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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิล 2) เพื่อศึกษาระดับการซื้อขยะรีไซเคิลของ
ผู้ประกอบการ 3) เพื่อศึกษาความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิล เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 144  ราย สุ่มตัวอย่างโดยไม่
ค านึงถึงความน่าจะเป็น ใช้มาตรวัดแบบ SD-scale คะแนน 0-10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOWA)  

ผลการศึกษาพบว่า จ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 69,128.47 บาทต่อเดือน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 144,034.98 ลักษณะการด าเนินธุรกิจซื้อขาย
ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 80.6  เป็นบุคคลธรรมดา ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจไม่เกิน 9 ปี ร้อย
ละ 97.9  มีขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยกและจัดเก็บไม่เกิน 3 ไร่  ร้อยละ 70.1 เป็นผู้ประกอบการที่ใช้
เงินทุนตนเองในการด าเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่จะรับซื้อพลาสติก เหล็ก กระดาษ และขวด คิดเป็นร้อยละ 70.8 รับซื้อจาก
ซาเล้ง ชุมชนมาขายโดยตรง โรงงาน และร้านรับซื้อของเก่ารายย่อยคิดเป็นร้อยละ 93.1 และขายให้กับผู้รับซื้อขยะรี
ไซเคิลรายใหญ่ และขายโดยตรงให้กับโรงงานที่ใช้ขยะรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 55.6   

พบว่าผู้ประกอบการซื้อขายขยะรีไซเคิลในจังหวัดสมุทรสาคร  ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด โดยภาพรวมในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.08 (S.D. = 1.47) โดยร้านมีการตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิล
ก่อนขายให้ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน เท่ากับ 8.12 (S.D. = 1.77) และการลดแลกแจกแถม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ด้านอ่ืน เท่ากับ 4.29 (S.D. = 3.37) 
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พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครคือ ขนาดของพื้นที่
ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยกและจัดเก็บขยะรีไซเคิล ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ ประเภทของ
ผู้ประกอบการ และแหล่งเงินทุน  

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมธุรกิจ SME ควรส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจ
ซื้อขายขยะรีไซเคิลให้มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นและผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดให้มากข้ึน การวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่ม  

ค าส าคัญ : ขยะรีไซเคิล 

 

ABSTRACT 

The objectives were 1) to study the nature of the recycled waste trading business 2) to study 
the purchasing level of the recycled waste trading business 3) to study the importance of the 
marketing mix factors of recycled waste trading business. It was a quantitative research - survey 
research method. Data were collected by questionnaires (SD-scale, Score 0 to 10). The 144 samples 
were selected by non-probability sampling.  The statistics were percentage, mean, standard 
deviation (S.D.), One-Way ANOWA.  

The research found as follow: the means of purchasing recycled waste in Samut Sakhon 
Province were 69,128.47 Baht per month (S.D. = 144,034.98), 80.6% of entrepreneurs were natural 
people. Most of entrepreneurs were, 83.3% had duration of business operation not more than 9 
years, 97.9% had size of the area used for collecting-sorting and storing not more than 3 rai, 70.1% 
used his own capital to operate a business, 70.8% bought plastic, iron, paper and bottles, 93.1% buy 
from saleng, community, factories and retail stores, and sold to major recyclers, factories of 55.6 % 

It was found that the recycled waste trading entrepreneur focus on marketing mix factors at 
a high level at mean = 7.08 (S.D. = 1.47). The quality checking on recycled waste before selling to 
customers had the higher score than others at mean = 8.12 (S.D. = 1.77) and the reduction, 
redemption had less than the others at mean = 4.29 (S.D. = 3.37). 

It was found that the factors affecting the amount of recycled waste trading of entrepreneurs 
were size of the area used for gathering - sorting and storing recycled waste, variety of recycled 
waste to be purchased, operator type, and source of funds. 

 

 



Recommendations: Government agencies that have the authority to promote SME 
businesses should promote more recycle waste trading business operators, and entrepreneurs 
should pay more attention to the marketing mix factors. Next research there should be additional 
studies of other factors. 

