
บทที่ 1 

 บทนํา 
 

ความเป็นมา และความสาํคัญของปัญหา 
 

             แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ .ศ. 2550-2554) ได้ให้ความสําคญั

ในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศเพ่ือสร้างความมัน่คง

ของเศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกือ้กูลใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมทัง้ 

การสร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น  การขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ลดลงอยา่งรวดเร็ว และมีของเสียเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตและการอปุโภค/บริโภค ส่งผลกระทบตอ่

คณุภาพชีวิตของประชาชน และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในที่สุด  ขยะและของเสียอนัตราย

เกิดขึน้จากสิง่ของที่เหลือใช้ ทัง้จากการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เช่น การผลิต การอุปโภค-บริโภคสินค้า

และบริการ นับวันจะมีปริมาณเพิม่ขึน้ทุกๆ ปี ทัง้นีอ้ันเนื ่องมากจากปัจจัยหลายประการ เช่น  

การเพิ่มขึน้ของประชากร พฤติกรรมการอปุโภค -บริโภคสินค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป การเพิ่มขึน้ของชมุชน 

การขยายตัวของที่อยู่อาศัย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงเป็นปัยจัยหนึ ่ง 

ของสงัคมท่ีเร่ิมมีการตื่นตวัในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเร่ิมมีมากขึน้ รูปแบบการจดัการเก่ียวกับขยะ 

จงึต้องมีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั 

 ปัจจบุนัเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากปริมาณขยะที่เพิม่สงูขึน้ตามความเจริญรุดหน้า

ทางเศรษฐกิจและสภาพการขยายตัวของชุมชน จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (รายงาน

สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย, 2552) พบว่าในปี 2552 มีปริมาณขยะชมุชนเกิดขึน้ในประเทศ

ไทยมากถึง 14.3 ล้านตนั หรือ 39,221 ตนัตอ่วนั และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2554 จะมีปริมาณขยะ

มลูฝอยเกิดขึน้มากถึง 46,994 ตนัตอ่วนั ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพมหานคร 8,291 ตนั

หรือประมาณร้อยละ 21 ของปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้ทัว่ประเทศ มีการนําขยะชุมชนที่มาใช้

ประโยชน์ใหม่ประมาณ 3.15 ล้านตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณที่เกิดขึน้ โดยมีการนําขยะ 

มาใช้ประโยชน์ทัง้ในส่วนของปุ๋ ยอินทรีย์ และขยะรีไซเคิลประเภทเศษเหล็ก แก้ว กระดาษ ดงัแสดงใน
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ตารางท่ี 1 ซึ่งมีการเก็บรวบรวมปริมาณน้อยกว่าปริมาณขยะในตลาดคอ่นข้างมาก โดยมีการนําขยะ

ชุมชนที่มีศกัยภาพกลบัมาใช้ประโยชน์รวมเพียงร้อยละ 22 ทัว่ประเทศไทย (กรมควบคมุมลพิษ, 

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย, 2552.) ซึ่งการนํามาใช้ประโยชน์จากขยะส่วนใหญ่ 

เกิดจากร้านรับซือ้ของเก่าเกือบทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 1.1 ปริมาณการนําขยะมลูฝอยชมุชนกลบัมาใช้ใหม ่

ประเภทขยะมลูฝอย ปริมาณการนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ตนั ) 

ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยนํา้ชีวภาพ 200,000 

ขยะรีไซเคลิ 2,950,000 

- กระดาษ 914,500 

- แก้ว 737,500 

- พลาสตกิ 354,000 

- เหล็ก 855,500 

- อลมูเินียม 88,500 

รวม 3,150,000 

ท่ีมา : กรมควบคมุมลพิษ. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 2552. 

 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2552 ของกรมควบคมุมลพิษ พบว่า 

ของเสียในภาคอตุสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยของเสียประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลมูิเนียม 

และยางมีประมาณ 11.08 ล้านตนั โดยมีการใช้ประโยชน์เพียง 7.08 ล้านตนั และจากข้อมลูปริมาณ

มลูฝอยดงักลา่วพบวา่ปริมาณขยะรีไซเคลิท่ีมีศกัยภาพนํากลบัมาใช้ใหม่ แตย่งัไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ 

ซึง่ประกอบด้วยกระดาษ แก้ว พลาสตกิ เหล็ก อลมูเินียมและยาง มีปริมาณรวมถึง 4.0 ล้านตนัตอ่ปี 

