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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี ม้ ี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษา (1) ระดับการบริ หารความเสี่ ยงและ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิ จที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ใน
ตลาดขยะรี ไซเคิล และ (2) ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการบริ หารความเสี่ยงและ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิ จที่ส่งผลต่อการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ใ นตลาดขยะ
รี ไซเคิ ล เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งเก็ บรวมรวมข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจขยะรี ไซเคิลนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ผลการวิจัยพบว่าการบริ หาร
ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาก ความสามารถในการดาเนินธุรกิจอยู่ใน
ระดับมาก และมีการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิลอยู่ในระดับ
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มาก โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ตลอดจนมี ความสามารถในการพยากรณ์ ได้ ในระดับดี เนื่ องจากมี ค่าสหสัมพันธ์
พหุคณ
ู กาลังสอง (R2) เท่ากับ 0.603 หรื อร้ อยละ 60.3 ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าการบริ หารความเสีย่ งการดาเนินธุรกิจมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจขยะรี ไซเคิลและมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการจัดการ
ลูกค้ าสัมพันธ์ในตลาดขยะรี ไซเคิล อีกทังความสามารถในการด
้
าเนินธุรกิจยังมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ในตลาดขยะรี ไซเคิล
คาสาคัญ: การบริ หารความเสีย่ ง / ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ / การจัดการ
การตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ / ตลาดขยะรี ไซเคิล
Abstract
The objectives of this study are to study (1) the level of risk management
and ability of business performance affects customer relationship marketing of
entrepreneurs in waste recycle market and (2) test the casual relationship of
risk management and ability of business performance affects customer
relationship marketing among entrepreneurs in waste recycle market. A
questionnaire was employed as the research instrument to collect data from the
research sample consisting of waste recycle entrepreneurs in eastern industrial
park. The research data were analyzed with the structural equation model. The
research findings found that waste recycle market entrepreneurs managed risk
on business performance at high level, business function at high level and
customer relationship marketing in waste recycle market at high level as well.
The causal relationship Model was created which was consistent with empirical
data and had the ability to predict at good level with square multiple correlation
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(R2) of 0.603 or 60.3 percent. The casual relationship at statistical significance
of 0.05 showed that risk management were direct effect to ability of business
performance and indirect effect to customer relationship management in waste
recycle market. Furthermore, ability of business performance was direct effect
to customer relationship management in waste recycling market.
Keywords: Risk Management / Ability of Business Performance / Customer
Relationship Marketing / Waste Recycling Market
บทนา
การขยายตัวของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสังคม รวมถึงจานวนประชากรใน
ประเทศเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิ ดความต้ องการอุปโภคและบริ โภคเพิ่มขึน้ และ
แน่นอนย่อมเป็ นสาเหตุของการเกิดขยะเป็ นจานวนมาก (Department of Industrial
Works, 2015; Marmolejo et al., 2012) ดังที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมพบว่าในปี พ.ศ.2557 มีจานวนขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศสูงถึง 26.2 ล้ านตัน
นับเป็ นการบริ โภคโดยเฉลี่ยกว่า 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อวันต่อชุมชน แต่ขยะจานวน
ดังกล่าวจะถูกนาไปกาจัดด้ วยวิธีที่ถกู ต้ องเพียง 14.7 ล้ านตัน ส่วนที่เหลือจานวนมาก
(Silasuwan, 2014)ได้ สร้ างปั ญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้ อมเป็ นอนันต์ (Spanuchart,
2013)
อย่างไรก็ตามขยะที่เกิดขึ ้นจานวนหนึ่งจะถูกนากลับมาใช้ ประโยชน์ใน 3 รู ปแบบ
ด้ วยกัน ได้ แก่ (1) การแปรรูปเป็ นพลังงาน (2) การแปรรูปขยะอินทรี ย์ (3) การใช้ ซ ้าและ
การรี ไซเคิล (Department of Environmental Quality, 2009) ซึ่งนับว่าเป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าและเป็ นการรักษาสิง่ แวดล้ อมด้ วยการลดปริ มาณขยะ ขณะเดียวกัน
เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มของการส่งมอบบริ การคุณค่าสูง (Laksitamas, 2017) ให้ แก่
ขยะได้ อีกทางหนึ่ง (Gupta, 2015) โดยปั จจุบนั เริ่ มมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เล็งเห็น
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โอกาสในการท ารายได้ จากการใช้ ประโยชน์ จากขยะเข้ ามาท าธุ รกิ จแปรรู ปขยะ
ในรู ปแบบต่างๆ ข้ างต้ น เพิ่มขึ ้น (Siraphatthada, 2010) เพราะประเทศไทยมีปริ มาณ
ขยะเป็ นจานวนมาก (Euaaporn, 2015; Cantu,2011)
นับเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับการเป็ นผู้ประกอบการรายใหม่หรื อรายเดิมที่หนั มาสนใจ
ทาธุรกิ จรี ไซเคิลขยะกันมากขึ ้น (Burke & Denise, 2004) ส่งผลให้ ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมรี ไซเคิลมีการแข่งขันที่เข้ มข้ นมากขึ ้น (Walsh et al., 2010) โดยเฉพาะ
รี ไซเคิลขยะพลาสติก (Cantu, 2011) เนื่องจากมองเห็นโอกาสทารายได้ จากกองขยะที่
ดูไม่มีค่า แต่แท้ จริ งกลับให้ มูลค่าเพิ่มมหาศาล (Merz et al., 2018) ซึ่งภาวการณ์