Keywords: Recycled waste 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุษย์ ซึ่งมีปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้
มาตรฐาน ก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการน ากลับมาใช้ซ้ า  

แต่เดิมจังหวัดสมุทรสาครมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในเขตชุมชนเมือง ประมาณ 400 -500 ตันต่อวัน แต่
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีปริมาณเกือบ 1,000 ตันต่อวัน ตามความเจริญเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมและประชากรแฝง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลสามารถเก็บขนขยะมูลฝอย
ได้ประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งท าได้เพียงจ้าง
เอกชนขนขยะไปฝังกลบ  ซึ่งการด าเนินการบางรายยังท าไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลในจังหวัดสมุทรสาคร และ
ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิล ได้แก่  ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาลักษณะการด าเนินธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลในจังหวัดสมุทรสาคร  
2. เพื่อศึกษาระดับการซื้อขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานทาง

ธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวมคัดแยก และจัดเก็บ ความ
หลากหลายของขยะรีไซเคิล ประเภทของผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน แหล่งซื้อขยะรีไซเคิล และแหล่งขาย
ขยะรีไซเคิล 

3. เพื่อศึกษาความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิล ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้าน
บุคคล  

 

 



สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรี
ไซเคิลไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจด้านขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรี
ไซเคิลแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจด้านความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่ร้านรับซื้อแตกต่างกัน จ านวน
เงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจด้านประเภทของผู้ประกอบการแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิล
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจด้านแหล่งเงินทุนแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจด้านแหล่งซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจด้านแหล่งขายขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่
แตกต่างกัน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เข้าใจลักษณะการด าเนินธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลในจังหวัดสมุทรสาคร 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร 

แตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร 
 

ขอบเขตงานวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 224 ราย  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ขนาดของพื้นที่รวบรวม คัด
แยกและจัดเก็บ ประเภทของผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ และ 
แหล่งซื้อขายขยะรีไซเคิล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านบุคคล  

2. ตัวแปรตาม คือ จ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิลหน่วยเป็นบาท 

 



ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของขยะรีไซเคิล  

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ (2552 ข: 2) ได้ให้ไว้จึง หมายถึง วัสดุเหลือใช้หรือของเก่าที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ ที่สะสมไว้ในสถานที่รับซื้อของเก่าเพื่อการซื้อหรือขาย ขณะที่ สมไทย วงษ์เจริญ (2551: 73-78) ให้
ความหมายชนิดของขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยก หมายถึง คัดแยกตามชนิดที่ตลาดต้องการซื้อ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท 
คือ ขยะประเภทเศษเหล็ก ขยะประเภทกระดาษ ขยะประเภทขวดแก้ว ขยะประเภทอลูมิเนียม ขยะประเภทพลาสติก 
ขยะประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ส านักงาน และขยะทั่วไป 

แนวคิดการรีไซเคิล 

ในเชิงทฤษฎีการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ น่าจะสามารถช่วยยืดเวลาของทรัพยากร ธรรมชาติแบบหมดไป 
เมื่อเราน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ทั้งนี้การรีไซเคิลมีข้อจ ากัดทั้งทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ เพราะจะมีสสาร
หรือวัสดุที่สูญเสียไปในระหว่างการรีไซเคิล เช่น การทอผ้า ในทางเศรษฐศาสตร์ต้องเปรียบเทียบต้นทุนการรีไซเคิลกับ
ต้นทุนของการใช้วัตถุดิบเริ่มต้นว่าทั้งในแง่ความเป็นไปได้ทางกายภาพในการแปรรูป และความได้ประโยชน์เชิง
เศรษฐศาสตร์ การรีไซเคิลเกิดขึ้นครั้งแรกในปลายปี ค.ศ. 1800S เป็นลักษณะของคนคุ้ยขยะ เพื่อหาขยะที่น ามารี
ไซเคิลได้ ต่อมามีการรีไซเคิลของขยะเทศบาลซึ่งเร่ิมในปี 1874 ที่บัลติมอร์ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 

การจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะ ส าหรับประเทศไทยนับว่าเป็นเร่ืองที่ดีที่มีกลุ่มคนที่ท าหน้าที่คัดแยก
ขยะจากบ้านเรือน เพื่อน าขยะเหล่านี้มารีไซเคิลใหม่ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ คือ ผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าที่
เป็นกลไกที่ส าคัญในการคัดแยกขยะ ซึ่งในการคัดแยกขยะผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องทราบว่าขยะประเภทใดบ้างที่เป็น
ความต้องการของตลาดรีไซเคิล และควรจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไรก่อนน าไปขายเพื่อให้ได้ราคาดี  

1. ประเภทพลาสติก 

ขยะประเภทพลาสติกมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนมากท ามาจาก
พลาสติก เช่น ขวดนม กระป่องยา ขวดอาหาร เป็นต้น  

