
 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ ขอเสนอแนะ ปญหาและขอจํากัด  

การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผู
ประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ปจจัยในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชจําพวก ขี้เล่ือย ขี้กบ และเศษไมของผูประกอบ
อุตสาหกรรมโรงเลื่อยในภาคกลาง โดยมีกลุมตัวอยางในการศึกษาคือผูประกอบอุตสาหกรรม
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด  100 ราย โดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี 1   

1.1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบรษิัทของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.0 และ  เพศหญงิรอยละ 45.0  ดํารง
ตําแหนงผูจดัการโรงงานรอยละ 39.0 มีระยะเวลาดํารงตาํแหนง 6-8 ป รอยละ 41.0 ลักษณะของการ
จดทะเบียนนติิบุคคลเปนบริษัทจํากัด รอยละ 95.0  ลักษณะของการประกอบธุรกจิผลิตเฟอรนิเจอร
รอยละ 44.0 เงินทุนจดทะเบียนของธุรกิจ ต่ํากวา  10  ลานบาทรอยละ 61.0  มียอดขายตอป 51-100 
ลานบาท รอยละ 39.0 ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 11-15 ป รอยละ 35.0  จํานวนพนกังานตั้งแต 101 - 
150  คน รอยละ 31.0  รองลงมามีจํานวนพนักงาน 50 - 100  คน รอยละ 23.0   

1.2 พฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม 
โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการบริษัทจัดเก็บ แบบใชบริการประจําโดยเซ็นสัญญา
กับ 1 บริษัทรอยละ 85.0 มีวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช คือ จากคําบอกเลาและคําแนะนําของ
กลุมธุรกิจเดียวกัน รอยละ 64.0 กําหนดวนัใหจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช คือแลวแตจะกําหนดวนั โดย
การโทรแจง เวลาในการใหจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช คือ เขาไดเฉพาะเวลาเย็นรอยละ 45.0  
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สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของ
ผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง 

ตารางที่ 37  สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจดัเก็บเศษวัสดุ   
                    เหลือใชของผูประกอบการอตุสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง 
 

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

คาเฉล่ีย แปลผล ปจจัยท่ีใหความสําคัญ 

อันดับแรก 

ปจจัยท่ีใหความสําคัญ 

อันดับสุดทาย 
• ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

3.88 ระดับมาก - พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลา
ที่กําหนด (4.53) 

- มีรถบรรทุกใหเลือกหลายขนาด 
(3.20) 

• ปจจัยดานราคา 3.74 ระดับมาก - การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ 
(4.45) 

- การใหเครดิตในการชําระคาสินคา 
(3.30) 

• ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

3.58 ระดับมาก - การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก 
(4.46) 

- เรียกใชบริการผาน web site 

(2.47) 

• ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

3.25 ระดับ 

ปานกลาง 

- การจัดหาเอกสารทางราชการ
เพื่อใหทางลูกคายื่นตออายุโรงงาน 
(3.99) 

- การโฆษณา ประชาสัมพันธ ตาม
สื่อตาง ๆ (2.83) 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของ
ผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มีความสําคัญในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่
กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53   และปจจัยที่ใหความสาํคัญเปนอันดบัสุดทายคือ มีรถบรรทุกให
เลือกหลายขนาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 

ปจจัยดานราคาโดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบรษิทัจัดเก็บเศษวสัดุเหลือใชของผู
ประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มคีวามสําคัญอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ การกําหนดราคาสินคาตามขนาด
รถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และปจจัยทีใ่หความสําคัญเปนอันดับสุดทายคือ การใหเครดติในการชําระ
คาสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 

ปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือ
ใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภณัฑจากไมในภาคกลาง มีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.58 โดยปจจัยยอยทีใ่หความสําคัญอันดับแรก คือ การติดตอทาง



 70 

โทรศัพท ไดสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และปจจยัที่ใหความสําคญัเปนอันดับสดุทายคือ การ
เรียกใชบริการผาน web site มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.47 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวัสดุ
เหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มีความสําคัญอยู
ในระดบัปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก คือ การ
จัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายโุรงงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99   และปจจยัทีใ่หความสําคัญ 
เปนอันดับสุดทายคือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ ตามสื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 
 
สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับปญหาที่ทานพบจากการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช 

ปญหาโดยรวมที่พบจากการเลือกบริษัทจดัเก็บเศษวัสดเุหลือใช อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.31 โดยปญหายอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ ไมทําความสะอาดบริเวณที่เก็บเศษวัสด ุ
มีคาเฉลี่ยเทากบั 2.59 รองลงมาคือพนักงานจัดเก็บชาไมตรงเวลาทีก่ําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 
และ ปลอยใหเศษวัสดุเต็มสรางความเดือดรอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 
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สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง จําแนกตาม
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บ 
 
ตารางที่ 38   สรุปพฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  
                   จําแนกตามตาํแหนงในปจจุบนัของผูตอบแบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงในปจจุบัน พฤติกรรมในการเลือกบริษัท
จัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช กรรมการผูจัดการ ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการแผนก อื่นๆ 

 การใชบริการบริษัทจัดเก็บ ใชบริการประจําโดยเซ็น
สัญญากับ 1 บริษัท 
(100%)  

ใชบริการประจําโดยเซ็น
สัญญากับ 1 บริษัท 
(92%) 

ใชบริการประจําโดย
เซ็นสัญญากับ 1 
บริษัท (88%) 

ใชบริการประจําโดยเซ็น
สัญญากับ 1 บริษัท 
(82%) 

ใชบริการประจําโดยเซ็น
สัญญากับ 1 บริษัท 
(61%) 

การเสนอราคาซื้อจาก จากคําบอกเลาและคํา จากคําบอกเลาและคํา การเสนอราคาซื้อจาก จากคําบอกเลาและคํา (    วิธีคนหาผูจดัเก็บเศษวัสดุเหลือใช 

บริษัทจัดเก็บทั่วไป(100%) แนะนําของกลุมธุรกิจ 
เดียวกัน (86%) 

แนะนําของกลุมธุรกิจ 
เดียวกัน (59%) 

บริษัทจัดเก็บทั่วไป 
(46%) 

แนะนําของกลุมธุรกิจ
เดียวกัน (47%) 
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พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลางจําแนกตามขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับบริษัทของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช
สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

 กรรมการผูจัดการ ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการแผนก และตําแหนงอื่น ๆ มี
การใชบริการบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช โดยใชบริการประจําโดยเซ็นสัญญากับ 1 บริษัท มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 100, 92.0, 88.0, 82.0 และ 61.0    

ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการทั่วไป   และตําแหนงอื่น ๆใชวิธีคนหาผูจัดเก็บโดยจากคําบอกเลา
และคําแนะนําของกลุมธุรกิจเดียวกัน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.0, 59.0 และ 47.0สวนกรรมการ
ผูจัดการ และผูจัดการแผนก ใชวิธีคนหาผูจัดเก็บจากการเสนอราคาซื้อของบริษัทจัดเก็บทั่วไป มาก
ที่สุด รอยละ 100.0, 46.0 
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ตารางที่ 39  สรุปพฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง   
                  จําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทผูตอบแบบสอบถาม  

 
พฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ พฤติกรรมในการเลือก

บริษัทจัดเก็บเศษวัสดุ
เหลือใช 

โรงเลื่อยไม เฟอรนิเจอร MDF กรอบรูป ของใชในครัว ประตูหนาตาง พาเลท 

    การใชบริการบริษัท
จัดเก็บ 

- ใชบริการประจํา
โดยเซ็น สัญญา
กับ 1 บริษัท 
(59%) 

- ใชบริการ
ประจําโดย
เซ็น สัญญา
กับ 1 บริษัท 
(98%) 

- ใชบริการประจํา
โดยเซ็น สัญญา
กับ 1 บริษัท 
(67%) 

 

- ใชบริการ
ประจําโดย
เซ็น สัญญา
กับ 1 บริษัท 
(88%) 

- ใชบริการประจํา
แตไมเซ็นสัญญา 
(100%) 

 

- ใชบริการประจํา
โดยเซ็น สัญญา
กับ 1 บริษัท 
(89%) 

 

- ใชบริการ
ประจําโดย
เซ็น สัญญา
กับ 1 บริษัท 
(100%) 

(    วิธีคนหาผูจดัเก็บเศ
ษวัสดุเหลือใช 

- จากคําบอกเลาแ
ละแนะนํา 
(59%) 

 
 

- จากคําบอกเลา
และแนะนํา 
(82%) 

- จากคําบอกเลาแ
ละแนะนํา 
(67%) 

- จากคําบอกเ
ลาและแนะ
นํา (44%) 

- จากการเสนอราคา
ซื้อ (100%) 

- จากคําบอกเลาแ
ละแนะนำ 
(67%) 

 
 

- จากการเสนอ
ราคาซื้อ 
(100%) 

 

73  

 



 74 

โรงงานพาเลท โรงงานเฟอรนิเจอร โรงงานประตูหนาตาง โรงงานกรอบรูป โรงงาน
เฟอรนิเจอร MDF และโรงเลื่อย มีการใชบริการบริษัทจัดเก็บเศษวสัดุเหลือใช โดยการใชบริการ
ประจําโดยเซ็นสัญญากับ 1 บริษัท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.0, 98.0, 89.0, 88.0, 67.0, 59.0   
ตามลําดับ สวนโรงงานเครือ่งใชในครัว มีการใชบริการบริษัทจัดเก็บเปนประจําแตไมเซ็นสัญญา 
คิดเปนรอยละ 100.0   

โรงงานเฟอรนิเจอร โรงงานเฟอรนิเจอร MDF โรงงานประตูหนาตาง โรงเล่ือยไม และ
โรงงานกรอบรูปใชวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวสัดุเหลือใชจากจากคําบอกเลาและคําแนะนําของกลุม
ธุรกิจเดียวกนั มากที่สุด คิดเปนรอยละ 82.0, 67.0, 67.0, 59.0 และ 44.0 ตามลําดับ สวนโรงงานผลิต
เครื่องใชในครวั และ โรงงานผลิตพาเลท ใชวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวสัดุเหลือใชจากการเสนอราคา
ซ้ือของบริษัทจัดเก็บทัว่ไป คิดเปนรอยละ 100.0 เทากัน 
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ตารางที่ 40  สรุปพฤติกรรมเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง 
                  จําแนกตามยอดขายของบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม  
 

พฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายของบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมในการเลือกบริษัท
จัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช ต่ํากวา 10 ลานบาท 10 – 50 ลานบาท 51 – 100 ลานบาท มากกวา 100 ลานบาท 

     การใชบริการบริษัทจัดเก็บ -  ใชบริการประจําโดยเซ็น 
    สัญญากับ 1 บริษัท (89%) 

-  ใชบริการประจําโดยเซ็น 
    สัญญากับ 1 บริษัท (77%) 

-  ใชบริการประจําโดยเซ็น  
    สัญญากับ 1 บริษัท (85%) 

-  ใชบริการประจําโดยเซ็น 
    สัญญากับ 1 บริษัท (95%) 

    วิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวัสดุ   
       เหลือใช 

-  จากคําบอกเลาและแนะนํา  
    ของกลุมธุรกิจเดียวกัน   
     (78%) 
 

-  จากคําบอกเลาและคําแนะนํา 
    ของกลุมธุรกิจเดียวกัน (53%) 
 

-  คนหาจากคําบอกเลาและ 
   คําแนะนําของกลุมธุรกิจ 
   เดียวกัน (72%) 

-  จากคําบอกเลาและคําแนะนํา 
    ของกลุมธุรกิจเดียวกัน (59%) 
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ยอดขายของธรุกิจมากกวา 100 ลานบาท ต่ํากวา 10 ลานบาท, 51 - 100   ลานบาท, 10 - 50 
ลานบาท และ มีการใชบริการบริษัทจัดการกับเศษวัสดุเหลือใชโดยใชบริการประจําโดยเซ็นสัญญา
กับ 1 บริษัทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.0, 89.0, 85.0 และ 77.0 ตามลําดับ 

ยอดขายธุรกจิต่ํากวา  10 ลานบาท, 51 - 100 ลานบาท, มากกวา 100 ลาน และ 10 - 50 ลาน
บาท   ใชวิธีคนหาผูจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชจากคําบอกเลาและคําแนะนําของกลุมธุรกิจเดยีวกัน มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 78.0, 72.0, 59.0 และ 53.0 ตามลําดับ
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สวนที่ 5 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง จําแนกตาม
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม และสวนประสมทางการตลาด 

ตารางที่ 41  สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจดัเก็บเศษวัสดเุหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและ
ผลิตภัณฑจากไมในภาคกลางจําแนกตามตาํแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

กรรมการผูจัดการ ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการแผนก ตําแหนงอื่นๆ

