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บทคัดยอ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินธุรกิจสีเขียว (Green Business) ในสวนของธุรกิจรับซ้ือของเกา โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูแทนองคกร และชาวบานในชุมชน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แนวการสัมภาษณ พ้ืนท่ีท่ีศึกษา ไดแก
จังหวัดนครปฐมผลจากการศึกษาพบวา ธุรกิจรับซ้ือของเกาหรือธุรกิจแปรสภาพขยะเปนเงินน้ัน ปจจุบันไดมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองดวยปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีขยะเพ่ิมมากขึ้น จึงทําใหธุรกิจน้ีมีบทบาทสําคัญในการชวยทําใหส่ิงแวดลอมในชุมชนดีขึ้น อีกท้ังยังทําใหเกิดการจางงานการสรางรายได
ดวยการเก็บขยะขาย ทําใหปริมาณขยะลดลง จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการทําธุรกิจพบวา ผูประกอบการมีเงินหมุนเวียนไมมากพอในการ
รับซ้ือขยะจากชุมชนและปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน ดังน้ัน หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีนโยบายในการสงเสริมหรือใหการสนับสนุนธุรกิจประเภท
น้ี เน่ืองดวยธุรกิจน้ีสวนชวยใหส่ิงแวดลอมในชุมชนมีความนาอยู มลภาวะท่ีเกิดจากขยะลดลง ตลอดจนชวยใหการเผาขยะท่ีเปนปญหาสําคัญท่ีทําให
โลกรอนลดลง

คําสําคัญ:ธุรกิจสีเขียว, ชุมชน, ส่ิงแวดลอม

1. ท่ีมาและความสําคัญ

ปจจุบันเปาหมายสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยคือความอยูดีมีสุขสุขภาพดีและมีความม่ันคงปลอดภัยแตท่ีผานมามนุษยไดใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยและไมระมัดระวัง(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550)จึงสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกเกิดสภาวะโลกรอน(สุนทรบุญญาธิการและคณะ, 2545)และภัยธรรมชาติตางๆดังน้ันส่ิงท่ีทุกคนตองการคือการดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานเดิมกับธรรมชาติ(ศศินา ภารา, 2550) โดยปจจัยแหงความสําเร็จในการมุงสูความอยูดีมีสุขท่ีเปนเปาประสงคไดน้ันคือการลดขั้นตอนของการ
ทํางานรวมคิดรวมวางแผนรวมแกปญหาหรือการทํางานรวมกันเปนกระบวนการเปนตน (พิพัฒน วีระถาวร, 2555) และคงตองยอมรับความจริงวาการ
ใชชีวิตเกิดมาเปนมนุษยตองใชทรัพยากรและทําลายทรัพยากรมากพอสมควร การประกอบธุรกิจบางอยางมีผลในทางทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมโดยตรง เชน ธุรกิจคาไม ขุดเจาะนํ้ามัน รูจักกันในนามของ “เศรษฐกิจทุนนิยม” ซ่ึงทําใหเกิดแนวคิดในการเปล่ียนส่ิงตางๆ ใหเปนเงินมาก
ท่ีสุด สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เกิดสารเคมีปนเปอน ซ่ึงถือวาธุรกิจดังกลาว ทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางหนัก เพราะกลไก
ลการแขงขันจึงทําใหเกิดทางเลือกใหมในการดําเนินธุรกิจท่ีสรางผลกําไรไปพรอมๆกับการรักษาส่ิงแวดลอมน่ันก็คือ “ธุรกิจสีเขียว”

โดยธุรกิจสีเขียว หมายถึง องคกรท่ีประกอบธุรกรรมโดยมีปณิธานในการทํางาน มุงอนุรักษส่ิงแวดลอม เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติท้ังหลาย
ของโลกมนุษย มีชีวิตอยูรวมกันในระบบนิเวศวิทยาท่ีดีท่ีสุดและอยางยั่งยืน มีนโยบายและกระบวนการในการประกอบธุรกิจท่ีพยายามใช หรือทําลาย
ส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด และหากเปนไปไดตองพยายามสรางขึ้นทดแทน หรือพยายามบําบัดสภาพแวดลอมท่ีถูกทําลายไปใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เรื่อง
ท่ีมีความสลับซับซอนและมีคาใชจายแฝงอยูดวยพอสมควร จะอาศัยเพียงจิตสํานึกความรับผิดชอบเพียงปจจัยเดียวไมเพียงพอ แตในขณะเดียวกัน ถา
ไมมีจิตสํานึกรับผิดชอบ โลกคงถลมทลายเปนอยางแนนอนจากปญหา ภาวะโลกรอน (Global Warming) กลายเปน ภาวะโลกเดือดพลาน (Global
Boiling) องคกรแตละองคกรสามารถเลือกวางนโยบายไดวา ตนเองมีความตองการและความพรอมท่ีจะ “เขียว” ขนาดไหน ปจจัยท่ีนํามาพิจารณาใน
การเลือกระดับความเขียว หรือระดับความรับผิดชอบตอทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน (นงนุช อสัมภินวงศ,
2553)ไดแก ระดับศีลธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบของเจาของบริษัทหรือ CEOกฎหมายท่ีควบคุมผูประกอบการทัศนคติของผูบริโภคและ
สาธารณชน เปนตน โดยเนนใหความสําคัญกับความรับผิดชอบดานสังคมเปนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมภายในและภายนอกองคกร (จณิน
เอี่ยมสอาด, 2550)

จากปรากฏการดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการดําเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพ่ือส่ิงแวดลอมในชุมชน โดยมุง
ศึกษา รูปแบบทางธุรกิจกลยุทธการดําเนินธุรกิจปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนการลดปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน

2.วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
2.1 ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูประกอบการธุรกิจสีเขียว และผูท่ีเกี่ยวของ จํานวน 17 คน (ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554)
2.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยโดยเลือกแบบไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) คือ การสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
2.3การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน
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2.3.1 การคนควาเอกสารรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบธุรกิจสีเขียวจากแหลงสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และเอกสารวิชาการ
ตางๆ รวมท้ัง การคนควาขอมูลเบ้ืองตนของบริษัทวงษพาณิชยเพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณตอไป

2.3.2การสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal interviewการสัมภาษณผูใหขอมูล 1 ทาน ใช
เวลาประมาณ 1ชั่วโมง ขออนุญาตจดบันทึก  ภาคสนาม (Fieldnote) และบันทึกเทปเพ่ือเก็บไวเปนขอมูลในกรณีท่ีจดบันทึกไมทัน

2.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แนวสัมภาษณเชิงลึก
2.5 การวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation)

ไดเขาไปสังเกตการณสภาพแวดลอม (Setting) การทํางาน (Acting) และการวิเคราะหเรื่องราว ผูวิจัยพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังหมดจาก
การจดบันทึก และการถอดความในเทปบันทึกเสียงมาอาน-ฟง-วิเคราะหขอมูลรวมกันเพ่ือใชเปนขอมูลตอไป

3.สรุปผลการทดลอง

จากการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการสัมภาษณ ผูทําวิจัยไดแบงผลการศึกษาออกเปน4 สวน ประกอบดวย
1. รูปแบบทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบวาธุรกิจสีเขียวมีรูปแบบการทําธุรกิจในระบบเฟรนไชส มีสาขาเครือขายและฟรนไชสกระจายท่ัวไป

ตามจังหวัดตางๆ แตละปสามารถรีไซเคิลขยะกวาได1 แสนตัน และเม่ือดําเนินงานไปสักระยะทําใหเริ่มมองเห็นชองทางในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
รีไซเคิลขยะ จึงตัดสินใจเขารวมซ้ือเฟรนไชสของบริษัทอื่น ภายใตเงื่อนไขคือ ตองผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด มีความพรอมทางดานทุน
หมุนเวียน ทําเล ท่ีต้ัง จํานวนพนักงาน และการจายคาประกันในการใชสิทธ์ิตางๆ เชน ชื่อราน ซ่ึงรูปแบบของธุรกิจระบบเฟรนไชสเปนสัญญาหรือ
ขอตกลงอยางเปนทางการระหวางสองกิจการท่ีมีกําหนดระยะเวลาของการทําธุรกิจท่ีชัดเจนโดยใหสิทธิพิเศษแกผูซ้ือสิทธ์ิ (Franchisee) ในการขาย
สินคาหรือดําเนินธุรกิจภายใตชื่อตราสินคาและภาพลักษณของเจาของสิทธ์ิ (Franchisor) ผูซ้ือสิทธ์ิจะตองจายคาตอบแทนในการใชชื่อการคาใหแก
ผูใหสิทธ์ิเชนคาธรรมเนียมเริ่มแรก (Franchise Fee) คาลิขสิทธ์ิ (Royalty Fee) และคาสงเสริมการโฆษณา (Advertising Fee) เปนตน