การคัดแยกพลาสติกเพื่อน าไปรีไซเคิล 

พลาสติกที่ซื้อขายกันเพื่อน ากลับมารีไซเคิลมีราคาแตกต่างกันตั้งแต่ 3 -8 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของ
พลาสติกก่อนน าไปขายจะมีการจัดการขยะพลาสติกให้ดีก่อน ดังนี้ 

1. ขวดให้สิ่งปนเปื้อนออกให้หมด ดึงฉลากและสิ่งต่าง ๆที่ติดกับพลาสติกออกให้หมด 
2. ท าให้แบนเพื่อประหยัดเนื้อที่ 
3. คัดแยกพลาสติกออกตามประเภท อาจจะสังเกตประเภทของพลาสติกจากเครื่องหมายที่ก้อนบรรจุ

ภัณฑ์ก็ได้ เพราะบางทีจะมีเครื่องหมายรีไซเคิลพร้อมทั้งตัวเลขระบุประเภทของพลาสติก หรืออาจน า
พลาสติกมาแช่น้ าเพื่อแยกประเภทพลาสติก เพราะพลาสติกแต่ละประเภทมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน 
 



2. ประเภทกระดาษ 

ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนและส านักงานจะมีกระดาษเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญตัวหนึ่ง เนื่องจากใน
ชีวิตประจ าวันของเราจะต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ กระดาษคอมพิวเตอร์ ถุงกระดาษ 
กระดาษลัง เป้นต้น กระดาษเหล่านี้สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ กระดาษที่ไม่สามารถน ากลับมารี ไซเคิลได้ เช่น 
กระดาษห่อของขวัญ กระดาษกล่องแอปเปิล เพราะกระดาษประเภทนี้มีเยื่อเซลลูโลสน้อยมากไม่เหมาะที่จะน ามารี
ไซเคิลอีก กระดาษแต่ละประเภทมีราคารับซื้อไม่เท่ากันถ้าขายรวมๆกันก็จะได้ราคารวมอย่างน้อยเพียงกิโลกรัมละ 1 
บาท และที่ส าคัญกระดาษที่น ามากขายจะต้องไม่เปื้อนคราบน้ ามันต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรมีการแยกประเภทกระดาษ
ก่อนที่จ าน าไปขาย 

การรีไซเคิลกระดาษ 

กระดาษที่รับซื้อจากบ้านเรือนหรือแหล่งต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังโรงงานผลิตกระดาษ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผสมใน
การผลิตกระดาษประเภทต่าง ๆ กระดาษมีหลายชนิดและหลายคุณภาพกระดาษขาวส าหรับเขียนหรือการะดาษ
คอมพิวเตอร์ จะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูงจึงถูกน ามาแปรรูปเป็นกระดาษสมุดและหนังสือส่วนหนังสือพิมพ์และ
กระดาษกล่องจะมีคุณภาพต่ าจึงถูกน ามาแปรรูปเป็นกระดาษกล่องบรรจุเครื่องดื่ม กระดาษห่อของขวัญ กล่อง
กระดาษแข็ง  

3. ประเภทแก้ว 

แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากทราย โดยมีหินปูนและโซดาไฟเป็นส่วนผสม โดยน ามาหลอมและขึ้นรูปเป็น
ภาชนะต่าง ๆ เช่น แก้วน้ า ขวดอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ แก้วเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ขวดแก้วทุกประเภท
สามารถน ามารีไซเคิลได้ แต่ขวดแก้วแต่ละประเภทแต่ละสีจะมีราคาต่าง ๆ คือ ขวดแก้วสีขาวจะมีราคาดีที่สุด 
รองลงมาคือ สีชาและสีเขียว ถ้าเป็นขวดดีไม่แตกก็จะได้ราคาสูงกว่าขวดแตกหรือเศษแก้ว  

การน าแก้วไปรีไซเคิล 

1. ขวดแก้วดี ขวดแก้วที่ไม่แตกจะถูกน ามาคัดแยกตามสีและประเภทที่บรรจุสินค้า  เช่น ขวดแม่โขง ขวดเบียร์ 
ขวดน้ าปลา ขวดซอส ขวดน้ าอัดลมแบบวันเวย์ ฯลฯ ขวดแก้วเหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสียหายจะถูกส่งเข้าโรงงานเพื่อ
น าไปล้างและฆ่าเชื้อโรคและน ากลับมาบรรจุสินค้าใหม่ซ้ าอีกอย่างน้อยถึง 30 ครั้ง โดยผู้ผลิตสินค้าเดิม เช่น บริษัท
ผลิตเบียร์จ าน าขวดเบียร์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการล้างและท าความสะอาดด้วยสารเคมีต่าง  ๆ แล้วจึงน ากลับมา
บรรจุเบียร์อีกคร้ัง 