นอกจากนีเ้ม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียภาคอตุสาหกรรมในปี 2548-2552 

พบว่า ความต้องการปริมาณเศษกระดาษและพลาสติกที่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่มีค่อนข้างสูง  

แตป่ริมาณการรวบรวมและคดัแยกเพ่ือนํากลบัเข้าสูก่ระบวนการรีไซเคลิเพ่ือนํากลบัใช้ใหมค่อ่นข้างต่ํา 
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และมีแนวโน้มการนําเศษกระดาษและพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพิ ่มสูงขึน้ เนื่องจากการรณรงค์ 

ด้านสิง่แวดล้อมจากภาครัฐฯ และเอกชน 

ในตลาดปัจจุบันมีปริมาณคู่แข่งที่ดําเนินธุรกิจรีไซเคิลกระดาษและพลาสติก ที่มีระบบ 

การจดัการท่ีชดัเจนและครบวงจรคอ่นข้างน้อย จึงเป็นโอกาสท่ีสามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่าย แนวโน้ม

คูแ่ข่งรายใหม่ยงัมีน้อย เนื่องจากภาพลกัษณ์ของธุรกิจประเภทนีค้นทัว่ไปมองว่าเป็นสินค้าประเภท

ขยะ ไมน่า่สนใจ ซึง่ความต้องการใช้ของตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่มาก ความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์

รีไซเคิลในประเทศมีสูง พบว่าในส่วนกระดาษมีการเก็บรวบรวมมาใช้ในกระบวนการรีไซเคิล 

เพียงร้อยละ 48 และพลาสติกมีการรวบรวมมาใช้ในกระบวนการรีไซเคิลเพียงร้อยละ 22 เทา่ นัน้  

จะเห็นว่า ทัง้สองตลาดนีมี้ช่องว่างและตลาดท่ีเปิดกว้างในการประกอบกิจการได้ นอกจากนีใ้นส่วน

ของภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างๆ มีการสนบัสนนุด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในส่วน 

การบงัคบัใช้กฎหมายและการสนบัสนนุให้ตลาดสนิค้ารีไซเคลิมีการพฒันาเพิม่มากขึน้ 

ธุรกิจรับซือ้ของเก่าเป็นธุรกิจท่ีมีการดําเนินกิจการมาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยได้ทําหน้าท่ีเป็น

ตวักลางในการรวบรวมวสัดเุหลือใช้จากการอปุโภคบริโภค แตย่งัคงมีคณุคา่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจรับซือ้ของเก่าในปัจจุบนัได้มีการพฒันาทัง้ในเร่ืองการนําเทคโนโลยี 

เข้ามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการผลิต การเรียนรู้และการสร้างตลาดจนกลายเป็นโมเดล

ธุรกิจใหม่ท่ีได้มาตรฐานระดบัสากล คํานึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยเหตผุลนีจ้ึงทําให้ธุรกิจมีการ

เตบิโตได้แบบยัง่ยืน มีความยืดหยุ่นสงู รวมไปถึงการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมชมุชน มีการดําเนิน

กิจกรรมทกุรูปแบบเพื่อรณรงค์ปลกูฝังจิตสํานึกในเร่ืองสิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกับการทําธุรกิจ ปัจจบุนั 

มีผู้ประกอบธุรกิจรับซือ้ของเก่าจํานวนเพิ ่มมากขึน้ ซึง่ทําให้เกิดความแตกต่างในด้านการลงทุน 

มาตรฐานการลงทุน และมาตรฐานการให้บริการ ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย 

ของกลุม่ผู้ประกอบการผู้ ค้าของเก่ารายยอ่ย ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ ศนูย์รับซือ้วสัดรีุไซเคลิ ชมุชน 

องค์กรชุมชน หน่วยงานของราชการ ส่วนของภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ตลอดจน  

มีการสนบัสนนุกิจกรรม การรณรงค์จิตสํานกึด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ โดยสรุปภาพรวมของเหตผุล

และปัญหาตา่งๆท่ีจะนํามาสูก่ารศกึษาวิจยัได้ดงัภาพท่ี 1.1 
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        ภาพท่ี 1.1 ความสําคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจยั 

ดังนัน้หากสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มด้านการคัดแยกขยะ  

รวมถึงการประชาสมัพันธ์หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ก็จะทําให้ 

การดําเนินงานของแตล่ะหนว่ยธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ความมัน่คงของชาติทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจยั

เพื่อหายุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  เพ่ือพัฒนาและยกระดับ 