2. กลยุทธการดําเนินธุรกิจจากการเรียบเรียงขอมูลท่ีไดจากผูสัมภาษณพบวา การดําเนินธุรกิจสีเขียว แบงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 2ดาน
คือ 1) กลยุทธทางการตลาด 4Ps ไดแก กลยุทธดานราคา (Price) ต้ังราคาท่ีเปนมาตรฐาน และยุติธรรม  กลยุทธดานสถานท่ี (Place) ใชรถเคล่ือนท่ี
ไปรับซ้ือ หรือทําลายเอกสารตามสถานท่ีตางๆเพ่ือสรางความแตกตางใหกับคูแขงขัน ตรงท่ีรับทําลายและรับซ้ือถึงท่ี กลยุทธดานสินคา (Product)
ธุรกิจสีเขียวไดทําธุรกิจเกี่ยวกับขยะ ของเกา กระดาษ นําส่ิงของพวกน้ีมาผานกระบวนการเพ่ือใหนํากลับมาใชใหมได และกลยุทธดานการสงเสริมการ
ขาย (Promotion) สงเสริมใหลูกคารูจักแยกขยะ และใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับประเภทของขยะ และส่ิงของชิ้นไหนสามรถนําไปรีไซเคิลได และถาไม
สามารถนําไปรีไซเคิลควรจะตองเอาไปจัดการใหถูกวิธีและ 2)กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management):CRM ท่ี
เนนกระบวนการเนนการรักษาความสําคัญกับลูกคา เพ่ือสามารถสรางและรักษาความจงรักภักดีลูกคาท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอองคกรและเปน
ผูสรางกําไรระยะยาวใหกับองคกร

3.ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานงาน หลักๆ มี 2 ประการ ไดแก 1)ขาด
แคลนในดานปจจัยนําเขา เชน เงินทุน แรงงาน เปนตน โดยถือวาเงินทุนเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ การขาดเงินทุนจะทําใหการ
ดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก และสงผลกระทบไปถึงเงินทุนหมุนเวียนภายภาคหนา เน่ืองจากการรับซ้ือของเกาจําเปนจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนอยู
ตลอดเวลา 2)ขาดแคลนแรงงาน น่ันคือ การมีแรงงานไมเพียงพอตองานท่ีมี ทําใหระบบการทํางานของพนักงานตองปรับเปล่ียนตามสถานการณ
ตลอดเวลา  เชน พนักงานท่ีตองคัดแยกของภายในโรงงาน อาจตองออกนอกสถานท่ีเพ่ือไปทําลายเอกสารท่ีมีจํานวนมากและมีเวลาจํากัด ดังน้ันงาน
แยกก็จะคางอยูในโรงงาน สงผลใหงานไมสามารถดําเนินตอไปได และแรงงานสวนใหญขององคกรเปนชาวตางดาว แมทุกคนจะมีใบอนุญาตทํางาน แต
อยางไรก็ตามยังเกิดปญหากับเจาหนาท่ีตํารวจบอยๆ เชน ขอตรวจบัตร แตลูกจางไมไดพกบัตรติดตัวไว เปนตน

4. ลดปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนผลจากการศึกษาพบวา ธุรกิจรับซ้ือของเกาท่ีมีการขยายเฟรนดไชสเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองมีบทบาทสําคัญใน
การชวยทําใหส่ิงแวดลอมในชุมชนดีขึ้น อีกท้ังยังทําใหเกิดการจางงานการสรางรายไดดวยการเก็บขยะขาย ทําใหปริมาณขยะลดลง

4.ผลการทดลองและวิจารณ

จากผลการวิจัย ทําใหทราบวา ธุรกิจสีเขียวในปจจุบันมีรูปแบบการทําธุรกิจในระบบเฟรนไชส แตละปสามารถรีไซเคิลขยะกวาได1 แสนตัน
โดยระบบเฟรนไชสมีเงื่อนไขคือ ตองผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด มีความพรอมทางดานทุนหมุนเวียน ทําเล ท่ีต้ัง จํานวนพนักงาน และการ
จายคาประกันในการใชสิทธ์ิตางๆ เปนตนสําหรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจพบวา การดําเนินธุรกิจสีเขียวแบงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 2ดาน คือ 1)
กลยุทธทางการตลาด 4Ps โดยดานราคา (Price) พบวา มีการต้ังราคาท่ีเปนมาตรฐาน และยุติธรรม  กลยุทธดานสถานท่ี (Place) มีการใชรถเคล่ือนท่ี
ไปรับซ้ือ หรือทําลายเอกสารตามสถานท่ีตางๆเพ่ือสรางความแตกตางใหกับคูแขงขัน ตรงท่ีรับทําลายและรับซ้ือถึงท่ี ดานกลยุทธดานสินคา (Product)
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ธุรกิจสีเขียวไดทําธุรกิจเกี่ยวกับขยะ ของเกา กระดาษ นําส่ิงของพวกน้ีมาผานกระบวนการเพ่ือใหนํากลับมาใชใหมได และดานกลยุทธดานการสงเสริม
การขาย (Promotion) สงเสริมใหลูกคารูจักแยกขยะ และใหความรูแกลูกคาเกี่ยวกับประเภทของขยะ และส่ิงของชิ้นไหนสามรถนําไปรีไซเคิลได และ
ถาไมสามารถนําไปรีไซเคิลควรจะตองเอาไปจัดการใหถูกวิธี โดยวิธีการดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดธุรกิจสีเขียวของนรินทรองคอินทรี (2552) ท่ี
มุงเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและการนําทรัพยากรกลับมาใชใหมคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอชุมชนเปนหลักและ 2)กลยุทธ
การบริหารลูกคาสัมพันธ ไดเนนกระบวนการรักษาความสําคัญกับลูกคา เพ่ือสามารถสรางและรักษาความจงรักภักดีลูกคาและเปนผูสรางกําไรระยะ
ยาวใหกับองคกร