2. ขวดแก้วแตกหรือเศษแก้ว ขวดที่แตกช ารุดเสียหายจะถูกน ามาคัดแยกสี คือ ขวดแก้วขาว ขวดแก้วสีชา ขวด
แก้วสีเขียว เมื่อแยกสีแล้วจะถูกส่งเข้าโรงงานหลอมแก้ว เพื่อทุบให้แตกละเอียด ล้างท าความสะอาดด้วยสารเคมีและ
หลอมละลาย เพื่อเป่าเป็นชขวดใหม่ 

4. ประเภทโลหะ 

โลหะหลากหลายชนิดสามารถน ามารีไซเคิลได ้โดยการน ามาหลอมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนสามารถแบง่
โลหะออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 



1. โลหะประเภทเหล็ก เหล็กสามารถน ามารีไซเคิลได้ทุกชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เหล็กหล่อ 
เหล็กหนา และเหล็กบาง ราคราซื้อขายจะต่างกันตามประเภทของเหล็ก ซึ่งพ่อค้ารับซื้อของเก่าจะท าการตัดเหล็กตาม
ขนาดต่าง ๆ ตามที่ท่างโรงงานก าหนดเพื่อสะดวกในการเข้าเตาหลอมและการขนส่ง 

2. โลหะประเภทอะลูมิเนียม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ (1) อะลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ 
ลูกสูบ อะลูมิเนียม มาอัลลอย ฯลฯ (2) อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ กะละมังซักผ้า ขันน้ า กระป๋องเคร่ืองดื่ม ฯลฯ ราคา
ซื้อขายโลหะประเภทอะลูมิเนียมมีราคาตั้งแต่ 10 บาท ถึง 45 บาท แล้วแต่ประเภท อะลูมิเนียมหนาจะมีราคาแพง
กว่าอะลูมิเนียมบาง แต่ขยะอะลูมิเนียมที่พบมากในกองขยะส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระป๋องเครื่องดื่ม เช่น กระป๋อง
น้ าอัดลม กระป๋องเบียร์โดยเฉพาะกระป๋องน้ าอัดลมจะเป็นขยะที่มีปริมาตรมาก ส าหรับการรีไซเคิลกระป๋อง
อะลูมิเนียมนั้นพ่อค้ารับซื้อของเก่าจะท าการอัดกระป๋องอะลูมิเนียมให้มีขนาดตามที่ทางโรงงานก าหนดมา กระป๋อง
อะลูมิเนียมสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้หลายๆ ครั้ง ไม่มีการก าจัดจ านวนครั้งของการผลิต เมื่อกระป๋องอะลูมิเนียม
ถูกส่งเข้าโรงงานแล้วจะถูกบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ  แล้วหลอมให้เป็นแท่งแข็ง จากนั้นน าไปรีดให้เป็นแผ่นบางเพื่อส่งต่อไปยงั
โรงงานผลิตกระป๋องเพื่อผลิตกระป่องใหม่ 

3. โลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และสแตนเลส โลหะประเภทนี้มีราคาสูงประมาณ 30-60 บาท โดย
ทองเหลืองสามารถน ามากลับมาหลอมใหม่ โดยท าเป็นพระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนทองแดงก็น ากลับมา
หลอมท าสายไฟได้ใหม่ 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด  

Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ  ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาคร ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรจากการศึกษาบทความวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) เป็นการ
วิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ  เป็นการรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง(Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจซื้อ
ขายขยะรีไซเคิลในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการน าข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลขมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ โดยน าข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มเป้าหมาย   วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   



กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 244 ราย 
ค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, 1973) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้
เท่ากับ 143.59 ราย โดยผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามจ านวน 144 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดย Google 
Form ส่งต่อ ๆ กันทาง Line, Messenger จึงเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)   

ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน 
(ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล ความหลากหลาย
ของขยะรีไซเคิลที่ร้านรับซื้อ ประเภทของผู้ประกอบการและแหล่งเงินทุน) และส่วนประสมทางการตลาด (5P) 

2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 เพื่อพิสูจน์สมมติฐานข้อ 1 – ข้อ 7 ใช้ One – way ANOVA หรือ F – test 

 

ผลการวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี 
จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 36,970.00 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 57,780.23 กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 7-9 ปี จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 113,913.04 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 225,526.24 

ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีขนาดของพื้นที่ที่ใช้ใน
การรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บ 1-3 ไร่ จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 
79,988.76 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 163,896.41 กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยมีขนาดของพื้นที่ที่ใช้ใน
การรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บมากกว่า 3  ไร่ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.1 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล 
เท่ากับ 333,333.33 บาท มค่ีาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 208,166.60 

ประเภทของผู้ประกอบการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 
80.6 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 30,469.83 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 46,126.73 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนน้อยเป็น บริษัท จ ากัด จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 
307,000.00 บาท มค่ีาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 144,994.25 

 



ความหลากหลายของขยะรีไซเคิล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ พลาสติก จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 54.9 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 52,145.57 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 86,017.26 
กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อย คือ พลาสติกและเหล็ก จ านวน  3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.1 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล 
เท่ากับ 673,333.33 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 565,803.26 และพลาสติกและขวด จ านวน  3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.1 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 70,000.00 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
43,588.99 

แหล่งเงินทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากเงินทุนตนเอง จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.1 มี
จ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 30,995.05 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 49,216.08 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนน้อยมาจากเงินกู้ธนาคารและเงินทุนตนเอง จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.6 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล 
เท่ากับ 93,761.90 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 215,514.94 

แหล่งซื้อขยะรีไซเคิล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ โรงงาน จ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.3 มี
จ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 90,561.73 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 184,108.45 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนน้อย คือ โรงงาน,ร้านรับซื้อของเก่ารายย่อย จ านวน  2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรี
ไซเคิล เท่ากับ 125,000.00 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 35,355.34 และซาเล้ง,ชุมชนมาขายโดยตรง,
โรงงาน,ร้านรับซื้อของเก่ารายย่อย จ านวน  2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 
80,000.00 บาท มค่ีาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 98,994.95 

        แหล่งขายขยะรีไซเคิล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ขายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลรายใหญ่ ,ขาย
โดยตรงให้กับโรงงานที่ใช้ขยะรีไซเคิล จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 
77,671.88 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 152,562.56 กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อย คือ ขายโดยตรงให้กับ
โรงงานที่ใช้ขยะรีไซเคิล จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.4  มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 70,763.16 บาท 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 164,743.77 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
7.51 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.32 ในระดับคะแนนสูง เป็นอันดับที่ 3 ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิลของประชากรที่ประกอบกิจการซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเรื่อง ร้านมีการตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิลก่อนขายให้ลูกค้า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 เป็นอันดับ 1 ในระดับคะแนนสูงมาก 

ปัจจัยด้านราคา (Price) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.79 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.62 
ในระดับคะแนนสูง เป็นอันดับที่ 1 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิลของ
ประชากรที่ประกอบกิจการซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญเร่ือง ราคาเป็นไปตามเกรดขยะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.97 เป็นอันดับ 1 ในระดับคะแนนสูง 

 



ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 1.46 ในระดับคะแนนสูง เป็นอันดับที่ 4 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อจ านวนเงินที่ซื้อ
ขยะรีไซเคิลของประชากรที่ประกอบกิจการซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ืองที่ตั้งร้านไม่มีข้อห้ามตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.59 เป็นอันดับ 1 ในระดับคะแนนสูง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.13 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.78 ในระดับคะแนนปานกลาง เป็นอันดับที่ 5 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อจ านวนเงินที่ซื้อขะรีไซเคิลของประชากรที่ประกอบกิจการซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ มีการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.52 เป็นอันดับ 1 ในระดับ
คะแนนปานกลาง 

และปัจจัยด้านบุคคล (People) พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.77 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 1.67 ในระดับคะแนนสูง เป็นอันดับที่ 2 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อจ านวนเงินที่ซื้อ
ขายขยะรีไซเคิลของประชากรที่ประกอบกิจการซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญเรื่อง ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถในเรื่องการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.99 เป็น
อันดับ 1 ในระดับคะแนนสูง 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 พบว่า: ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล แตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อ
ขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน 
ได้แก ่ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลน้อยกว่า 1 ไร่ แตกต่างกับ ขนาดของพื้นที่ที่
ใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิลมากกว่า 3 ไร ่ 

 ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล 1-3 ไร่ แตกต่างกับ ขนาดของพื้นที่ที่ใช้
ในการรวบรวม คัดแยก และจัดเก็บขยะรีไซเคิล มากกว่า 3 ไร ่

สมมติฐานที่ 3 พบว่า ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่ร้านรับซื้อแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน
ได้แก ่ เหล็ก แตกต่างกับ พลาสติก,เหล็ก 