ปั จจุบนั มีขยะพลาสติกปริ มาณเหลืออยู่มากที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ (Kristanto, 2015)
ทาให้ ผ้ ูประกอบการมีโอกาสน าขยะพลาสติกที่ เหลือเหล่านัน้ มาเข้ าสู่กระบวนการ
รี ไซเคิลได้ อีกมากเช่นกัน (Hubbe, 2014) อย่างไรก็ดีทา่ มกลางการแข่งขันในภาคธุรกิจ
ที่มีความเข้ มข้ นมากขึ ้น (Mallak, 2015) ปริ มาณความต้ องการใช้ สินค้ าที่ทามาจาก
พลาสติ กรี ไซเคิ ลก็ มี แนวโน้ มเพิ่ มมากขึ น้ เช่ นกัน โดยเฉพาะจากภาคส่วนธุ รกิ จที่
ต้ องการใช้ สินค้ าที่ทามาจากพลาสติกรี ไซเคิลเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ องค์กร (Ran
et al., 2016) เช่น ห้ างสรรพสินค้ าที่ใช้ ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งทามาจากขยะพลาสติก
ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟที่ใช้ แก้ วกาแฟและกระดาษทิชชู่ซึ่งทามาจากขยะพลาสติกหรื อ
กระดาษที่ ใช้ แล้ ว เป็ นต้ น ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ การด าเนิ นธุ รกิ จ พลาสติ กรี ไซเคิ ลประสบ
ความสาเร็ จในระยะยาว (Oliveira & Martins, 2011) ระบบการบริ หารจัดการขยะมี
ประสิทธิ ภาพมากเพียงพอ (Burke & Denise, 2004) รวมถึงปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานทรัพยากรบุคคล (Nattaak et al., 2017) ในกระบวนการคัดแยกประเภทขยะ
รี ไซเคิลก่อนนาเข้ าสูก่ ารแปรรู ปผลิตภัณฑ์ (Kasikorn Research Center, 2015) เมื่อ
เป็ นเช่นนี ้ทางผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องกาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ าง
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและขจัดอุปสรรคที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการด าเนิ นธุ รกิ จ
พลาสติกรี ไซเคิล (Oliveira & Martins, 2011; Myhal et al., 2008)
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การจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ เป็ นการสร้ างการรักษาและสร้ างคุณค่าให้ กับ
ลูกค้ าในระยะยาว (Sriwisathiyakun, 2013) จัดเป็ นเครื่ องมือทางการบริ หารจัดการที่
ถูกนามาใช้ เพื่อช่วยให้ สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งในปั จจุบนั
การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ า (Chen & Tsai, 2007) โดยใช้ เทคโนโลยีและ
บุคลากรได้ ถกู นามาใช้ มากขึ ้น เนื่องจากธุรกิจมีค่แู ข่งขันมากขึ ้น การแข่งขันรุ นแรงขึ ้น
แต่จานวนลูกค้ ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้ องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้ างความพึงพอใจ
ให้ แก่ลกู ค้ า (Raheleh & Abolfazl, 2017) อันนาไปสูค่ วามภักดีในที่สดุ โดยเป้าหมาย
สุด ท้ ายของการพัฒ นาคื อ การเปลี่ ย นจากผู้ บริ โภคไปสู่ก ารเป็ นลูก ค้ าตลอดไป
(Columbus, 2013)
การปรับปรุ งและพัฒนาความสามารถในการดาเนินธุรกิจในด้ านต่างๆ เพื่อสร้ าง
ความอยูร่ อดให้ เกิดขึ ้นกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งธุรกิจต่างพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจของตน ทังเน้
้ นในเรื่ องของการให้ บริ การหลังการขาย (Agarwal & Selen,
2013) ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้ าได้ ในระดับสูง ซึ่ง
ความสามารถในการด าเนิ นธุ รกิ จยังเป็ นเครื่ องมื อประเภทหนึ่ งในการบริ หารให้
หน่วยงานมีความเข้ มแข็ง (Li et al., 2010) และสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบใน
เชิงแข่งขันให้ เกิดขึ ้นในหน่วยงานได้ (Shermon, 2000) นอกจากนี ้การดาเนินธุรกิจยัง
ต้ องไม่ละเลยการบริ หารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสีย นับเป็ นเครื่ องมือบริ หาร
องค์การที่มีการนามาใช้ แพร่ หลายในการจัดการสถานการณ์ ความไม่แน่นอนที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อองค์การให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Arugsomboon, 2012) และอาจ
เป็ นโอกาสสร้ างสรรค์มลู ค่าเพิ่มแก่องค์การด้ วยการพัฒนากระบวนการทางานให้ เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ ้น (Lovelock & Wirtz, 2011; Kotler & Keller,
2012)
ด้ วยเหตุนี ้เองทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาการบริ หารความเสีย่ งและความสามารถ
ในการดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิล
โดยเลือกศึกษากับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของไทย ศึกษาเฉพาะจังหวัด
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ระยอง ชลบุ รี และฉะเชิ ง เทราในภาคตะวั น ออกของประเทศไทยเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) จากโมเดลที่พัฒนาขึ ้นโดยอาศัย
เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM)
ผลการวิ จัยสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ ในเชิ งธุ รกิ จเพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กร การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความ
สูญเสียจากปั จจัยเสี่ยงที่ สามารถควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ รวมถึ งการปรั บปรุ ง
บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ ทงการออกแบบ
ั้
รายการส่งเสริ มการขาย กิจกรรมและสิทธิพิเศษ
ต่างๆ ให้ ดี ขึน้ ตามความต้ องการของลูกค้ าและเป็ นข้ อมูลสนับสนุนการวางแผน
การตลาดในอนาคตด้ วย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริ หารความเสี่ยงและความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่
ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารความเสีย่ งและความสามารถ
ในการดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิล
ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทย
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management) เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบาย โครงสร้ าง และกระบวนการ เพื่ อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
บุ ค ลากรน าไปปฏิ บั ติ ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์ และปฏิ บั ติ ง านทั่ ว ทั ง้ องค์ ก าร
โดยกระบวนการบริ หารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ ผลได้ องค์ การจะต้ องสามารถบ่งชี ้
เหตุการณ์ ที่อาจเกิ ดขึน้ ประเมินผลกระทบต่อองค์การ และกาหนดวิธีการจัดการที่
เหมาะสมให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ระดับหนึ่ง