ของรายได้ของผู้ประกอบการและชุมชน ให้มีความมัน่คงยัง่ยืน มีภูมิคุ้มกนัและมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

ดงันี ้

การวิจัยในครัง้นีจ้ึงเป็นการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างความรู้เชิงทฤษฎี ประสบการณ์  

ภูมิความรู้ ความชํานาญ ระเบียบวิธีการวิจัย เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างยุทธศาสตร์ 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  รวมทัง้ประสบการณ์ ผลงาน ความสําเร็จที่ผ่านมา เพื่อค้นหาความต้องการ

และในการสร้างธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ปริมาณขยะทัว่ประเทศเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

การเพิม่ขึน้ของประชากร ชมุชนเมือง และการ

ขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้มผีลตอ่ขยะมากขึน้ 

 

ความจําเป็นต้องหาวธีิการกําจดัขยะมลูฝอยให้ลดน้อยลง 

ปัญหาทรัพยากรขาดแคลนทรัพยากร   

ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงานที่ด้อยโอกาสในสงัคม 

ปัญหาความยากจน 

ปัญหาการกระจายรายได้ 

การขาดดลุการค้าอนัเกิดจากการนําเข้าทรัพยากรจากตา่งประเทศ 

ขยะกําลงัจะล้นโลก 

 
ผู้ประกอบการและชมุชนขาดการจดัการองค์ความรู้ (KM) และการสนบัสนนุท่ีดี 

 

ที่มาและ

ความสาํคัญของ

ปัญหาที่ทาํวิจยั 
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บนรากฐานของความรู้ (Knowledge Base ) และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอนันํามาซึ่งปัญหาที่เป็น

วิกฤติของระดับโลก และเป็นวาระแห่งชาติ (National Event ) ปัญหาความยากจน ปัญหา 

การกระจายรายได้ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงาน 

ท่ีด้อยโอกาสในสังคม ปัญหา การขาดดุลการค้าอันเกิดจากการนําเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ  

เพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายของการวิจยัคือหน่วยงานทัง้สามกลุ่มจะมี โลกทศัน์  (ปาริชาต ิวลยัเสถียร, 

2543:389-388 ) ซึ่งถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการปฏิรูปการเรียนรู้และพฒันาองค์ความรู้ ตลอดจน

การเรียนรู้ที่ผ่านการสัง่สมมาเป็นเวลายาวนานจนเกิดเป็นความรู้หยั่งลึก ( Tacit Knowledge )  

การเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) ศึกษาวิธีการและแนวทาง

ปฏิบตัิการจดัการกบัของเก่าสําหรับ กลุ่มโรงงานคัดแยกขยะ อย่างน้อยก็นบัว่าเป็นการร่วมรณรงค์

ให้เกิด 1   ใน 4   ของหลกัการทัง้หมดที่กล่าวมาจากข้างต้น ปัญหาในเร่ืองสิ่งแวดล้อมนัน้กําลงัวิกฤต 

ในขณะนีไ้ด้มีสัญญาณอันตรายบอกให้เรารู้ว่า มนุษย์เรากําลังใช้ชีวิตที่ผิดพลาด เราฟุ่ มเฟือย 

เกินความจําเป็นจนกระทัง่ความเป็นไปของโลกใบนีเ้กือบจะไม่สามารถรองรับปัญหา และภาระ 

ด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ไปได้อีกแล้ว  

 แนวทางการจัดการขยะของชุมชนเกิดขึน้หลายรูปแบบเป็นออมทรัพย์ขยะ ธนาคารขยะ  

ศนูย์รับซือ้ขยะ โกดงัขยะ ในการจดัการทัง้ 4 แบบนีเ้ป็นการจดัการขยะแห้งหรือขยะท่ีสามารถคดัแยก

และรีไซเคิล ได้แยกออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ โลหะ พลาสติก แก้ว กระดาษ อื่น ๆ เช่น นุ่น 

กะลามะพร้าว กากมะพร้าว เป็นต้น ที่มีแนวทางการจัดการขยะเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้  สร้างเศรษฐกิจชมุชนให้ชาวชมุชนมีงานทํา และนําดอกผลไปสู่การจดัสวสัดิการ

ชมุชน รวมทัง้เป็นการเก็บสถิติในการจดัการขยะโดยชุมชน แล้วนําไปสู่นโยบายของภาครัฐในการ

จัดการขยะแต่ที่สําคญัเหนืออื่นใดก็คือการขอให้ประชาชนมีสิทธิใน "การจัดการขยะของตนเอง"  