กระดาษ แตกต่างกับ พลาสติก,เหล็ก 

ขวด แตกต่างกับ เหล็ก และ พลาสติก,เหล็ก 

ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ แตกต่างกับ พลาสติก,เหล็ก 

พลาสติก,กระดาษ,ขวด แตกต่างกับ เหล็ก  



และ พลาสติก,เหล็ก,กระดาษ,ขวด แตกต่างกับ เหล็ก 

สมมติฐานที่ 4 พบว่า ประเภทของผู้ประกอบการแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน
ได้แก ่   ประเภทบุคคลธรรมดา แตกต่างกับ ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด และ ประเภทบริษัท จ ากัด 

ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด แตกต่างกับ ประเภทบริษัท จ ากัด 

สมมติฐานที่ 5 พบว่า แหล่งเงินทุนแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน
ได้แก ่ เงินทุนตนเอง แตกต่างกับ เงินกู้ธนาคารและเงินทุนตนเอง 

เงินทุนตนเอง แตกต่างกับ เงินทุนอ่ืน ๆ 

เงินกู้ธนาคารและเงินทุนตนเอง แตกต่างกับ เงินทุนอ่ืน ๆ 

สมมติฐานที่ 6 พบว่า แหล่งซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 พบว่า แหล่งขายขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่แตกต่างกัน 

 สรุป ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนซื้อขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครคือ ขนาดของพื้นที่ที่
ใช้ในการรวบรวม คัดแยกและจัดเก็บขยะรีไซเคิล ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ ประเภทของ
ผู้ประกอบการ และแหล่งเงินทุน 

 

การอภิปรายผล 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่ไม่เกิน 3 ปี จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีจ านวนเงินที่ซื้อ
ขยะรีไซเคิล เท่ากับ 36,970.00 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 57,780.23 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) ร้านส่วนใหญ่เปิดด าเนินกิจการมาแล้วประมาณ 5 – 10 ปี และค่าเฉลี่ยของระยะเวลา
ในการเปิดด าเนินกิจการของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือ 8.38 ปี โดยมี ผู้ประกอบการที่ด าเนินงานมานานที่สุดคือ 50 ปี   

ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยกและจัดเก็บ 1-3 ไร่ จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีจ านวน
เงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 79,988.76 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 163,896.41 ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของมารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) พื้นที่ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจรวบรวมและรับ ซื้อขยะรีไซเคิลมีทั้งที่เป็น
ที่ดินของตนเองและที่ดินเช่าเกือบพอ ๆ กัน คือร้อยละ  43.6 และ 56.4 โดยขนาดพื้นที่ที่เช่าจะมีเนื้อที่เฉลี่ยน้อยกว่า
ผู้ประกอบการที่มีที่ดินในการด าเนินการ เป็นของตนเอง  ทั้งนี้ ผู้ที่มีพื้นที่ในการด าเนินการจ านวนน้อยที่สุดคือ
ประมาณ 20 ตารางเมตร ซึ่ง เป็นผู้ประกอบการที่เช่าอาคารพาณิชย์ 1 ห้อง เพื่อใช้เปิดเป็นหน้าร้านรั บซื้อ และคัด
แยกให้เสร็จ ภายในวันเดียวและรีบด าเนินการขายไปในทันที เพื่อให้การบริหารพื้นที่สามารถท าได้โดยไม่มีปัญหา   

 



ประเภทของผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา จ านวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.6 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรี
ไซเคิล เท่ากับ 30,469.83 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 46,126.73 สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา 
โชคมีสุข (2562) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการของผู้ประกอบการค้าทางธุรกิจรีไซเคิลที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนที่มีประสิทธิผลของบริษัทโชคมีสุขจ ากัด จังหวัดลพบุรี ด้านลักษณะการประกอบกิจการ พบว่า ส่วนใหญ่ มี
ลักษณะการประกอบกิจการแบบบุคคลทั่วไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาเจ้าของคนเดียว จ านวน 
127 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ถัดมา บริษัทจ ากัด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 
56 คน คิด เป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ 

แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ จากเงินทุนตนเอง จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.1 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรี
ไซเคิล เท่ากับ 30,995.05 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 49,216.08 สอดคล้องกับงานวิจัยของมารศรี  
เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) เงินทุนที่ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล น ามาใช้ในการด าเนินการ เกือบทุกรายจะใช้แหล่ง
เงินลงทุนของตนเองเป็นแหล่งเงินทุนหลักใน การด าเนินธุรกิจ  และหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระยะยาว
เพื่อมาใช้ในการด าเนินการ ส่วนใหญ่จะมีแหล่งเงินทุนอ่ืนบ้าง เช่น  บริษัทหรือร้ านที่รวบรวมและรับซื้อขยะจาก
ผู้ประกอบการ อีกทอดหนึ่ง แหล่งเงินทุนฉุกเฉินที่ผู้ประกอบการมี ความจ าเป็นที่ต้องใช้ เพราะเงินสดไม่เพียงพอจะ
ขอยืมจากบุคคลภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง รวมทั้ง เถ้าแก่หรือผู้รวบรวมขยะรี
ไซเคิลรายใหญ่ 