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ว่าผลการดาเนินงานตามภารกิ จต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้
(Sungvora & Saomueng, 2014)
ปั จจัยเสี่ยงที่จะท าให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามขัน้ ตอนการดาเนินงานหลักที่
กาหนดไว้ ทงั ้ ที่เป็ นปั จจัยภายในซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่ ควบคุมได้ และปั จจัยภายนอก
องค์กรที่เป็ นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ คือ (Fund for Energy Conversation, 2015)
(1) ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ เช่น ปั จจัยด้ านคุณภาพสินค้ า ความเสี่ยงเรื่ องการจัดหา
วัตถุดิบ ปั จจัยเสี่ยงด้ านเงินลงทุนค่อนข้ างน้ อย ปั ยจัยเสี่ยงด้ านการส่งออก ค่าขนส่ง
แพงกว่าคู่แข่ง และปั จจัยเสี่ยงด้ านหาแรงงานยาก และ (2) ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้
เช่ น ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิ บรี ไซเคิล ปั จจัยเสี่ยงด้ านคู่แข่ง -ธุ รกิ จรั บย่อยขยะ
รี ไซเคิ ล ความเสี่ ยงจากราคาของวัตถุดิ บรี ไซเคิ ลเปลี่ ยนรวดเร็ ว ปั จจัยเสี่ ยงด้ าน
ต่างประเทศนาเข้ าวัตถุดิบรี ไซเคิล และปั จจัยเสี่ยงเกี่ ยวกับผู้ประกอบการไม่ควรตัด
ราคาขายกันเอง
แนวคิดความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจ เป็ นแนวคิดการแสดงออกถึงการ
กระทารวมทังพฤติ
้
กรรม คุณลักษณะ และทัศนคติที่บุคลากรในองค์กรจาเป็ นต้ องมี
เพื่อปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล และเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์ กรอาจเกิ ดขึน้ ได้ จากการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนจนกลายเป็ น
ทักษะ/ความชานาญ
ในการดาเนินธุรกิ จนัน้ ผู้ประกอบการควรมีความสามารถแต่ละองค์ ประกอบ
ที่สาคัญ (Zwell, 2000) ดังนี ้ (1) ความสามารถในการตัดสินใจ วางแผนในการจัดทา
เอกสารประกอบกาารตัดสินใจ การสอนให้ เกิ ดความชานาญการบริ หารแรงงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน (2) การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดหาเครื่ องมือ
เครื่ องจักรมาใช้ รวมถึงการบารุ งเพื่อช่วยทุ่นแรงและประหยัดค่าใช้ จ่าย (3) ผลิตภาพ
จากการประกอบธุรกิจการตรวจสอบและผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ การบริ หารต้ นทุนการ
ผลิต การให้ บริ การที่รวดเร็ วและเป็ นไปตามเงื่อนไข (4) การติดต่อและส่งมอบสินค้ า/
บริ การการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมสรุ ปสาระสาคัญอีกครัง้ และส่งมอบ
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สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารได้ อย่ า งทัน ท่ ว งที (5) การดึ ง ดู ด ใจการสร้ างการพั ฒ นาหรื อ
ความสามารถในการให้ บริ การครบวงจร (One-stop service) ได้ ตรงที่ลกู ค้ าคาดหวังไว้
รวมถึงการเข้ าไปมีสว่ นร่วมช่วยเหลือสังคม และ (6) การเข้ าถึงนโยบายรัฐการขอความ
ร่วมมือและมีสว่ นร่วมสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล
แนวคิดการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management:
CRM) เป็ นแนวคิดกระบวนการหรื อกิจกรรมใดๆ ที่นามาสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
การสร้ างความพึงพอใจในตัวสินค้ าและบริ การให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง การรักษา
ลูกค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรั กภักดีในตราสินค้ าและสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีต่อ
องค์ ก ร โดยให้ ได้ รั บ ประโยชน์ ทัง้ สองฝ่ ายทัง้ ต่ อ ตัว ลูก ค้ าและองค์ ก ร (Win-Win
Strategy) อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะยาวนาน (Pornprasitvej, 2009)
องค์ประกอบหลักของการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ คือการจัดระบบลาดับเหตุการณ์
สาคัญต่างๆ (Lawson-Body & Limayem, 2004, as cited in Singchoo, 2012)
ประกอบด้ วย (1) การสร้ างความสัมพันธ์ คือการเริ่ มต้ น การพัฒนาการรักษา และการ
สร้ างช่ องทางการติ ดต่ อสื่อสารเพื่ อรองรั บลูกค้ าให้ ร้ ู สึกดี ยิ่ งขึ น้ ไป (2) การรั กษา
ความสัมพันธ์ เป็ นการดูแลเอาใจใส่ลกู ค้ าด้ วยการบริ การที่สะดวก รวดเร็ วมีมาตรฐาน
และน่าเชื่อถือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีต่อลูกค้ า (3) การรับฟั งข้ อมูลความคิดเห็น
การรั บฟั งข้ อคิ ดเห็ น ข้ อร้ องเรี ยน ติ ชมผ่านช่ องทางต่างๆ เพื่ อน ามาปรั บปรุ งการ
ให้ บริ การที่ดีขึ ้น (4) การติดตามลูกค้ าคือการเสาะแสวงหาศึกษาความต้ องการ ความ
จาเป็ นของลูกค้ าใหม่ และได้ มีการทาการสารวจเก็บรวบรวมข้ อมูลต่างๆ เพื่อเตรี ยม
ผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ดึงดูดใจสาหรับลูกค้ า (5) การแสนอและบริ การที่เป็ นประโยชน์
การมอบหมายให้ แต่ละสายงานธุรกิจนาเสนอลูกค้ าและพัฒนาหรื อเตรี ยมผลิตภัณฑ์
เฉพาะที่เป็ นประโยชน์ให้ พิเศษสาหรับลูกค้ าเป็ นการเฉพาะเจาะจง และ (6) การสื่อสาร
กับลูกค้ าการมีการติดต่อโต้ ตอบ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้ อสนเทศ การปฏิสมั พันธ์ กัน
ระหว่างลูกค้ ากับองค์การ
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เป้าหมายของการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ นนั ้ ไม่ได้ เน้ นเพียงแค่การบริ การลูกค้ า
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการเก็บข้ อมูลพฤติกรรมในการใช้ จ่ายและความต้ องการของลูกค้ า
จากนัน้ จะน าข้ อมูลเหล่ า นัน้ มาวิ เ คราะห์ แ ละใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การ รวมไปถึงนโยบายในด้ านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ าย
ของการพัฒนา CRM ก็ คื อการเปลี่ยนจากผู้บริ โภคไปสู่การเป็ นลูกค้ าตลอดไป
(Customer Loyalty)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ยงและความสามารถในการ
ดาเนิ นธุรกิ จที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิลใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคโมเดล
สมการโครงสร้ าง สามารถกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั สาหรับการวิจยั ดังรูปที่ 1
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การบริหารความเสี่ยง
การดาเนินธุรกิจ (Risk)