ที่จะนําไปสู่การเชื่อมร้อยขบวนการของการจดัการขยะภาคประชาชนทัง้ประเทศ แต่หากการบริหาร

จดัการยงัไมมี่ทศิทางท่ีมีศกัยภาพเพียงพอ ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะทําการศกึษาการสร้างมลูคา่เพิ่ม

ในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  เพื่อพัฒนาและยกระดบัของรายได้ของผู้ ประกอบการและชุมชน  

ให้มีความมัน่คงยัง่ยืน มีภมูิคุ้มกนัและมีประสิทธิภาพตอ่ไป ดงันี ้
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ภาพท่ี 1.2: แสดงกรอบกระบวนการดําเนินการวิจยั 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

        1. เพื่อศึกษาวิธีการในการจดัการและคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของผู้ประกอบการและชุมชน 

ในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ตลอดจนปัญหา และอปุสรรคท่ีประสบอยู ่

          2. เพื่อศกึษาบทบาทการสนบัสนนุและการพฒันา ธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนรวมทัง้การส่งเสริมผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง 

ของประเทศไทย  

          3. เพื่อหาแนวทางการสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะเพื่อพฒันาผู้ประกอบการและชมุชน 

ในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว 

          4. เพ่ือสร้างแผนยทุธศาสตร์การดําเนินธุรกิจอยา่งมีภมูิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยก

ขยะเพ่ือรีไซเคลิโดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐ 

          5. เพ่ือเสนอแนะกลยทุธ์จากแผนยทุธศาสตร์เป็นแนวทางการสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะ

รีไซเคลิเพ่ือพฒันากิจการผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ให้ประสบ

ความสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ  

ผูป้ระกอบการ 

องคก์รชมุชน 

สาํนกังานเทศบาล 

องคก์ารบรหิารสว่น

 

สาํนกังานเขต 

กรมควบคุมมลพษิ 

กรมการปกครอง 

ยทุธศาสตร์

การสร้าง

มลูค่าเพ่ิม 

 

การวิจยั

แบบมีส่วน

รว่ม 

กลยทุธท์ี ่1 

กลยทุธท์ี ่2 

กลยทุธท์ี ่3 

กลยทุธท์ี ่4 

กลยทุธท์ี ่5 
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ขอบเขตของโครงการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นีมี้ขอบเขตของการศกึษาวิจยัดงัตอ่ไปนีก้ารวิจยัในครัง้นีเ้ป็นลกัษณะโครงการ

นําร่องโดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากจงัหวดัในเขตภาคกลางรวมถึงปริมณฑลของประเทศไทยด้วยเหตผุล

ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้

 

         

ภาพท่ี 1.3 : แสดงจงัหวดัในเขตแผนท่ีภาคกลาง ของประเทศไทย 

ภาคกลางแบ่งออกเป็น 22 จังหวัด การขยายตวัได้เร่ิมจากภาคนีแ้ละนับได้ว่าภาคกลาง 

เป็นภาคที่ก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจกว่าภูมิภาคอื่นๆ ขณะเดียวกันก็รวมเอาปัญหาสารพดัอย่าง 

ไว้ด้วย เชน่ ปัญหาชมุชนแออดั ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. ขอบเขตด้านสถานท่ี โดยพิจารณาจากจังหวัดที ่คัดเลือกโดยพิจารณาจาก 

ความเหมาะสมของผู้ ประกอบการคัดแยกขยะเพื ่อรีไซเคิลเชิงธุร กิจ ตามขนาดการลงทุน  

ผลประกอบการของธุรกิจ  ปัจจยัที่เอือ้อํานวยต่อธุรกิจเช่นใกล้แหล่งขายสินค้าเพื่อป้อนธุรกิจคดัแยก

ขยะ ในท่ีนีคื้อนิคมอตุสาหกรรมชมุชนแออดั ชมุชนท่ีอยู่อาศยั หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 

โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ได้แก่ จังหวัดในเขตภาคกลางจํานวน 8 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ ปทมุธานี พระนครศรีอยธุยา นครสรรค์ นครปฐม สมทุรปราการ สพุรรณบรีุ 
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และรวมถึงจงัหวดันําร่องในการศึกษาวิจยัคือ จงัหวดัพิษณุโลกด้วย เนื่องจากเป็นจงัหวดัที่เป็นที่ตัง้

ของโรงงานคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิวงษ์พาณิชย์ สํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่

2. ขอบเขตของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่าง 8 จงัหวดั 

นําร่องดงันี ้ 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนประชากร  

 

จงัหวดั สง่แบบสอบถาม (ชดุ) สง่แบบสอบถามกลบั ชดุ) คิดเป็นร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 530 253 47.73 

นนทบรีุ 215 102 47.44 

ปทมุธานี 348 169 48.56 

พระนครศรีอยธุยา 250 135 54.00 

นครสรรค์ 70 42 60.00 

นครปฐม 87 45 51.72 

สมทุรปราการ 278 163 58.63 

สพุรรณบรีุ 170 132 77.64 

พิษณโุลก 43 38 88.37 

รวม 1991 1079 54.20 

 

 3. ขอบเขตเนือ้หา ประกอบไปด้วยสถานการณ์ของธุรกิจรีไซเคิล ผลกระทบจากความ 

ผนัผวนทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องทางการเงิน การแข่งขนั แนวโน้มของธุรกิจรีไซเคิล การดําเนินธุรกิจ 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาลเพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้างยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับธุรกิจคัดแยกขยะเพื ่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจที ่เกิดจากการระดมความคิดและการมีส่วนร่วม 

ของเครือข่าย  เทศบาลนคร หน่วยงานภาครัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ ประกอบการ 

และชมุชนอยา่งแท้จริง 

  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการดําเนินการของโครงการวิจัย ตัง้แต่เดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2552 - กนัยายน พ.ศ.2553 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

 ยุทธศาสตร์  หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบตัิเพื่อบรรลเุป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม กล่าวคือ การวิเคราะห์ จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และ ภยัคกุคาม (อปุสรรค) 

หรือ การวิเคราะห์ SWOT ในกรอบระยะเวลาท่ีต้องการ ทัง้นีเ้พ่ือประกอบการวางแผนการใช้ทรัพยากร

ท่ีประหยดัและบรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) หมายถึง การใช้ความได้เปรียบคา่ใช้จ่ายด้านแรงงาน

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์   การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่จําเป็น แต่การสร้าง

มูลค่าเพิ่มท่ีมากกว่าคู่แข่งขัน จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิง่ขึน้ ซึง่การสร้างมูลค่าเพิ่มอาจทําได้ 

ด้วยการเสนอผลประโยชน์ท่ีลกูค้าต้องการ รับประกนัท่ีดีกว่า สร้างความสะดวกสบาย สร้างความรู้สึก

ท่ีดี บริการท่ีรวดเร็วทนัใจมากกวา่ ดีกวา่  

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของกิจการ ซึง่เป็นผู้ ริเร่ิมสร้างธุรกิจ มีการ

บริหารจดัการธุรกิจของตนเอง     

ธุรกิจรับซือ้ของเก่า หมายถึง กิจการหรืออาชีพท่ีมีการรวบรวม รับซือ้ จดัการ และจําหน่าย

ซึง่วสัดเุหลือใช้ ในท่ีนีไ้ด้แก่ ร้านรับซือ้ของเก่า และผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซือ้ของเก่า 

ร้านรับซือ้ของเก่า หมายถึง ร้านค้าท่ีรับซือ้ขยะมีคา่ หรือวสัดเุหลือใช้ประเภทตา่งๆ ตอ่จาก

ผู้ ท่ีมีรายได้จากเก็บขยะขาย ได้แก่ ร้านรับซือ้ของเก่าท่ีจดทะเบียนการค้า ร้านรับซือ้ของเก่าท่ีไมไ่ด้ 

จดทะเบียนการค้า 

ผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซือ้ของเก่า หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพเก็บ 

และรับซือ้วสัดเุหลือใช้ 

ของเก่าหรือวัสดุเหลือใช้ หมายถึง วัสดุท่ีผ่านการใช้แล้วหากยงัมีคุณค่าเชิงพาณิชย์ 

ท่ี สามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ หรือเป็นวตัถดุบิในการนํากลบัไปผลิตใช้ใหม ่

           การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล หมายถึง การคดัแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้  

โดยนําไปผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม ซึง่อยู่ปะปนกับขยะมูลฝอยที่เราสร้างขึน้ 

สามารถแบง่ประเภทได้เป็น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และอโลหะ ซึ่งเราสามารถคดัแยกและนํา