▪  ปจจัยดานผลิตภัณฑ -  พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็ว -  พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็ว -  พนักงานจัดเก็บได -  พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็ว - พนักงานจัดเก็บเรียบรอย

    ทันเวลาที่กําหนด(มากที่สุด)     ทันเวลาที่กําหนด (มากที่สุด)    ทันเวลาที่กําหนด(มาก)     ทันเวลาที่กําหนด(มากที่สุด)    และสะอาด (มาก)

▪  ปจจัยดานราคา -  การกําหนดราคาสินคาตาม -  การปรับราคาสินคาตามภาวะ -  การกําหนดราคาสินคาตาม -  การกําหนดราคาสินคาตาม -  การกําหนดราคาสินคาตาม

    น้ําหนักของสินคา (มาก)     เศรษฐกิจ  (มากที่สุด)     ขนาดรถ (มาก)     ขนาดรถ (มากที่สุด)     ขนาดรถ (มาก)

▪  ปจจัยดานชองทาง -  ติดตอทางโทรศัพทได -  ติดตอทางโทรศัพทได -  ติดตอทางโทรศัพทได -  ติดตอทางโทรศัพทได -  การใหบริการตามคํา

     การจัดจําหนาย     สะดวก (มากที่สุด)     สะดวก (มากที่สุด)     สะดวก (มาก)     สะดวก (มาก)     รองขอ (มาก)

▪  ปจจัยดานสงเสริม -  การจัดหาเอกสารทางราชการ -  การจัดหาเอกสารทางราชการ -  การจัดหาเอกสารทางราชการ -  การจัดหาเอกสารทางราชการ -  การจัดหาเอกสารทางราชการ

     การตลาด    ในการยื่นตออายุโรงงาน    ในการยื่นตออายุโรงงาน    ในการยื่นตออายุโรงงาน    ในการยื่นตออายุโรงงาน    ในการยื่นตออายุโรงงาน

    (มากที่สุด)     (มาก)     (มาก)    (มาก)     (มาก)

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม
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เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบ
อุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง จําแนกตามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ของผูตอบแบบสอบถาม และสวนประสมทางการตลาด  สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงกรรมผูจัดการ  ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ  
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  
พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด  พนักงานจัดเก็บเรียบรอย และสะอาด  จํานวน
รถบรรทุกที่เพียงพอตอการใหบริการ  มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน  การดูแล
เอาใจใสในการใหบริการของผูบริหารระดับสูง  และระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย
เทากันในระดับมากที่สุด (5.00) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการโรงงาน  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  
พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วและทันเวลาที่กําหนด  มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  (4.77) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการทั่วไป  ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.87  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  
พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  (4.50)    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการแผนก  ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  
พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.64)   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงอื่น ๆ ไดแกพนักงานบัญชี  พนักงานฝายบุคคล และ
พนักงานดูแลการผลิต  ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.73  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  พนักจัดเก็บเรียบรอยและสะอาด และ
การดูแลเอาใจใสของพนักงานสํานักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก (4.13) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
มาก  โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงกรรมผูจัดการ  ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา  
โดยรวมอยูในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ   การ
กําหนดราคาสินคาตามน้ําหนักสินคา  การปรับราคาสินคาตามสภาวะเศรษฐกิจ  จํานวนเงินวางมัด
จํา การใหเครดิตในการชําระคาสินคา  การใหหักเงินประกันเมื่อทําผิดสัญญา  การลดราคาเมื่อ
สินคาไดไมเต็มจํานวน   มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก (3.67)   
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการโรงงาน  ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  การ
ปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  (4.67)   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการทั่วไป  ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.72  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ การ
กําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ    มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  (4.38)    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการแผนก  ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวม
ในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.68    โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  การกําหนด
ราคาสินคาตามขนาดรถ  การปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก
ที่สุด (4.64)   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงอื่น ๆ ไดแกพนักงานบัญชี  พนักงานฝายบุคคล และ
พนักงานดูแลการผลิต  ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับปานกลาง   มีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.42 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ  มี
คาเฉลี่ยในระดับมาก (4.07) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงกรรมผูจัดการ  ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การจัดจําหนาย  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40  โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรกคือ   การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  ใหบริการไดทุกวันไมเวนเสาร-
อาทิตย  ใหบริการไดตามคํารองขอของบริษัท  มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมากที่สุด  (5.00) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการโรงงาน  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัด
จําหนายเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับ
แรกคือ  การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  (4.72)   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการทั่วไป  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัด
จําหนายเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.59  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  (4.47) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการแผนก  ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนายโดยรวมในระดับมาก    มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.83    โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรก 
คือ การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  และ การใหบริการไดตามคํารองขอของบริษัท  มีคาเฉลี่ย
เทากันในระดับมาก  (4.36)    
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงอื่น ๆ ไดแกพนักงานบัญชี  พนักงานฝายบุคคล และ
พนักงานดูแลการผลิต  ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง   มี
คาเฉลี่ยเทากับ  3.47   โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  การใหบริการไดตามคํารองขอ
ของบริษัท มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.00) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  เฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงกรรมผูจัดการ  ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  โดยรวมอยูในระดับนอย   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00  โดยปจจัยยอย
ที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ   การจัดหาเอกสารทางรายชารในการยื่นตออายุโรงงาน   มีคาเฉลี่ย
ในระดับมากที่สุด  (5.00) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการโรงงาน  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ คือ   การจัดหาเอกสารทางรายชารในการยื่นตออายุโรงงาน   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  
(4.18)   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการทั่วไป  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง    มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.15  โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรกคือ  การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน   มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก  (3.85)    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงผูจัดการแผนก  ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง    มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.38    โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรก คือ  การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  
(4.09)    

ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงอื่น ๆ ไดแกพนักงานบัญชี  พนักงานฝายบุคคล และ
พนักงานดูแลการผลิต  ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปาน
กลาง   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.14    โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  การจัดหาเอกสารทาง
รายชารในการยื่นตออายุโรงงาน   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.67) 
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ตารางที่ 42  สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจดัเก็บเศษวัสดเุหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและ 
ผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง จําแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเงนิจดทะเบียนบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด โรงเลื่อยไม เฟอรนิเจอร MDF กรอบรูป ของใช ประตูหนาตาง พาเลท 

    ปจจัยดาน 
ผลิตภัณฑ 

-  พนักงานจัดเก็บ  
   ไดรวดเร็วทัน 
    เวลาที่กําหนด    
    (มากที่สุด)  

-  พนักงานจัดเก็บ  
   ไดรวดเร็วทัน 
    เวลาที่กําหนด   
    (มากที่สุด) 