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานพบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานงาน หลักๆ มี 2 ประการ ไดแก 1)ขาดแคลนใน
ดานปจจัยนําเขา เชน เงินทุน แรงงาน เปนตน โดยถือวาเงินทุนเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ การขาดเงินทุนจะทําใหการดําเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก และสงผลกระทบไปถึงเงินทุนหมุนเวียนภายภาคหนา เน่ืองจากการรับซ้ือของเกาจําเปนจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนอยูตลอดเวลา 2)ขาด
แคลนแรงงาน น่ันคือ การมีแรงงานไมเพียงพอตองานท่ีมี ทําใหระบบการทํางานของพนักงานตองปรับเปล่ียนตามสถานการณตลอดเวลา  เชน
พนักงานท่ีตองคัดแยกของภายในโรงงาน อาจตองออกนอกสถานท่ีเพ่ือไปทําลายเอกสารท่ีมีจํานวนมากและมีเวลาจํากัด ดังน้ันงานแยกก็จะคางอยูใน
โรงงาน สงผลใหงานไมสามารถดําเนินตอไปได และแรงงานสวนใหญขององคกรเปนชาวตางดาว แมทุกคนจะมีใบอนุญาตทํางาน แตอยางไรก็ตามยัง
เกิดปญหากับเจาหนาท่ีตํารวจบอยๆ เชน ขอตรวจบัตร แตลูกจางไมไดพกบัตรติดตัวไว เปนตน ตลอดจนผลการศึกษายังพบวา ธุรกิจสีเขียวไดชวยลด
ปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน โดยธุรกิจรับซ้ือของเกาท่ีมีการขยายเฟรนดไชนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง มีบทบาทสําคัญในการชวยทําใหส่ิงแวดลอมในชุมชน
ดีขึ้น อีกท้ังยังทําใหเกิดการจางงานการสรางรายไดดวยการเก็บขยะขาย ทําใหปริมาณขยะลดลงอีกดวย ซ่ึงไดสอดคลองกับสุนีย สุทีปธรรม และพิทักษ
ศิริวงศ (2556) ไดศึกษาเสนทางสูฟารมสีเขียว : รูปแบบกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมภายในฟารมสุกรกาญจนบุรีใน
เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด (มหาชน) พบวาชุมชนท่ีอาศัยอยูใกลฟารมสุกรมากท่ีสุดไดรับประโยชนจากการจัดการส่ิงแวดลอมไดแกการนํา
นํ้าเสียท่ีผานการบําบัดแลวมาใชในการทําไรออยซ่ึงชวยประหยัดตนทุนปุยและนํ้าไปไดมากและชุมชนมีความรูสึกท่ีดีตอฟารมสุกรกาญจนบุรีเพราะ
การเขามาของฟารมสุกรกาญจนบุรีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใกลเคียงใหดีขึ้น จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาการท่ีชุมชนอยูใกลกับแหลงธุรกิจ
สีเขียวมิใชจะไมไดรับผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมเทาน้ัน แตยังสงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกดวย

5.ขอเสนอแนะผลการวิจัย

1. จากผลการศึกษาท่ีพบปญหาการขาดแคลนเงินทุน ซ่ึงเปนปจจัยนําเขาสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการควรหาแหลงเงินทุนจาก
แหลงเงินกู หรือ หาผูรวมลงทุนเพ่ิม

2.ปญหาดานแรงงานไมเพียงพอตองานปจจุบัน หากผูประกอบการตองการจัดการปญหาดานแรงงาน ผูประกอบการควรศึกษาจํานวนท่ี
ตองทําในแตละวัน และจัดระบบการทํางาน ตารางการทํางานของพนักงานใหเหมาะสมกับจํานวนพนักงานท่ีมีอยู หรืออาจจะรับสมัครพนักงานใหม
เพ่ิมเขามาชวยในการทํางาน

3. หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีนโยบายในการสงเสริมหรือใหการสนับสนุนธุรกิจประเภทน้ี เน่ืองดวยธุรกิจน้ีสวนชวยใหส่ิงแวดลอมในชุมชนมี
ความนาอยู มลภาวะท่ีเกิดจากขยะลดลง ตลอดจนชวยใหการเผาขยะท่ีเปนปญหาสําคัญท่ีทําใหโลกรอนลดลง
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