ความสามารถ
ในการดาเนินธุรกิจ (Able)

การจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์
ในตลาดขยะรี ไซเคิล (CRM)

1. ความเสีย่ งที่ควบคุมได้
(Risk1)
2. ความเสีย่ งที่ควบคุมไม่ได้
(Risk2)

H1

1. ความสามารถในการตัดสินใจ
(Able1)
2. การใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Able2)
3. ผลิตภาพจากการประกอบ
ธุรกิจ (Able3)
4. การติดต่อและส่งมอบการ
สินค้ า/บริ การ (Able4)
5. การดึงดูดใจ (Able5)
6. การเข้ าใจต่อนโยบายรัฐ
(Able6)

H2

1. การสร้ างความสัมพันธ์ (CRM1)
2. การรักษาความสัมพันธ์ (CRM2)
3. การรับฟั งข้ อมูลความสัมพันธ์
(CRM3)
4. การติดตามลูกค้ า (CRM4)
5. การเสนอและบริ การที่เป็ น
ประโยชน์ (CRM5)
6. การสือ่ สารกับลูกค้ า (CRM6)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัยครั ง้ นี ค้ ื อ ผู้ ประกอบการธุ รกิ จ ขยะรี ไซเคิ ลในนิ ค ม
อุตสาหกรรมเฉพาะภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้ แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในปี พ.ศ.2559 มีจานวนทังสิ
้ ้น 615 ราย (Department of
Industrial Works, 2018) ทังนี
้ ้เนื่องจากขนาดประชากรมีจานวนไม่มาก ผู้วิจยั จึงใช้
ประชากรทังหมดเป็
้
นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างวิจัย โดยคัดเลือกตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก (Convenient Sampling) (Cochran, 1977) เฉพาะผู้ประกอบการหรื อผู้ได้ รับ
มอบหมายที่สะดวกและให้ ความร่ วมมือในด้ านข้ อมูล ตัวแทนสถานประกอบการแห่ง
ละราย ซึง่ มีความเพียงพอ ทังนี
้ ้เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model Analysis: SEM) อย่างน้ อย
15-20 เท่าของจานวนตัวแปรสังเกตได้ (Observed or Manifest Variables)(Hair et al.,
2010) ซึง่ ในที่นี ้มี 14 ตัวแปร ดังนันขนาดตั
้
วอย่างที่เหมาะสมควรมีอย่างน้ อย 210-280
ตัวอย่าง ผลการเก็ บรวบรวมข้ อมูลพบว่า อัตราการตอบกลับ (Response Rate)
จานวน 437 ราย หรื อร้ อยละ 71.06
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือแบบสอบถามสามารถแบ่งได้ 4 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1
ข้ อมูลพื ้นฐานทางธุรกิจในลักษณะแบบระบุรายการ (Check List) ส่วนที่ 2 การบริ หาร
ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ ส่วนที่ 3 ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และส่วนที่ 4
การจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิล ลักษณะของคาถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (Likert Scales) หลังจากนันน
้ า
คะแนนที่ได้ มากาหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ อนั ตรภาคชันเท่
้ ากับ 0.80 เพื่อใช้ ในการ
แปลความ (Khuharattanachai, 1999)
การทดสอบเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัยประกอบด้ วย (1) ทดสอบความถูกต้ อง
เชิงเนื ้อหาโดยใช้ ค่าดัชนีความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity Index: CVI) คานวณ
จากจานวนคาถามที่ทกุ คนให้ ระดับ 3 และ 4 หารด้ วยจานวนคาถามทังหมด
้
ควรมีค่า
ตัง้ แต่ 0.80 ขึ น้ ไป พบว่าข้ อค าถามของแบบสอบถามทุกส่วนที่ ต่ างมี ความตรง
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เชิงเนื ้อหาเท่ากับ 0.83, 0.90, 0.91 และ 0.92 ตามลาดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 0.80 ขึ ้น
ไป (Suvan, 2012) และ (2) ทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในส่วนที่วดั การ
บริ หารความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และการจัดการ
การตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิล โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach (2003) มีค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.9719, 0.8410
และ 0.8165 ตามลาดับ ซึง่ ผ่านเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 0.70 ขึ ้นไป
การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานทางธุรกิจ การบริ หารความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิ จ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะ
รี ไซเคิล โดยใช้ สถิติบรรยายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบริ หารความเสี่ยง
และความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ใน
ตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณาจากดัชนี
ต่างๆ เช่น 2/df, GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI, RMSEA, RMR
ผลการวิจัย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิ จที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ใน
ตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทย ดังนี ้
การบริ ห ารความเสี่ ย งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขยะรี ไซเคิ ล จัด อยู่ ในระดับ มาก
( =3.67) โดยมี การบริ หารความเสี่ ยงระดับมากเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ ควบคุมได้
( =3.76) ความเสีย่ งที่ควบคุมไม่ได้ ( =3.57) ตามลาดับ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจขยะรี ไซเคิล จัดอยู่ในระดับมาก ( =3.56) โดยมี
ความสามารถในการด าเนิ นธุรกิ จระดับมาก ได้ แก่ ความสามารถในการตัดสินใจ
( =3.73) การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ( =3.68) ผลิตภาพจากการประกอบธุรกิจ
( =3.62) การติ ด ต่ อ และส่ ง มอบการสิ น ค้ า/บริ ก าร ( =3.60) และการดึ ง ดู ด ใจ
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( =3.43) โดยมีความสามารถในการดาเนินธุรกิจระดับปานกลางเกี่ยวกับการเข้ าถึง
นโยบายรัฐ ( =3.31) ตามลาดับ
การจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิ ล จัดอยู่ในระดับมาก
( =3.65) โดยมี การจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิ ลระดับมาก
ได้ แก่ การสร้ างความสัมพันธ์ ( =3.78) การรักษาความสัมพันธ์ ( =3.77) การติดตาม
ลูกค้ า ( =3.76) การเสนอและบริ การที่เป็ นประโยชน์ ( =3.59) การรับฟั งข้ อมูลความ
คิดเห็น ( =3.57) และการสือ่ สารกับลูกค้ า ( =3.42) ตามลาดับ
การตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์พบว่า (1) ตัวแปร
ปั จจัยทางธุรกิจมีคา่ ความเบ้ (Skewness) อยูร่ ะหว่าง -0.45 ถึง -0.06 และค่าความโด่ง
(Kurtosis) อยู่ระหว่าง -0.42 ถึง 0.42 การบริ หารความเสี่ยงการดาเนินธุรกิ จมีค่า
ความเบ้ อยู่ร ะหว่ า ง -0.46 ถึ ง -0.19 และค่ า ความโด่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 0.06 ถึ ง 0.78
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ มีคา่ ความเบ้ อยูร่ ะหว่าง-0.43 ถึง -0.14 และค่าความ
โด่งอยู่ระหว่าง -0.45 ถึง 1.00 และการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะ
รี ไซเคิลมีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง -0.71 ถึง -0.14 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.01 ถึง
1.10 ทุกตัวแปรต่ างมี ความเหมาะสมที่ จะน าไปวิ เคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง
(Structural Equation Model Analysis: SEM) ทังนี
้ ้เนื่องจากค่าความเบ้ ไม่เกิน 0.75
(ค่าสัมบูรณ์) และค่าความโด่งไม่เกิน 1.50 (ค่าสัมบูรณ์) จึงทาให้ ข้อมูลมีแจกแจงแบบ
ปกติ (Normal Distribution) (Hoogland & Boomsma, 1998) อันมีผลให้ ผลการ
วิเคราะห์มีความถูกต้ องและแม่นยา เมื่อตัวแปรมีการแจกแจงข้ อมูลแบบปกติ แต่หาก
ตัวแปรฝ่ าฝื นข้ อ ตกลงนี จ้ ะท าให้ ความคลาดเคลื่ อนของโมเดลมี ค่ าต่ า กว่ าปกติ
(Underestimate) ส่งผลให้ โมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ แบบไม่ ถูกต้ อง
(Viratchai, 1999) และ (2) การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ปั จจัยทางธุ รกิ จมี ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ ใช้ วัดจานวน 6 ตัวแปร
อยู่ระหว่าง 0.413* ถึง 0.637* ที่นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 การบริ หารความเสี่ยงการ
ดาเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ใช้ วดั จานวน 2 ตัวแปรเท่ากับ 0.722* ที่
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นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ความสามารถในการดาเนินธุรกิจมีความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
แปรที่ใช้ วดั จานวน 6 ตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.549* ถึง 0.765* ที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ต่างมีคา่ ความสัมพันธ์ ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ทาให้ ไม่เกิดสภาวะ Multicollinearity
จึงมีความเหมาะสมสาหรับนาไปใช้ ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างการจัดการ
การตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิ ล โดยที่ สภาวะ Multicollinearity หรื อ
ปรากฏการณ์ที่ตวั แปรมีความสัมพันธ์ กนั ทางบวกสูง อันมีผลให้ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ ใน
การประมาณขาดความแม่ น ตรง ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ น้ ในสัม พั น ธ์ ท างบวกสู ง เท่ า นั น้
(Prasitrathasin, 2008) ดังตารางที่ 1
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ตัวแปร