-  พนักงานจัดเก็บ 
   ไดเรียบรอยและ   
    สะอาด (มาก) 

-  การดูแลเอาใจใส 
    ของผูบริหาร (มาก) 

- พนักงานจัดเก็บได 
   รวดเร็วทันเวลา   
   (มาก) 

-  การดูแลเอาใจ 
   ใสของผูบริหาร  
    (มากที่สุด) 

-  พนักงานจัดเก็บ 
   ไดรวดเร็วทัน 
    เวลาที่กําหนด  
    (มากที่สุด)  

    ปจจัยดานราคา -  การกําหนดราคา 
    สินคาตามขนาด  
    รถ (มาก) 

-  การกําหนดราคา 
    สินคาตามขนาด  
    รถ (มากที่สุด) 

-  การกําหนดราคา 
   สินคาตามขนาด  
   รถ (มากที่สุด) 

-  การปรับราคาสินคา 
    ตามภาวะเศรษฐกิจ   
   (มากที่สุด) 

-  การกําหนดราคา 
    สินคาตามขนาด  
    รถ (มาก) 

-  การปรับราคา  
   สินคาตามภาวะ 
   เศรษฐกิจ (มาก) 

-  การกําหนดราคา 
    สินคาตามขนาด 
    รถ (มาก) 

    ปจจัยดานการ
จัดจําหนาย 

-  ติดตอทางโทร- 
    ศัพทไดสะดวก   
   (มาก) 

-  ติดตอทางโทร- 
    ศัพทไดสะดวก   
   (มาก) 

-  ติดตอทางโทร- 
    ศัพทไดสะดวก   
   (มาก) 

-  ติดตอทางโทร- 
    ศัพทไดสะดวก   
   (มาก) 

-  ติดตอทางโทร- 
    ศัพทไดสะดวก   
   (มาก) 

-  การติดตอทาง 
   โทรศัพทได 
    สะดวก (มาก) 

-  ติดตอทางโทร- 
    ศัพทไดสะดวก 
   (มากที่สุด) 

    ปจจัยดานการ
สงเสริม
การตลาด 

-  การจัดหาเอกสาร  
    ทางราชการในการ   
    ยื่นตออายุโรงงาน  
    (มาก) 

-  การจัดหาเอกสาร 
    ทางราชการในการ   
    ยื่นตออายุโรงงาน   
    (มาก) 

-  การจัดหาเอกสาร 
   ทางราชการในการ 
   ยื่นตออายุโรงงาน      
   (มาก) 

-  การจัดหาเอกสารทาง 
    ราชการในการยื่นตอ 
     อายุโรงงาน (มาก) 

-  การจัดหาเอกสาร 
    ทางราชการในการ 
    ยื่นตออายุโรงงาน  
    (มาก) 

-  การจัดหาเอก- 
   สารทางราชการ   
   ในการยื่นตออายุ  
    โรงงาน (มาก) 

-  การจัดหาเอกสาร 
   ทางราชการในการ 
    ยื่นตออายุโรงงาน 
   (ปานกลาง) 
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ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจโรงเลื่อยไมและแปรรูป   ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 โดยปจจยัยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรก
คือ พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วและทันเวลาที่กําหนด มคีาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.59) รองลงมา
คือ  พนักงานจัดเก็บเรียบรอยและสะอาด     มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.50) 
ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอร    ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  
พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วและทันเวลาที่กําหนด  มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  (4.66)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอรจาก MDF   ใหความสําคัญกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ พนักงานจัดเก็บไดเรียบรอยและสะอาด มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.33)  

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตกรอบรูป  ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ การดูแล
เอาใจใสในการใหบริการของผูบริหารระดับสูง  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.38)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตของใชในครัวเรือน  ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.69  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรก
คือ  พนักจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด  พนักงานจัดเก็บเรียบรอยและสะอาด  มารยาทของ
พนักงานจัดเก็บ  มารยาทของพนักงานขับรถ  จํานวนรถบรรทุกที่เพียงพอในการใหบริการ  มี
รถบรรทุกใหเลือกหลายขนาด  รถบรรทุกอยูในสภาพที่ดี  มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
โรงงาน  พนักงานสํานักงานใหความสนใจในการติดตอสอบถามและใหคําปรึกษา  การดูแลเอาใจ
ใสของพนักงานสํานักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  การดูแลเอาใจใสในการใหบริการของผูบริหาร
ระดับสูง   และระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน   มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก  (4.00)  

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตวงกบ ประตู หนาตาง  ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.97  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับ
แรกคือ  การดูแลเอาใจใสในการใหบริการของผูบริหารระดับสูง และระบบการทํางานที่เปน
มาตรฐาน   มคีาเฉลี่ยเทากันในระดบัมากที่สุด  (4.56) 

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตขาไมรองสินคา (พาเลท)  ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.08  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ  พนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด  พนักจัดเก็บเรียบรอยและสะอาด  
มารยาทของพนักงานจัดเก็บ  มารยาทของพนักงานขับรถ  จํานวนรถบรรทุกที่เพียงพอตอการ
ใหบริการ  รถบรรทุกอยูในสภาพที่ดี  มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมากที่สุด    (5.00)    
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ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจโรงเลื่อยไมและแปรรูป   ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ 
การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ  และการปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ยเทากัน
ในระดับมาก (4.27)  

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอร    ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  
การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ  มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.70)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอรจาก MDF   ใหความสําคัญกับปจจัย
ดานราคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับ
แรกคือ การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (5.00)    

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตกรอบรูป  ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา
โดยรวมในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.88  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ การ
ปรับราคาตามภาวะเศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.75)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตของใชในครัวเรือน  ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ราคาโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.69  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรกคือ  
การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ  การกําหนดราคาสินคาตามน้ําหนักสินคา การปรับราคาสินคา
ตามภาวะเศรษฐกิจ  จํานวนเงินวางมัดจําสินคา  การจายคาสินคาลวงหนา การจายคาสินคาเงินสด
ตอเที่ยว  และการลดราคาเมื่อสินคาไดไมเต็มจํานวน  มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก  (4.00)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตวงกบ ประตู หนาตาง  ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานราคาโดยรวมในระดับปานมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.57  โดยปจจัยยอยทีใ่หความสําคัญอันดับ
แรกคือ  การปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  (4.44) 

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตขาไมรองสินคา (พาเลท)  ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานราคาโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.56 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับ
แรกคือ  การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ   การกําหนดราคาสินคาตามน้ําหนักสินคา การปรับ
ราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ   การใหหักเงินประกันเมื่อทําผิดสัญญา และ การลดราคาเมื่อสินคา
ไมเต็มจํานวน    มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก    (4.00) 

