
 ซ 

สารบาญ 

            หนา 

กิตติกรรมประกาศ      ค 
บทคัดยอภาษาไทย      ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ฉ 
สารบาญตาราง          ญ 
บทที่ 1  บทนํา          1 

หลักการและเหตุผล        1 
วัตถุประสงคของการศึกษา       4 
ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา       4 
นิยามศัพท         5 

บทที่ 2  ทฤษฎี แนวความคดิ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ     6 
แนวคดิและทฤษฎี        6 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ        11 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีการศึกษา        13 
ขอบเขตการศึกษา        13 
ขอบเขตประชากร        13 
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลอืกตัวอยาง      14 
ขอมูลและแหลงขอมูล        14 
การรวบรวมขอมูล        14 
การวิเคราะหขอมูล        15 
เกณฑการแปลผล        16 

บทที่ 4  ผลการศึกษา         17 
สวนที่ 1     1.1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม     18 

     1.2  พฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเกบ็เศษวัสดเุหลือใชของผูประกอบ  
                         อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  23 
 
 



 ฌ 

สารบาญ (ตอ) 

             หนา 
 
สวนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเกบ็เศษ   

   วัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจาก  
    ไมในภาคกลาง      25 

            สวนที่ 3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่พบจากการเลือกบริษทัจัดเก็บเศษวสัดุเหลือใช  
                               และขอเสนอแนะอืน่ ๆ       30 

สวนที่ 4   พฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบการ 
     โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง   จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

   เกี่ยวกับบริษทัของผูตอบแบบสอบถาม     32 
 สวนที่ 5   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเกบ็  

   เศษวัสดเุหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจาก 
  ไมในภาคกลาง   จําแนกตามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทของผูตอบแบบ 
   สอบถาม         40 

บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ ขอเสนอแนะ ปญหาและขอจํากดั  68 
           สรุปผลการศึกษา        68 
             อภิปรายผล         91 
              ขอคนพบที่ไดจากการศึกษา       90 
  ขอเสนอแนะ         92 
  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป      95 
บรรณานุกรม          96
ภาคผนวก                       98 
 แบบสอบถาม                      99 
ประวัติผูเขียน                     107 
  
 
 
 
 



 ญ 

สารบาญตาราง 
 

ตาราง                      หนา 

     1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ   18 
     2     แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง  18 

3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลา   
ดํารงตําแหนง         19 

4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของการจด  
ทะเบียนนิติบคุคล        19 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของการ   
ประกอบธุรกจิ         20 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน  
ของธุรกิจ         20 

7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขาย   21 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ   21 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนพนกังาน  22 
10 แสดงจํานวนและรอยละการใชบริการบริษทัจัดเก็บ     23 
11 แสดงจํานวนและรอยละวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช    23 
12 แสดงจํานวนและรอยละวนัที่กําหนดใหจดัเก็บเศษวัสดเุหลือใช   24 
13 แสดงจํานวนและรอยละเวลาที่กําหนดใหจดัเก็บเศษวัสดเุหลือใช   24 
14 แสดงปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช  

ของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  25 
15 แสดงปจจยัดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผู  

ประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง   27     
16 แสดงปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือ  

ใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  28 
17 แสดงปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บ  

เศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมใน 
ภาคกลาง         29 



 ฎ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                     หนา 
   18 แสดงปญหาที่พบจากการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช   30 
   19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน   
  กับการใชบริการบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช     32 

20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน   
  จัดเก็บกับวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวัสดเุหลือใช      33 

21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการประกอบ      
 ธุรกิจกับการใชบริการบริษัทจัดเก็บเศษวสัดุเหลือใช    35 

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการประกอบ          
ธุรกิจกับวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช      36 

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายของธุรกิจ  
(ตอป) กับการใชบริการบริษัทจัดเกบ็เศษวัสดเุหลือใช    38 

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายของธุรกิจ 
 (ตอป) กับวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช     39 
25 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวสัด ุ  

 เหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  
จําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน      40 

26 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือ 
 ใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  
จําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน      43 

27 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานการจัดจําหนายที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บ         
 เศษวัสดเุหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมใน 
ภาคกลาง จําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน     45 

28 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานการจัดจําหนายที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บ         
 เศษวัสดเุหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมใน 
ภาคกลาง จําแนกตามตําแหนงงานในปจจุบัน     47 
 
 



 ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
29 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสด ุ    

 เหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  
จําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ      49 

30 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือ        
  ใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  
จําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ      52 

31 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานการจดัจําหนายที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บ                
 เศษวัสดเุหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมใน 
ภาคกลาง จําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ     55 

32 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัท  
จัดเก็บ เศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไม 
ในภาคกลาง จาํแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ     58 

33  แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษ  
วัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  
จําแนกตามยอดขายของธุรกิจ       60 

34 แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช  
ของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  
จําแนกตามยอดขายของธุรกิจ       63 

    35      แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานการจดัจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษ    
  วัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  

จําแนกตามยอดขายของธุรกิจ       65 
    36      แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัท       
  จัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไม 

ในภาคกลาง จาํแนกตามยอดขายของธุรกิจ      66 
37 สรุปปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ   

 การอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง    69 
 



 ฐ 

  สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                     หนา 
38 สรุปปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ  

อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลางจําแนกตามตําแหนงงาน 
ในปจจุบนัของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมในการเลือกบริษัทจดัเก็บเศษวัสด ุ
เหลือใช          71 

39 สรุปปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ      
อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง จําแนกตามลักษณะการ 
ประกอบธุรกจิของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมในการเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษ 
วัสดุเหลือใช         73 

40 สรุปปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ      
อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง จําแนกตามยอดขายของ 
บริษัทของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช     75 

41 สรุปปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ      
อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลางจําแนกตามตําแหนงงาน 
ของผูตอบแบบสอบถาม และปจจยัสวนประสมทางการตลาด    77 

42 สรุปปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ   
อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลางจําแนกตามลักษณะการ 
ประกอบธุรกจิของผูตอบแบบสอบถามและสวนประสมทางการตลาด   81 

43 สรุปปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ   
อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  จําแนกตามยอดขายของ 
บริษัทของผูตอบแบบสอบถาม และสวนประสมทางการตลาด   86 

 
 
 
 
 

 