Group

Process

Group
Process
Owner
Money
Staff
Period
Risk1
Risk2
Able1
Able2
Able3
Able4
Able5
Able6
Skewness
Kurtosis

1.000
0.499*
0.468*
0.416*
0.473*
0.449*
0.034
0.002
0.022
0.023
0.000
0.022
0.039
0.003
-0.45
0.17

1.000
0.631*
0.570*
0.508*
0.413*
0.060
0.104
0.070
0.084
0.026
0.116*
0.064
0.080
-0.37
-0.25

หมายเหตุ. *P<0.05

Risk
Owner
Money Staff
Period
Risk1
Risk2 Able1
Able2
ค่ าสหสัมพันธ์ เพียร์ สันโพรดักซ์ โมแมน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r)

1.000
0.637*
0.570*
0.476*
0.041
0.069
0.038
0.044
0.022
0.078
0.066
0.045
-0.21
-0.31

1.000
0.522*
0.456*
0.090
0.109
0.065
0.056
0.073
0.113*
0.103*
0.089
-0.06
-0.42

1.000
0.624*
0.073
0.091
0.034
0.057
0.042
0.088
0.077
0.049
-0.37
0.42

1.000
0.009
0.052
0.025
0.099*
0.003
0.079
0.056
0.047
-0.31
0.02

1.000
0.722*
0.664*
0.571*
0.649*
0.632*
0.546*
0.448*
-0.19
0.06

1.000
0.780*
0.678*
0.726*
0.692*
0.612*
0.570*
-0.46
0.78

1.000
0.741*
0.718*
0.683*
0.633*
0.582*
-0.36
1.00

1.000
0.729*
0.638*
0.564*
0.549*
-0.43
0.91

Able
Able3

Able4

Able5

Able6

1.000
0.699*
0.688*
0.617*
-0.14
0.23

1.000
0.710*
0.737*
-0.26
0.35

1.000
0.765*
-0.30
-0.45

1.000
-0.41
-0.26
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ตารางที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์
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วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการบริ หาร
ความเสี่ยงและความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ า
สัมพันธ์ในตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทย ผลการวิเคราะห์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริ หารความเสีย่ งและความสามารถในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การการตลาดลู ก ค้ าสัม พั น ธ์ ใ นตลาดขยะรี ไ ซเคิ ล ของ
ผู้ประกอบการในนิ คมอุตสาหกรรมไทยที่พัฒนาขึน้ มี ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม (Overall Model Fit Measure)
พบว่าสัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์ /ค่าชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.499 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือน้ อยกว่า 3 (Hair et al., 2010) เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่
ก าหนดไว้ ที่ ระดับมากกว่ าหรื อเท่ ากั บ 0.90 พบว่ าดัชนี ทุ กตัว ได้ แก่ GFI=0.975,
AGFI=0.949, CFI=0.983 (Brown & Cudeek, 1993), NFI=0.936, TLI=0.911 (Byrne,
2001) ผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่กาหนดไว้ ที่ระดับน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 พบว่า ดัชนี
RMR=0.035 (Bollen, 1989) และ RMSEA=0.041 (Arbuckle, 1995) ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ เช่นเดียวกัน ดังรูปที่ 2
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e.able

able1 .82 e3
.25

able

.82

able2 .67 e4

.91
.82
.79
.72

able3 .62 e5

.54

.50*

.25

able4 .51 e6
able5 .30 e7
able6

.78*

-.01

e8
.77

crm1 .61 e9
.60
.84
e1
e2

risk1 .35 .92
.64
risk2

risk

crm

crm2 .00 e10

.88
.78
.71

crm3 .18 e11
.62
.58
.75

e.crm

crm4 .14 e12
crm5 .02 e13
crm6

.17
.70
.57
.41

e14

2= 404.903, df = 162, GFI = 0.975, RMR = 0.035, RMSEA = 0.041
หมายเหตุ. *P<0.05

รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารความเสี่ยงและ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิ จที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ใน
ตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทย
การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ในแต่ละองค์ประกอบเมื่อนา
ผลลัพธ์ที่ได้ มาพิจารณาแยกส่วนโดยในส่วนของโมเดลการวัด (Measurement Model)
พบว่า การบริ หารความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่
ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมไทยในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้ วย การบริ หารความเสี่ยงใน
การดาเนินธุรกิจ (Risk) มีค่าน ้าหนักปั จจัยระหว่าง 0.642-0.916 ความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจ (Able) มีคา่ น ้าหนักปั จจัยระหว่าง 0.545-0.908 และการจัดการการตลาด
ลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิล (CRM) มีค่านา้ หนักปั จจัยระหว่าง 0.575-0.877
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ต่างมีความเที่ยงตรง (Validity) ทังนี
้ ้เนื่องจากค่าน ้าหนักปั จจัย (Factor Loading) มีค่า
ตังแต่
้ 0.30 ขึ ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) และมีนยั สาคัญทางสถิติ (Kline, 1994) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของโมเดล
ตัวแปรแฝง

ตัวแปรสังเกตได้

Risk

Risk1
Risk2
Able1
Able2
Able3
Able4
Able5
Able6
CRM1
CRM2
CRM3
CRM4
CRM5
CRM6

Able

CRM

นา้ หนักปั จจัย (Factor Loading: λ)
b
S.E.
Beta
1.00
0.916
0.591
0.152 0.642
1.000
0.825
0.987
0.076 0.908
0.917
0.082 0.821
0.852
0.081 0.789
0.747
0.080 0.719
0.589
0.089 0.545
1.000
0.877
0.791
0.085 0.780
0.005
0.002 0.708
0.403
0.085 0.622
0.301
0.072 0.575
0.139
0.039 0.748

t
3.886*
13.039*
11.228*
10.564*
9.365*
6.601*
9.324*
3.085*
4.756*
4.187*
3.608*