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจโรงเลื่อยไมและแปรรูป   ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.32)  
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ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอร    ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัด
จําหนาย  เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับ
แรกคือ  การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.48)  

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอรจาก MDF   ใหความสําคัญกับปจจัย
ดานการจัดจําหนาย เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.87 โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรกคือ การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.33)    

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตกรอบรูป  ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.26 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับ
แรกคือ การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.50)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตของใชในครัวเรือน  ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.60  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ  การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  และการใหบริการไดตามคํารองขอของบริษัท   มี
คาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก  (4.00)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตวงกบ ประตู หนาตาง  ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการจัดจําหนายโดยรวมในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.35  โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรก คือ การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  (4.44)  

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตขาไมรองสินคา (พาเลท)  ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.20 โดยปจจัยยอยทีใ่ห
ความสําคัญอันดับแรกคือ  การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก  การใหบริการไดทกุวันไมเวนเสาร-
อาทิตย การใหบริการไดตามคาํรองขอของบริษัท     มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมากที่สุด    (5.00) 

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจโรงเลื่อยไมและแปรรูป   ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.95   โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรกคือ  การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน  มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.82)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอร    ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34  โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรกคือ  การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน  มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (4.05)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอรจาก MDF   ใหความสําคัญกับปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 โดยปจจัยยอยที่ให
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ความสําคัญอันดับแรกคือ การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน และ การมี
ของขวัญในโอกาสพิเศษ มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมาก (3.67)    

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตกรอบรูป  ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.64  โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก 
(4.37)   

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตของใชในครัวเรือน  ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.75  โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรกคือ  การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน   การเปน
ผูสนับสนุนตามบริษัทรองขอ  และ การมีของขวัญในโอกาสพิเศษ  มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับปาน
กลาง  (3.00)  

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตวงกบ ประตู หนาตาง  ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด  โดยรวมในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.06  โดยปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญอันดับแรก การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน   มีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก  (4.22)  

ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบธุรกิจผลิตขาไมรองสินคา (พาเลท)  ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  โดยรวมในระดบัปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.00 โดยปจจยัยอย
ที่ใหความสําคญัอันดับแรกคอื     การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน   การ
โฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ  การเปนผูสนับสนุนตามบริษัทรองขอ  และ การมีของขวัญ
ในโอกาสพิเศษ  มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับปานกลาง  (3.00) 
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ตารางที่ 43  สรุปปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและ 
ผลิตภัณฑจากไมในภาคกลางจําแนกตามยอดขายของบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม 

 
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามยอดขายของบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ต่ํากวา 10 ลานบาท 10 – 50 ลานบาท 51 – 100 ลานบาท มากกวา 100 ลานบาท 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ - พนักงานจัดเก็บไดรวดเรว็ 
    ทันเวลาที่กําหนด (มาก)  

-  พนักงานจัดเก็บไดรวดเรว็ 
    ทันเวลาที่กําหนด (มาก) 

-  พนักงานจัดเก็บไดรวดเรว็  
    ทันเวลาที่กําหนด (มากที่สุด) 

-  พนักงานจัดเก็บไดรวดเรว็  
    ทันเวลาที่กําหนด (มากที่สุด) 

 ปจจัยดานราคา -  การปรับราคาสินคาตามภาวะ 
    เศรษฐกิจ (มาก) 

-  การกําหนดราคาสินคาตามขนาด 
   รถ (มาก) 

-  การปรับราคาสินคาตามภาวะ 
    เศรษฐกิจ (มากที่สุด) 

-  การกําหนดราคาสินคาตาม
ขนาดรถ (มาก) 

 ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

-  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก 
   (มากที่สุด) 

-  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก 
   (มาก) 

- ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก    
  (มากที่สุด) 

-  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก 
   (มาก) 

 ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

-  การจัดหาเอกสารทางราชการใน  
    การยื่นตออายุโรงงาน (มาก) 

-  การจัดหาเอกสารทางราชการใน  
    การยื่นตออายุโรงงาน (มาก) 
 

-  การจัดหาเอกสารทางราชการ 
   ในการยื่นตออายุโรงงาน    
   (มาก) 

-  การจัดหาเอกสารทางราชการ 
   ในการขึ้นตออายุโรงงาน (มาก) 
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ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขายต่ํากวา 10 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรก คือ พนักงาน
จัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.44)   รองลงมาคือ พนักงานจดัเกบ็ได
เรียบรอยและสะอาด   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.33) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 10 – 50   ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรก คือ พนักงาน
จัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด พนักงานจัดเก็บเรียบรอยและสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับ
มาก (4.50)    

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 51 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 โดยปจจัยยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรก คือ พนักงาน
จัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กําหนด และพนักงานจัดเก็บเรียบรอยและสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากันใน
ระดับมากที่สุด (4.51)  

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิต- 
ภัณฑโดยรวมในระดบัมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 โดยปจจยัยอยที่ใหความสําคัญอันดับแรก คือ 
พนักงานจัดเกบ็ไดรวดเร็วทนัเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากันในระดับมากที่สุด (4.64) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาเฉลี่ยโดยรวมในระดบัมาก 
โดยผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย ต่ํากวา 10 ลานบาท ใหความสําคญัตอปจจัยดานราคา โดยรวม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 โดยปจจยัยอยที่มีความสําคัญอันดับแรกคอื การปรับราคา
สินคาตามภาวะเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยมาก (4.33) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 10 – 50   ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา 
โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.68 โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญอันดับแรก คือ การ
กําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.33) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 51 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา 
โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญอันดับแรก คือ การ
ปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.64) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคญัตอปจจัยดานราคา 
โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.73 โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญอันดับแรก คือ การ
กําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ การปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก 
(4.50) 
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายเฉลี่ยโดยรวมใน
ระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย ต่ํากวา 10 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
จัดจําหนาย โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญอันดับแรก 
คือ การติดตอทางโทรศัพท ไดสะดวก มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.67)    
 ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 10 – 50   ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนาย โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญอันดับแรก 
คือ การติดตอทางโทรศัพท ไดสะดวก มีคาเฉลี่ยในระดับมาก   (4.40)  

