปทาน สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน และการวัดผลการ

ดำเนินงาน ซึ่งในอนาคตนักวิชาการอาจมีการค้นพบปัจจัย

สำคัญเพิ่มในธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิล จึงควรมี

การศึกษาปัจจัยเพิ่มเติม 

 2. การวิจัยในอนาคต ควรมุ่งเน้นธุรกิจมากกว่า 

1 ประเภทหรือศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการ
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ของธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิลท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 

 

บทสรุป 

 ผลการค้นพบแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ผลการดำเน ินงานของธุรก ิจร ับซ ื้อขยะรีไซเค ิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 

ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยแบบจำลองอ้างอิง

การดำเนินงานโซ่อุปทาน และปัจจัยสมรรถนะการจัดการ

ห่วงโซ่อ ุปทาน ผู้บริหารต้องมุ่งสร้างความสามารถการ

แข่งขันทางธุรกิจและองค์กร ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มที่

เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง

กิจกรรมหลักขององค์กร ตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาแหล่ง

วัตถุดิบ การแปรรูป กิจกรรมการส่งมอบสินค้า การบริการ

ให ้ก ับล ูกค ้า ห่วงโซ ่ค ุณค่าจะมุ่งเน ้นให ้ความสำคัญกับ

กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาแหล่ง

วัตถุดิบ การแปรรูป กิจกรรมการส่งมอบสินค้า การบริหาร

ให้กับลูกค้า โดยมุ่งสร้างความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ

และองค์กร  

 ส ่วนด ้านการจ ัดก ารโซ ่อ ุป ท านด ้วยการ

ดำเน ิน งานตามแบบจำลองอ ้างอ ิงก ารดำเน ินการ 

โซ่อุปทาน ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการวางแผน การจัดองค์กร 

และกระบวนการ โดยที่เป้าหมายสูงสุดของการจัดการโซ่

อุปทาน คือ ต้นทุนที่ต่ำกว่า การเพิ่มคุณค่า ความพึงพอใจ

ของลูกค้าและการเพิ่มคุณค่าของความพึงพอใจ และการ

ได้เปรียบเชิงการแข่งขันสูงสุด กระบวนการวางแผนทำ

หน ้าท ี่สร ้างความสมด ุลระหว ่างอ ุปสงค ์และอ ุปทาน

กระบวนการจัดหาทำหน้าที่จ ัดหาสินค้าและบริการให้

สอดคล้องกับแผนหรืออุปสงค์ กระบวนการผลิตทำหน้าที่

เปลี่ยนสินค้าให้อยู่ในรูปสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนหรืออุปสงค ์กระบวนการส่งมอบทำหน้าที่จัดเตรียม

สินค้าสำเร็จรูปและบริการให้สอดคล้องกับแผนหรืออุปสงค์

กระบวนการส่งมอบจะรวมถึง การจัดการคำสั่งซื้อ การ

จัดการขนส่ง และการจัดการกระจายสินค้า 

 สุดท้ายด้านสมรรถนะการจัดการโซ่อ ุปทาน 

ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการจัดกระบวนการทางธุรกิจ สร้าง

ความเข ้าใจ หล่อหลอมพฤต ิกรรมของพน ักงาน  และ

ปรับปรุงความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ด้วยการสร้างความเชื่อถือได้ของโซ่อุปทาน : ส่งมอบสินค้า

ได้ครบ ตรงเวลา สภาพดี เอกสารการส่งสินค้าถูกต้องตาม

คำส ั่งซ ื้อจากผ ู้ร ับซ ื้อขยะร ีไซเค ิล การตอบสนองของ 

โซ่อ ุปทาน : เม ื่อได้ร ับคำสั่งซ ื้อจากผู้ร ับซื้อขยะรีไซเคิล 

สามารถรับซื้อ รวบรวมขยะรีไซเคิลให้ได้ปริมาณ และจัดส่ง

ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นของโซ่
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ของธุรกิจตัวกลางรับซื้อขยะรีไซเคิลท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 

 

บทสรุป 
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