R2
0.839
0.413
0.680
0.824
0.674
0.623
0.518
0.297
0.768
0.609
0.491
0.389
0.331
0.560

หมายเหตุ. กาหนดค่าพารามิเตอร์ = 1 ในตาแหน่ง Risk1, Able1, CRM1 ดังนัน้ จึงไม่มีค่า S.E. และ t,
*P<0.05

การพิ จารณาในส่วนของโมเดลโครงสร้ าง (Structural Model) ความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 พบว่า (1) การบริ หารความเสี่ยงต่างมี
อิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจขยะรี ไซเคิล (P<0.05)(DE=0.498*
ตามลาดับ) รวมถึงมีอิทิพลทางอ้ อมต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ในตลาดขยะ
รี ไซเคิล โดยผ่านความสามารถในการดาเนินธุรกิจ (P<0.05) (IE=0.387* ตามลาดับ)
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และ (2) ความสามารถในการดาเนินธุรกิจมีอิทธิ พลทางตรงต่อการจัดการการตลาด
ลูกค้ าสัมพันธ์ในตลาดขยะรี ไซเคิลด้ วย (P<0.05) (DE=0.777*)
ประสิทธิ ภาพในการพยากรณ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการ
บริ หารความเสีย่ งและความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลต่อการจัดการการตลาด
ลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทยมีความ
เที่ยงตรง (Validity) (Jöreskog & Sörbom, 1993) เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์ พหุคูณ
ก าลังสอง (R2) เท่ากับ 0.603 หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 60.3 (0.603x100) ซึ่งมี ค่าตัง้ แต่
ร้ อยละ 40 ขึ ้นไป ย่อมถือได้ ว่าโมเดลที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ นี ้มีความสามารถในการพยากรณ์
การจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมไทยได้ ดีและยอมรับได้ (Saris & Strenkhorst, 1984) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล
ตัวแปรผล