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 51 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการจัด
จําหนาย โดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญอันดับ
แรก คือ การติดตอทางโทรศัพท ไดสะดวก มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (4.51) 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย มากกวา 100 ลาน ใหความสําคญัตอปจจัยดานการจัด
จําหนาย โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 โดยปจจยัยอยที่มีความสําคัญอันดับแรก 
คือ การติดตอทางโทรศัพท ไดสะดวก มีคาเฉลี่ยในระดบัมาก (4.36) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเฉลี่ย
โดยรวมในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย ต่ํากวา 10 ลานบาท ใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีความสําคัญในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 
โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญอันดับแรก   คือ การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุ
โรงงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.89)  
 ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 10 – 50 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยรวมมีความสําคัญในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 โดยปจจัยยอยที่มี
ความสําคัญอันดับแรก คือ การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.83) 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย 51 - 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมมีความสําคัญในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 โดยปจจัยยอยที่มี
ความสําคัญอันดับแรก คือ การจัดหาเอกสารทางราชการในการยื่นตออายุโรงงาน มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (4.23)  

ผูตอบแบบสอบถามที่มียอดขาย มากกวา 100 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด โดยรวมมีความสําคัญในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 โดยปจจัยยอยทีม่ี
ความสําคัญอันดับแรกคือ   การจัดหาเอกสารทางราชการในการยืน่ตออายุโรงงาน มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก   (3.82) 
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อภิปรายผล 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช
ของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  ผลการศึกษาสามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช
ของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มีความสําคัญในระดับมาก 
โดย ปจจัยยอยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ พนักงานจัดเก็บไดรวดเรว็ทันเวลาที่กําหนด ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาคนควาอิสระของ ทิพยวรรณ  อาจณรงค เร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการธุรกิจขนสงรถยนตโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547  พบวา ปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถสงรถบรรทุกตรงตามกําหนดเวลา 
 2.  ปจจัยดานราคาโดยรวมทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกบรษิัทจัดเก็บเศษวสัดุเหลือใชของผู
ประกอบอุตสาหกรรม โรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มีความสําคัญอยูในระดับมาก
โดยปจจยัยอยที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาคนควาอิสระของ ทิพยวรรณ อาจณรงค เร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจ
ขนสงรถยนตโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 พบวา ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ราคาคาบริการตอเที่ยว 
 3.  ปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบรษิทัจัดเก็บเศษวสัดุเหลือ
ใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มีความสําคัญอยูในระดบั
ปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มคีวามสําคัญมากที่สุด คอื การติดตอทางโทรศัพท ไดสะดวก   ซ่ึงตางไป
จากผลการศึกษาคนควาอิสระของ ทิพยวรรณ   อาจณรงค เร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
ธุรกิจขนสงรถยนตโดยรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 พบวา ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ สามารถสงรถยนตไดทุกแหงตามที่บริษัทตองการ  

4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษ
วัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง มีความสําคัญ
อยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ การจัดหาเอกสารทางราชการใน
การยื่นตออายุโรงงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของทิพยวรรณ    อาจณรงค ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่
มีผลตอการเลือกใชบริการธุรกิจขนสงโดยรถบรรทุก ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 พบวา 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยเนนการเปนผูสนับสนุนงานตามที่บริษัทรองขอ 
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ขอคนพบที่ไดจากการศึกษา 

 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผู
ประกอบอุตสาหกรรม โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  ผลการศึกษาไดขอคนพบดังนี้ 

 1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชจะมี
ตําแหนงเปนผูจัดการโรงงาน   โดยสวนมากจะดํารงตําแหนงมาแลว 6-8 ป  ลักษณะการจดทะเบียน
เปนบริษัทจํากัด  โดยประกอบธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอรสูงสุด  เงินทุนในการจดทะเบียนสวนใหญจะ
ต่ํากวา 10 ลานบาท และมียอดขายอยูที่ 51-100 ลานบาทตอป  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 11-15 
ป  มีพนักงาน 101-150  คน   

2.  พฤติกรรมในการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของผูประกอบอุตสาหกรรม 
โรงเล่ือยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง 

พฤติกรรมในการเลือกใชบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชสวนใหญโดยทําสัญญากับเพียง 1 
บริษัทเทานั้น  วิธีการคนหาบริษัทจัดเก็บสวนมากไดมาจากคําบอกเลาและคําแนะนําของกลุมธุรกิจ
เดียวกัน  โดยจะกําหนดวันใหเขาจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชโดยการโทรแจง  และสวนมากจะใหเขา
จัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชเฉพาะเวลาเย็น 

 

 3.   ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  ให
ความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้   
  3.1  ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา   
  -  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการใหบริการที่ดี  โดยเนนใน
เร่ืองพนักงานจัดเก็บไดรวดเร็วทันเวลาที่กาํหนด และ พนักงานจดัเก็บเรียบรอย และสะอาดควบคู
กัน 
  -  เร่ืองรถบรรทุกไมวาจะเปนจํานวนรถบรรทุก ขนาดรถบรรทุก สภาพการใชงาน
ของรถบรรทุก และ การมีกระบะเพื่อใสเศษไม เปนปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอนัดับสุดทาย 

-  โรงงานประตู หนาตาง ใหความสําคัญในระดับมากทีสุ่ดกับการดแูลเอาใจใสใน
การใหบริการของผูบริหารระดับสูง ตางจากโรงงานอื่น ๆ ที่ใหความสาํคัญในระดับมากเทานั้น 

-  โรงงานประตู หนาตาง และ โรงงานพาเลท (ผลิตขารองสินคา) ใหความสําคญั
ในระดบัมากที่สุดกับการทาํงานที่เปนมาตรฐาน ตางจากโรงงานอื่น ๆ ที่ใหความสาํคัญในระดับ
มากเทานั้น 
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3.2   ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา  
  -  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการกาํหนดราคาสินคาตาม
ขนาดรถ และการปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ 

-  การใหเครดติในการชําระคาสินคาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับ
สุดทาย 

-  โรงงานผลิตกรอบรูปใหความสําคัญในระดับมากที่สุดกับการปรับราคาสินคา
ตามภาวะเศรษฐกิจ และจํานวนเงินวางมดัจําสินคา ตางจากโรงงานอืน่ ๆ ที่ใหความสําคัญในระดับ
มากและปานกลางเทานั้น 

-  โรงงานผลิตของใชในครวัเรือน  ใหความสําคัญในระดับนอยที่สุดกบัการจายคา
สินคาเงินสดตอเที่ยว และ การใหเครดติในการชําระคาสินคา ตางจาก โรงงานอื่น ๆ ที่ให
ความสําคัญในระดับมาก และ ปานกลาง 