กลบัมาใช้ได้อีกครัง้หนึง่ โดยขยะแตล่ะประเภทสามารถแยกยอ่ยได้มากมาย 
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            ชุมชน หมายถึงชมุชนแออดั ชมุชนชานเมือง เคหะชมุชน  หมู่บ้านจดัสรร และชมุชนเมือง 

ท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดขึน้ทัง้นีโ้ดยทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร และรวมถึงการรวมกนัเป็นกลุ่ม

ของประชาชนในอนัท่ีจะมีกิจกรรมหรือวตัถปุระสงค์ร่วมกนั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 การวิจยัในครัง้นี ้จะเกิดประโยชน์กบัผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ ดงันี ้

 1. เครือข่ายผู้ประกอบการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจและชุมชน 

ของประเทศไทย จะเกิดการรับรู้และเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ (KM) ได้องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก

กระบวนการวิจยัและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมร่วมกนั เกิดการสร้างภูมิคุ้มกนัไม่ให้

เกิดปัญหาทางการปรับตวัทางเศรษฐกิจในทางที่ถูกที่ควร ซึง่ถือเป็นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ที่เป็นระบบสอดคล้องกับวฒันธรรมและความเป็นจริงตามบริบทสงัคมที่ตนเองอาศยั รวมทัง้ยงัเป็น

การสร้างความมีสว่นร่วมสํานกึรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในสงัคมได้อีกด้วย ดงันี ้

         1.1 ได้แนวทางการดําเนินธุรกิจที่เกิดมูลค่าเพิ ่มในการบริหารจัดการคัดแยกขยะ 

เพื ่อการรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  ให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย 

ความมัน่คงแหง่ชาตด้ิานเศรษฐกิจ 

        1.2 ได้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการยกระดบัรายได้ของผู้ประกอบการ 

และชมุชนท่ีมากขึน้  

        1.3 หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําผลที่ศกึษาไปประกอบการดําเนินมาตรการตา่งๆ 

ในการแก้ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา และส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในประเทศไทยในการสร้าง

มลูคา่เพิ่มในการบริหารจดัการคดัแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว 

ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

       1.4 ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอนันํามาซึง่ปัญหาที่เป็นวิกฤติของระดบัโลก และเป็น

วาระแหง่ชาต ิ(National Event) ปัญหาความยากจน ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาการขาดแคลน

ทรัพยากร ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงานที่ด้อยโอกาสในสังคม ปัญหาการขาด

ดลุการค้าอนัเกิดจากการนําเข้าทรัพยากรจากตา่งประเทศ   
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 2. มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

          มีกระบวนการในการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการลงปฏิบตัิในพืน้ท่ีจริง  

สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน สร้างนักวิจัยใหม่ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียน 

ในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจได้เรียนรู้การวิจยัด้วยการสมัผสักบัประสบการณ์จริงภาคสนามดงัภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                                            สร้างความสัมพันธ์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 ภาพท่ี 1.4 แสดงกรอบแนวความคดิของการวิจยั 

  

1 .รวบรวมข้อมลูเก่ียวสภาพความเป็นจริงและสภาพปัญหาของการดําเนินธุรกิจรีไซเคิลท่ีกลุม่     

    ผู้ประกอบการและสมาชิกในชมุชนนัน้คาดหวงัและต้องการให้เกิดขึน้ 

4. การประชมุกลุม่เพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ 

3. การสร้างความเข้าใจวิธีการพฒันาและการกระตุ้นให้มีการร่วมใจ

เพ่ือขจดัปัญหาและวางแนวทางพฒันายทธศาสตร์ 

2.แสวงหากลุม่องค์กรชมุชน  ผู้ประกอบการท่ีมคีวาม

เหมาะสมร่วมในกระบวนการวิจยั 

 

-คณะผู้วจิ ยั - ร่วมกนัศกึษาโดยเครือขา่ยธุรกิจคดั

แยกขยะเพื่อรีไซเคิลเป็นหลกั 

หนว่ยงานภาครัฐบาลเป็นผู้สนบัสนนุ 

- ใช้กระบวนการพฒันาแบบอาศยั

ความร่วมมือเพ่ือสร้างศกัยภาพของ

กลุม่ธุรกิจ 

-สร้างและผลกัดนักิจกรรมการ

แก้ปัญหา ท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

- กลุม่คดัแยกขยะวงษ์    

    พาณิชย์  

- ผู้ประกอบการทั่วไป--

ชมุชนตวัแทนจากระดบั

หมูบ้่าน ตาํบล อําเภอ 

และจงัหวดั  

-เทศบาล 
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