อิทธิพล

Able

DE
IE
TE
R2
DE
IE
TE
R2

CRM

ตัวแปรเหตุ
Risk
0.498*
0.498*
0.248
0.387*
0.387*

Able

0.777*
0.777*
0.603

หมายเหตุ. *P<0.05

การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานการวิจยั ดังนี ้
H-1: การบริ หารความเสี่ยงมีอิ ทธิ พลทางตรงต่อการจัดการการตลาดลูกค้ า
สัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิ ลในนิ คมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (P<0.05) ให้ ค่ า
สัมประสิทธิ์เส้ นทาง (Path Coefficient=0.498*ตามลาดับ) (DE=0.498* ตามลาดับ)
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H-2: ความสามารถในการดาเนินธุรกิจมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการจัดการการตลาด
ลูกค้ าสัมพันธ์ในตลาดขยะ รี ไซเคิลในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยผ่านบริ หาร
ความเสีย่ ง (P<0.05) ให้ ค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทาง (Path Coefficient=0.387*ตามลาดับ)
(IE=00.387* ตามลาดับ)
H-3: การบริ หารความเสีย่ งและความสามารถในการดาเนินธุรกิจมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิ ลในนิ คมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก (P<0.05) ให้ ค่ าสัมประสิทธิ์ เส้ นทาง (Path Coefficient=0.777*)
(DE=0.777*)
โดยสรุปกล่าวคือ “หากผู้ประกอบการธุรกิจขยะรี ไซเคิลมีการบริ หารความเสี่ยงที่ดี
หรื อมีความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการการตลาดลูกค้ า
สัมพันธ์ในตลาดขยะรี ไซเคิลด้ วย”
สรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั ได้ ผลสรุปเพื่อการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 ระดับการบริ หารความเสี่ยงและความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในตลาดขยะรี ไซเคิลของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทยในเชิงสาเหตุพบว่า มีการจัดการการการตลาด
ลูกค้ าสัมพันธ์ ในระดับมากเกี่ยวกับการสร้ างความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับงานวิจยั โดย
Chen and Tsai (2007) การรักษาความสัมพันธ์ (Sriwisathiyakun, 2013) การติดตาม
ลูกค้ า (Raheleh & Abolfazl, 2017) การเสนอและบริ การที่เป็ นประโยชน์ (Wagar &
Lindgvist, 2010) การรับฟั งข้ อมูลความคิดเห็น (Kongchandee, 2012) การสื่อสารกับ
ลูกค้ าโดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริ การจัดเก็บขยะ (Niemmanee, 2011) โดย
ภาพรวมผลที่ได้ จากการวิจยั สอดคล้ องกับ Energy Conversation Fund (2015) ที่ว่า
ปั จจัยเสีย่ งที่จะทาให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามขันตอนการด
้
าเนินงานหลักที่กาหนดไว้
ทังที
้ ่เป็ นปั จจัยภายใน ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่ควบคุมได้ และปั จจัยภายนอกองค์กรที่เป็ น
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ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับ The Department of Business
Development (2010) ที่ว่าความเสี่ยงของการดาเนินธุรกิจขยะรี ไซเคิลสาหรับปั จจัยที่
ควบคุมได้ ได้ แก่ ทาเลที่ตงที
ั ้ ่อยู่ไกล การแยกประเภทของขยะให้ สอดคล้ องกับโรงงาน
แปรรูปที่จะทาการส่งต่อไป และปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การกาหนดราคากลางในการ
ซื อ้ ขายขยะรี ไซเคิ ลเนื่ อ งจากวั สดุ รี ไซเคิ ลจะมี ก ารอ้ างอิ ง กั บ วั สดุ ใ นท้ องตลาด
ความสามารถในการดาเนินธุรกิ จที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ใน
ตลาดขยะรี ไซเคิลในเชิ งสาเหตุพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ (Milford et al., 2015) การใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Arugsomboon,
2012; Hubbe, 2014; Ran et al., 2016) การติดต่อและส่งมอบผลิตภัณฑ์ (Wagar &
Lindgvist, 2010) การดึงดูดใจ (Moosmayer & Fuljahn, 2013)
วัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 2 ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการบริ หารความเสี่ยง
และความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ใน
ตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทยในเชิงสาเหตุพบว่า โมเดล
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์ / ค่าชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.499 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือน้ อยกว่า 3 ดัชนีทกุ ตัว ได้ แก่ GFI, AGFI, CFI, NFI, TLI ผ่าน
เกณฑ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.90 ส่วนดัชนีที่กาหนดไว้ ที่ระดับน้ อยกว่า 0.05 พบว่าดัชนี
RMR, RMSEA ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่นเดียวกัน อีกทังในแต่
้
ละองค์ประกอบของ
(0.603x100) ซึ่งมีค่าตังแต่
้ ร้อยละ 40 ขึ ้นไป (Saris & Strenkhorst, 1984) โมเดลมี
ความเที่ ยงตรง (Validity) เนื่ องจากค่าน า้ หนักปั จจัยมี ค่าตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป (ค่ า
สัมบูรณ์ ) และมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (Kline, 1994) ตลอดจนโมเดลที่พัฒนาขึน้ มี
ความสามารถในการพยากรณ์การบริ หารความเสีย่ งและความสามารถการดาเนินธุรกิจ
ที่สง่ ผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ในตลาดขยะรี ไซเคิลของผู้ประกอบการใน
นิ คมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกได้ ระดับดี และเป็ นที่ ยอมรั บคิ ดเป็ นร้ อยละ 60.3
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ Jadsadapatipat (2009), Arugsomboon (2012),
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Lovelock and Wirtz (2011), Kotler and Keller (2012) ในการจัดการการตลาดลูกค้ า
สัมพันธ์สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Li et al. (2010)
โดยภาพรวมการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ในการตลาดรี ไซเคิ ลในด้ าน
(1) การสร้ างความสัมพันธ์ (2) การรักษาความสัมพันธ์ (3) การติดตามลูกค้ า (4) การ
เสนอการบริ การที่เป็ นประโยชน์ (5) การรับฟั งข้ อมูลความคิดเห็น และ (6) การสื่อสาร
ลูกค้ า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิต
และการขยายการผลิตส่งผลให้ เกิ ดปั ญหามลพิ ษทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ท าให้ ต้ อง
คานึงถึงผลตอบแทนทางการเงิน สังคมจึงเรี ยกร้ องให้ การประกอบกิจการธุรกิจต้ อง
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยการกากับดูแลองค์กรและเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ องค์กร
สร้ างความไว้ วางใจจากชุมชน ลูกค้ า และสังคมโดยรวม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Nonthanatorn (2010)
ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาสามารถสรุ ป ผลได้ ว่ า ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ ขยะรี ไ ซเคิ ล ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ควรปรับองค์กรธุรกิจให้ เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 คือ
การปรับองค์กรอัจฉริ ยะที่มีศกั ยภาพสูงสามารถพึ่งตนเอง สร้ างมูลค่าสูงในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง สร้ างแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ าใจปั ญหาอุปสรรคใน
การผลิตโดยสร้ างระบบความสาเร็ จของธุรกิจขยะรี ไซเคิลระดับกลยุทธ์ และนวัตกรรม
ผสมผสานเทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับการจัดการการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ โดยให้ ทกุ ภาค
ส่วนได้ มีสว่ นร่วมโดยเฉพาะชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั ง้ ต่ อ ไป ควรศึ ก ษาเจาะลึ ก ขยะรี ไซเคิ ลประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ หรื อพลาสติก ทังที
้ ่ควรให้ ความสาคัญกับกิจกรรมการตลาด
และการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ กับนิคมอุตสาหกรรมในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยโดย
เรี ยงลาดับของปั ญหาและอุปสรรคในการกาจัดขยะรี ไซเคิลหรื อภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล และขยะทะเล เป็ นต้ น นอกจากนี ้
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การศึ ก ษาครั ง้ ต่ อ ไปควรศึ ก ษาสิ ท ธิ ผ้ ู บริ โภคต่ อ การรั ก ษาความสมดุ ล ของ
สภาพแวดล้ อม
นอกจากนี ้ควรศึกษาในด้ านการจัดการการตลาดสมัยใหม่กบั กลุม่ SME Startup
ในตลาดขยะรี ไซเคิล ในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ กับชุมชน สังคม
และผู้ประกอบการในพื ้นที่ที่มีการทาอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อีอีซี
เป็ นต้ น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ชิ น้ นี ส้ าเร็ จลุ ล่ ว งด้ วยดี ข้ าพเจ้ าขอขอบคุ ณ ประธานที่ ป รึ กษา
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ (อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ )
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรั ตน์ (อธิ การบดี สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ) ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ดร.ปริ ญ ลักษิ ตามาศ ที่ได้ กรุ ณาสละเวลาปรับปรุ งแก้ ไข
จนสาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าต้ องขอกราบขอบพระคุณบุพการี ครอบครัว และลูก
สาวที่ค ้าจุนสนับสนุนทังเป็
้ นแรงบันดาลใจให้ ข้าพเจ้ าสาเร็ จการวิจยั นี ้
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