-  ธุรกิจที่มียอดขายต่ํากวา 10 ลานบาท ใหความสําคัญในระดับมากกบัการจายคา 
สินคาเงินสดตอเที่ยว  การใหเครดิตในการชําระคาสินคา และ การลดราคาเมื่อสินคาไดไมเตม็
จํานวน ตางจาก ธุรกิจที่มียอดขายในระดับอื่น ๆ ที่ใหความสําคัญระดับปานกลางเทานั้น 

-  ธุรกิจที่มียอดขาย 10-50 ลานบาท  ยอดขาย 51-100 ลานบาท  และยอดขาย 100 
ลานบาทขึ้นไป ใหความสําคัญกับปจจัยยอยในเรื่องการลดราคาเมื่อสินคาไดไมเต็มจํานวน  ใน
ระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกจิที่มียอดขายต่ํากวา 10 ลานบาท  ซ่ึงใหความสําคัญกับ
ปจจัยดังกลาวในระดบัมาก 

3. 3  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวา   
  -  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องการติดตอทางโทรศัพทได
สะดวก 
  -  การเรียกใชบริการผานเวป็ไซต เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนอันดับ
สุดทาย 
  -  โรงงานพาเลท (ผลิตขารองสินคา) ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดกับการให   
บริการทุกวันไมเวนเสาร-อาทิตย และ การใหบริการไดตามคํารองขอของบริษัท ตางจากโรงงานอืน่ 
ๆ ที่ใหความสาํคัญในระดับมากและปานกลางเทานั้น 

-  ธุรกิจที่มียอดขาย 51-100 ลานบาท ใหความสําคัญในระดับนอยกับการเรียกใช
บริการผานเวป็ไซต  ตางจากธุรกิจที่มียอดขายในระดับอื่น ๆ ที่ใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาวใน
ระดับปานกลาง 
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3.4  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา  
  -  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการจัดหาเอาสารทางราชการ
เพื่อยื่นตออายโุรงงาน 
  -  การโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เปนปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจเปน
อันดับสุดทาย 

4.  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่ทานพบจากการเลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใช 
ปญหาที่พบจากการใหบริการของบริษัทจัดเก็บ  จะเปนปญหาที่เกิดขึน้อยูในระดับนอย  

ซ่ึงปญหาสวนใหญจะเกิดจากการที่พนักงานจัดเก็บไมทําความสะอาดบริเวณที่เก็บเศษวัสดุ
รองลงมาคือพนักงานจัดเก็บลาชาไมตรงเวลาที่กําหนด และ ปลอยใหเศษวัสดุเต็มสรางความ
เดือดรอนกับทางโรงงานกอนที่จะจัดรถเขาจัดเก็บ 

ขอเสนอแนะ 

จากขอคนพบผูศึกษามีขอเสนอแนะตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดาน
ดังตอไปนี้ 
 1.  ดานผลิตภัณฑ บริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชใหความสําคัญกับ 
  -  การจัดเก็บที่รวดเร็ว ทันเวลา สะอาด และเรียบรอย รวมถึงมารยาทของพนักงาน 
ควรมีการอบรมพนักงานใหมีความรับผิดชอบในการทํางานและสรางทักษะใหเกิดความชํานาญเพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา เชน พนักงานจัดเก็บควรใหความดูแลเร่ืองความสะอาดหนา
ยุงหลังจากจัดเก็บใหสะอาดเรียบรอย   และพนักงานขับรถจะตองใหมีความระมัดระวังในการขับ
รถเขาโรงงานของลูกคา ไมขับรถเร็ว ไมบีบแตรรถ ในโรงงานและพนักงานทุกคนควรปฏิบัติตาม
กฎของโรงงานที่เขาไปจัดเก็บอยางเครงครัด    

  -  เร่ืองจํานวนรถบรรทุกที่เพียงพอในการใหบริการ   มีหลายขนาดใหเลือกใช
บริการ  รถบรรทุกอยูในสภาพที่ดีตอการใชงาน  และมีกระบะวางเพื่อจัดเก็บเศษไม  บริษัทจะตองมี
ความหลากหลายในขนาดของรถบรรทุก เชน มีรถปกอัพ รถ 6 ลอเล็ก  เพื่อจัดเก็บในโรงงานที่มี
ขนาดเล็ก  เขาออกไดสะดวก  และใชเวลานอยในการจัดเก็บ   การใหขอเสนอกับโรงงานที่มีพื้นที่
ในการวางกระบะเพื่อเก็บเศษไม  เพื่อเปนการชวยในการทํางานของโรงงานใหเบาลง  และไมตอง
ส้ินเปลืองดานแรงงานและเวลาจัดเก็บ   
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  -  เร่ืองการดูแลเอาใจใสในการใหบริการของผูบริหารระดับสูง และ พนักงาน
สํานักงานใหความสนใจในการติดตอสอบถามและใหคําปรึกษา   บริษัทจะตองนํากลยุทธ 
Customer Relation Management (CRM) มาใชในการบริหารงาน เพื่อใหเกิดความพงึพอใจสูงสุด
แกลูกคา เชน ผูบริหารควรออกพบลูกคาตามโรงงานตาง ๆ 3 เดือน/ คร้ัง มีการจัดทําฐานขอมูล
ลูกคาเพื่อทราบถึงความถี่ในการเรียกใชบริการ และ มี Call center เพื่อใหคําปรึกษา และติดตอ
สอบถามลูกคาถึงการใหบริการเปนประจาํ  
  -  พนักงานสํานักงานที่เปนผูรับคําสั่งจากลูกคา เพื่อทําการจัดรถเขาจัดเก็บกอนที่
เศษวัสดุเหลือใชเหลานั้นจะเต็ม  สรางความเดือดรอนใหกับลูกคา  และควรจัดรถใหถึงโรงงาน
ลูกคาตามเวลาที่ลูกคากําหนด  เชน หลังเลิกงาน หรือกอนทํางานตอนเชา   เพื่อใหการสงรถเขาไป
จัดเก็บแตละคร้ังไมลาชา  ควรมีการลงตารางงานนัดหมายไวลวงหนากอนคราว ๆ และใหมีการ
โทรสอบถามกอนจะสงรถไปรับเพื่อใหลูกคาไดรับทราบวา  ทางบริษัทตองการสงรถเขาไปรับเศษ
วัสดุเหลือใชในวันนี้  ทางลูกคาจะตกลงหรือไม  เพื่อไมเปนการรอคําสั่งจากลูกคาแลวมีรายการ
คําสั่งที่พรอมกันหลายบรษิทั อาจทําใหจํานวนรถไมเพียงพอตอการใชงาน 
 