ความหลากหลายของขยะรีไซเคิล พลาสติก จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.9 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรี
ไซเคิล เท่ากับ 52,145.57 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 86,017.26  สอดคล้องกับงานวิจัยของมารศรี  
เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) ร้านส่วนใหญ่จะรับซื้อขยะรีไซเคิล 6 ถึง 7 ประเภทมากที่สุด สรุปได้ว่าการประกอบธุรกิจรับ
ซื้อขยะรีไซเคิล ถ้ามองในแง่ของการรับซื้อจะ สามารถแยกผู้ประกอบการได้เป็น 2 ประเภท คือ  ผู้ประกอบการที่รับ
ซื้อเฉพาะขยะบางอย่างเท่านั้น เช่น พลาสติก หรือเหล็ก คือรับซื้อขยะรีไซเคิลประเภทเดียว หรือ รับซื้อขยะรีไซเคิล 2 
ถึง 3 ประเภท และผู้ประกอบการที่รับซื้อขยะที่หลากหลายคือตั้งแต่ 4 ประเภทขึ้นไป   

แหล่งซื้อขยะรีไซเคิล โรงงาน จ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 
90,561.73 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 184,108.45 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมารศรี  เจษฎา
ปฏิพัทธ์ (2552) แหล่งหรือวิธีการที่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลจะได้รับขยะมาเพื่อด าเนินการนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจาก
แหล่งชุมชนมากที่สุด โดยมีทั้งที่คนในชุมชนเอามาขายให้เอง ซาเล้งวิ่งเข้าไปรับซื้อแล้วมาขายต่อให้ร้าน หรือแม้แต่
ร้านบางร้านใช้วิธีวิ่ง รับซื้อขยะตามบ้านพักอาศัยในแหล่งชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับท าเลของร้าน ส่วนร้านที่มี
ขนาดใหญ่จะรับซื้อขยะจากร้านรับซื้อขยะรายย่อยหรือเข้าไปรับซื้อ (ประมูล) จากโรงงานอุตสาหกรรม 

แหล่งขายขยะรีไซเคิล ขายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลรายใหญ่ ,ขายโดยตรงให้กับโรงงานที่ใช้ขยะรีไซเคิล 
จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 มีจ านวนเงินที่ซื้อขยะรีไซเคิล เท่ากับ 77 ,671.88 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 152,562.56 สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา โชคมีสุข (2562)  แหล่งรับซื้อสินค้าปลายทาง ส่วนใหญ่
ขายให้โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อย ละ 57.3 และขายให้ร้านรับซื้อสินค้ารีไซเคิลรายใหญ่ 
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7  งานวิจัยของมารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) ร้านส่วนใหญ่จะน าขยะรีไซเคิลที่
ตนเอง รวบรวมและรับซื้อไปขายให้กับร้านที่ใหญ่กว่า รองลงมาคือขายตรงให้กับโรงงานที่ใช้ขยะรีไซเคิล 



ในส่วนความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิล พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนในเรื่อง ร้านมีการตรวจสอบคุณภาพขยะรีไซเคิลก่อนขาย
ให้ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 ในระดับคะแนนสูงมาก รองลงมาคือ ขยะรีไซเคิลของร้านมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 ในระดับคะแนนสูง ปัจจัยด้านราคา (Price) ) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนในเร่ือง ราคา
เป็นไปตามเกรดขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.97 ในระดับคะแนนสูง รองลงมาคือ ราคาของขยะเป็นราคายุติธรรม(ราคา
ตลาด) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.92 ในระดับคะแนนสูง ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนในเรื่อง ที่ตั้งร้านไม่มีข้อห้ามตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.59 ในระดับคะแนนสูง รองลงมาคือ ร้าน
ส่งสินค้า (ขยะรีไซเคิล) ไปให้ผู้รับซื้อได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.28 ในระดับคะแนนสูง ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.12 ใน
ระดับคะแนนปานกลาง รองลงมามีการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.02 ในระดับคะแนนปาน
กลาง และปัจจัยด้านการบุคคล (People) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนในเรื่อง มีผู้ประกอบการมีความรู้ 
ความสามารถในเรื่องการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.99 ในระดับคะแนนสูง พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.97 ในระดับคะแนนสูง  