 2. ดานราคา   บริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชควรใหความสําคัญกับ 
  -  การกําหนดราคาสินคาตามขนาดรถ การกําหนดราคาสินคาตามน้ําหนักสินคา 
การปรับราคาสินคาตามภาวะเศรษฐกิจ  บริษัทจะตองทําการกําหนดราคาใหเปนราคาตลาด ทั้งนี้
บริษัทจะตองทราบขอมูลดานราคาจากคูแขง  และ ราคาตามภาวะเศรษฐกิจ  เพื่อราคาซื้อจะไดไมต่าํ
และไมสูงเกินไป  สามารถแขงขันได  ทั้งนี้  บริษัทตองนํากลยุทธดานราคาในเรื่องการลดตนทุน  
(Low Cost) มาใชในองคกร เพราะไมสามารถจะกําหนดราคาไดดวยตัวเอง ตองทําตามราคาที่ลูกคา
เสนอ 
  -  การวางเงินวางมัดจํา การจายคาสินคาลวงหนา และการใหเครดิตในการชําระคา
สินคา  ในบางครั้งลูกคาจะเสนอเงินวางมัดจํา และจายคาสินคาลวงหนา เพื่อเปนการค้ําประกัน
สินคาที่ทางบริษัทซื้อออกมา   ทั้งนี้เพื่อเปนการยืนยันฐานะทางการเงินของบริษัท   บริษัทควรมีเงิน
วางมัดจํา หรือจายคาสินคาลวงหนาเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  และตองดูความเหมาะสมของ
จํานวนเงินและสินคาดวยวามีความใกลเคียงกันหรือไม   ไมควรวางเงินมัดจํา และ จายคาสินคา
ลวงหนาในจํานวนที่สูงเกินกวาสินคาที่ซ้ือในแตละเดือน     
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3. ดานการจัดจําหนาย   บริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชควรใหความสําคัญกับ 
 -  การติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก การจัดเก็บสินคาไดทุกวันไมเวนวันเสาร-

อาทิตย และ ใหบริการไดตามคํารองขอของลูกคา  บริษัทควรมีคูสายโทรศัพทที่ใหความสะดวกแก
ลูกคา  ไมติดตอยาก ไมรอสายนานเกินไป  มีคนรับโทรศัพทตลอดเวลาหากมีเหตุฉุกเฉินสามารถ
ใหคําปรึกษาและประสานงานใหความชวยเหลือลูกคาไดตามคํารองขอ  เชน  ยุงเก็บเศษวัสดุเกิดไฟ
ไหม  และตองการใหผูจัดเก็บนํารถเขาจัดเก็บเศษวัสดุที่เปยกน้ําจนไมสามารถใชงานได  ดวยการ
เปนบริษัทที่ใหบริการ  ควรทําใหไดตามความคาดหวังของลูกคา    พรอมทั้งยังใหบริการไดทุกวัน
ไมเวนวันหยุดตามความตองการที่ลูกคาใหจัดเก็บ 

 -   การมีสาขาใหบริการในตางจังหวัด   และการใหบริการทาง  web site ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับนอย  แตใหความสําคัญในดานการรับรูจากคําบอกเลาและ
คําแนะนําของกลุมธุรกิจเดียวกันมากกวา  บริษัทจึงควรมีการใหบริการที่ดี สรางความพึงพอใจเพื่อ
ลูกคาที่ใชบริการอยูจะไดมีการบอกตอไปใหเราไดมีโอกาสในการขยายธุรกิจโดยมีคาใชจายนอย
ที่สุด  และยังไมควรเพิ่มสาขาในตางจังหวัด 

 

4. ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชควรใหความสําคัญกับ 
 -  การจัดหาเอกสารในการยื่นตออายุโรงงาน บริษัทควรจัดหาเอกสารใหพรอม

กอนตอสัญญากับลูกคา กอนตอสัญญาทุกครั้งควรแจงใหลูกคาทราบวา ไดจัดเตรียมเอกสารในการ
ยื่นตออายุโรงงานใหแลว เพื่อใหลูกคาไดรับรูถึงการดูแลและเอาใจใสพรอมที่จะชวยเหลือ 

 -  การโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ การเปนผูสนับสนุนงานตามบริษัทรอง
ขอ และ การมีของขวัญในโอกาสพิเศษ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง  
บริษัทควรพิจารณาตามความเหมาะสม  อาจขึ้นอยูกับนโยบายของบริษัท เชน มีของขวัญใหในชวง
เทศกาลปใหม  ชวยงานกีฬาประจําป และใหความรวมมือกับชุมชนในกิจกรรมตางๆ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 1.  จากการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของ
ผูประกอบการ อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคกลาง  พบวา  มีประเด็นที่
นาสนใจคือ  ผูประกอบการใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด  จากปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดทั้งหมด 4  ปจจัย  ผูศึกษาจึงเสนอใหควรทําการศึกษาตอไปในหัวขอเร่ืองปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด  โดยศึกษาเฉพาะปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัท
จัดเก็บ   เพื่อใหทราบความตองการที่ชัดเจนและนํามาปรับใชเปนกลยุทธในการบริการโดยละเอียด  
เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการ 
 2.  จากการศึกษาพบวา  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัท
จัดเก็บในระดับนอยที่สุดคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ซ่ึงปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
นาจะมีความจํา เปนและสําคัญตอผูจัดเก็บ   เนื่องจากเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ผูประกอบการและเปนการสรางชื่อเสียงในอีกแนวทางหนึ่งใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง  ผูศึกษาจึง
เสนอใหควรทําการศึกษาตอไปในหัวขอเร่ือง  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเฉพาะดานการ
สงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทจัดเก็บ  เพื่อจะไดเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดตอไป 
 3.  ควรศึกษา  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกบริษัทจัดเก็บเศษวัสดุเหลือใชของ
ผูประกอบการอุตสาหรรมโรงเลื่อยและผลิตภัณฑจากไมในภาคอื่น ๆ   วามีความคิดเห็นสอดคลอง
หรือแตกตางกันอยางไรบาง  และมีปจจัยอะไรบางที่เปนปจจัยในการตัดสินใจ 
 4.  ควรศึกษา  ในเรื่องเช้ือเพลิงชีวมวล  นอกจากจะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนแลว  
สามารถนําไปทําอะไรไดอีกบาง เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 
 5.  ควรศึกษาวา เชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ขี้เล่ือย ขี้กบ เศษไม 
กะลาปาลม มีอะไรบาง  และสามารถนํามาใชประโยชนอะไรไดบาง 