สอดคล้องกับการศึกษาของ น้อย คล้ายแจ้ง และ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ (2558) ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้า  บริษัท ปิโตพลัส เคมีคอล จ ากัด จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่ให้ความส าคญั
ในด้านการจัดหาสินค้ากรณีสินค้าขาด เพื่อที่จะมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการใช้มีแนวโน้มที่จะซื้อเม็ดพลาสติกจาก
บริษัทฯ ลดลง ส าหรับลูกค้าที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการสั่งซื้อจะท าให้มี แนวโน้มที่
จะซื้อกับบริษัทฯ ลดลง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านการบริการและด้านพนักงานขาย ไม่สามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้าบริษัท ปิโตพลัส เคมี
คอล จ ากัด จังหวัดนครปฐมได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 

การอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพชรา แก้วดวงดี (2555) การวัดระยะเวลาในการด าเนินงานของร้านไม่สามารถสะท้อนอิทธิพลที่มีผลต่อการ
ด าเนินงาน เพราะร้านที่เปิดกิจการมานานกว่า แต่ไม่ได้พัฒนาเครือข่ายและไม่สามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับแก่ลูกค้า 

ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการรวบรวม คัดแยกและจัดเก็บขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิล
แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) ขนาดของพื้นที่ที่ใช้รวบรวม คัดแยก และ
จัดเก็บขยะรีไซเคิลไม่มีผลโดยตรงใน ทิศทางบวกต่อผลการด าเนินงานของร้านในแง่ของผลก าไร  ผลิตภาพ คุณภาพ 
หรือความสามารถ ในการยืดหยุ่นปรับตัว 

 ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่ร้านรับซื้อแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของมารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) ความหลากหลายของขยะรีไซเคิลที่ร้านจะรับซื้อเป็นกลยุทธ์ที่แต่ละ
ร้านต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับศักยภาพของตน  และควรพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของราคาและความต้องการของ



ตลาดเป็นปัจจัยประกอบด้วย  ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการจะเลือกที่จะรับซื้อขยะรีไซเคิลหลากหลายประเภทมาก
ขึ้น เพื่อเพิ่ม อ านาจการต่อรอง การกระจายความเสี่ยง และช่วยให้มีขยะรีไซเคิลที่สามารถรับซื้อได้มากข้ึน   

ประเภทของผู้ประกอบการแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มารศรี  เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552) จ านวนเงินที่รับซื้อในแต่ละวันที่แบ่งเป็นช่วง ๆ ของจ านวนเงินต่อวัน มีความ
สอดคล้องกับขนาดของผู้ประกอบการ                                                                                                    

แหล่งเงินทุนแตกต่างกัน จ านวนเงินซื้อขยะรีไซเคิลแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมารศรี  เจษฎา
ปฏิพัทธ์ (2552) คุณสมบัติของความคงทนของ ทรัพยากรต่อผลการด าเนินงานในแง่ของผลก าไรอาจเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้ามได้  จากผลการ วิเคราะห์ที่ออกมาในทิศทางลบตอ่ผลการด าเนินงานในครั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะสถานการณ์
ที่ผิดปกติ อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าอย่างรุนแรงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ดังที่ผู้ประกอบการหลายรายได้ อธิบาย
เก่ียวกับการวางแผนระยะยาวที่ไม่ผันแปรตามสภาวการณ์ที่เป็นวิกฤต  หรือการมีแหล่งเงินทุนระยะยาวที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจจะซื้อหรือจะขาย เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมธุรกิจ SME ควรส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายขยะรี
ไซเคิลให้มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นและผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้มากข้ึน 

ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่ม เช่น ปัจจัยด้านกระบวนการแปรสภาพ 
ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพ  ศึกษาสภาพการแข่งขันของธุรกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจขยะรีไซเคิล  เป็นต้น 

การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะตัวแปรด้านปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิลของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบแนวคิดแค่เพียงบางตัวแปรตามบริบทของงานวิจัย ในการท าวิจัยใน
อนาคตควรศึกษาประชากรในเขตพื้นที่อ่ืน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่อาจจะแตกต่างออกไป  และการศึกษาในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มักศึกษาในเชิงปริมาณ ควรจะมีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจซื้อ
ขายขยะรีไซเคิลของผู้ประกอบการ เพื่อทราบถึงข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมที่จะน ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
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