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                                                                                                                                                      เลขที่....................    

                                                                                                                                
                                                                       แบบสอบถาม                                                                                                                                        

ช่ือโครงการวิจยั    ยุทธศาสตรก์ารสรา้งมูลค่าเพ่ิมของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เชิงธรุกิจสาํหรบั   

                              ผูป้ระกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1.แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นโดยนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่ของการคดัแยกขยะ   เพื่อรไีซเคลิทัง้ใน

ดา้นการแข่งขนัและการพฒันาการประกอบการธุรกจิให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้โดยมุง่หวงัให้เกดิ

ประโยชน์ดา้นการขยายความรูใ้นทางวชิาการและนํา ผลการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่องคก์รธรุกจิ รวมทัง้

นําเสนอแนวทางในการกาํหนดนโยบายการสนบัสนุนชว่ยเหลอืจากภาครฐับาล 

2.แบบสอบถามน้ีแบง่ออกเป็น 7 สว่น คอื 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

ส่วนท่ี 3 ทรพัยากรและความสามารถของกจิการ 

ส่วนท่ี 4 ผลประกอบการของกจิการ 

ส่วนท่ี 5 ปญัหาและอุปสรรคของกจิการ 

ส่วนท่ี 6 แผนการดาํเนินธรุกจิในอนาคต 

ส่วนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางพฒันาและสรา้งมลูค่าเพิ่มใหธ้รุกจิรไีซเคลิ 

3.โปรดตอบคาํถามทกุขอ้ตามความเป็นจรงิทัง้น้ีขอ้มลูทีไ่ดร้บัทัง้หมดจากทา่นจะถกูเกบ็เป็นความลบั ผูว้จิยั

จะนําเสนอเพยีงผลสรุปในภาพรวมเทา่นัน้ ดงันัน้จงึขอความกรุณาทา่นผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถาม 

โดยประเมนิตามความคดิเหน็และประสบการณ์ของท่าน ตามความเป็นจรงิ คาํตอบของท่านมคีุณค่าอย่างยิง่ในการ

พฒันาการศกึษาและสนบัสนุนงานวจิยัทางวชิาการ 

 

 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

คาํช้ีแจง

ข้อมูลสถานประกอบการ :        

 : โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างหรอืตอบคาํถามตามความเป็นจรงิ 

1.ชือ่สถานประกอบการ.............................................................................................................  

2.สถานทีต่ัง้เลขที.่............หมู่.........ถนน........................................ซอย..................................... 

  ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ....................................จงัหวดั............................. 

เมื่อท่านตอบแบบสอบถามแล้ว   กรณุาพบัใส่ซองท่ีแนบมา ซ่ึงติดแสตมป์เรียบรอ้ยแล้ว พรอ้มส่งทาง

ไปรษณียท่ี์อยู่ท่ีกาํหนดไว้บนซอง...ขอขอบพระคณุอยา่งสงูค่ะ 
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  รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

3.เริม่ดาํเนินกจิการเมือ่ปี พ.ศ....................................................................................................... 

4.ทา่นดาํเนินธรุกจิในรปูแบบใด   

                              (1) กจิการเจา้ของคนเดยีว                      (2) หา้งหุน้สว่น                           

         (3) บรษิทั                                 (4) อืน่ๆ...................................... 

5.ขนาดการลงทนุ จาํนวนสนิทรพัยร์วม  

                              (1)ขนาดเลก็ (ตัง้แต่ 5 แสนบาทแต่ไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท) 

                              (2)ขนาดกลาง (ตัง้แต่ 3 – 10 ลา้นบาท)                           

         (3)ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 10 ลา้นบาท)  

6.จาํนวนพนกังานรวม 

                             (1)ไมเ่กนิ 10 คน                 (2) 11-50 คน  

        (3) 51-100 คน                 (4) 101 – 200 คน 

                             (5) มากกวา่ 200 คน ประมาณ (โปรดระบุ)............................... 

7.กจิการของทา่นเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์รใดบา้ง 

                                         (1) สถาบนัพฒันา SMEs  (2) กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม                           

                    (3) สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   

                                         (4) สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

                                         (5) สมาคม / เครอืขา่ยผูป้ระกอบการคา้ของเก่า 

                                         (6) อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................ 

ข้อมูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม : 

8.เพศ                              (1) ชาย                  (2) หญงิ              

9. อายุ               (1) 21-30 ปี                 (2) 31-40 ปี                            

               (3) 41-50 ปี                 (4) 51-60 ปี 

               (5) มากกวา่ 60 ปี   

10. ระดบัการศกึษาสงูสดุ                                 

                (1)ประถมศกึษา                  (2) มธัยมศกึษาตอนตน้ 

                (3)มธัยมศกึษาตอนปลาย              (4) อนุปรญิญา 

                (5)ปรญิญาตร ี                  (6) สงูกว่าปรญิญาตร ี

11. ตําแหน่งปจัจุบนั                                 

                               (1) เจา้ของกจิการ / หุน้สว่น 

                               (2) ผูบ้รหิารกจิการ  

                               (3) เจา้ของกจิการ และเป็นผูบ้รหิารกจิการ 

                               (4) อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................... 

12. ทกัษะทางภาษาองักฤษ                                  

  (1) ดมีาก      (2) ด ี         (3) ปานกลาง  (4) พอใช ้  (5) ตอ้งปรบัปรุง          

13. ทกัษะทางคอมพวิเตอร ์                               

  (1) ดมีาก      (2) ด ี         (3) ปานกลาง  (4) พอใช ้  (5) ตอ้งปรบัปรุง          

 

ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

คาํช้ีแจง

   ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ เพยีง 1 คาํตอบ (กรุณาตอบทกุขอ้) โดยใหห้มายเลข 

 : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบั 
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  5    หมายถงึ เป็นจรงิมากทีส่ดุ                  4 หมายถงึ   เป็นจรงิมาก   

             3   หมายถงึ เป็นจรงิปานกลาง                2 หมายถงึ   เป็นจรงิน้อย 

  1  หมายถงึ เป็นจรงิน้อยทีส่ดุ  

     

 

การดาํเนินงานของกิจการ 

ระดบัความเป็นจริง 

5 

มาก

ทีส่ดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

1. กจิการของทา่นมอีตัรากาํไรสทุธสิงูขึน้มากกวา่ปีทีผ่า่นมา      

2. กจิการของทา่นมปีรมิาณยอดรบัซือ้สนิคา้มากขึน้กว่าปีทีผ่่านมา      

3 กจิการของทา่นตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้กีวา่คูแ่ขง่      

4. ลกูคา้ของทา่นคดัแยกประเภทสนิคา้รไีซเคลิมาแลว้อยา่งถกูตอ้ง      

5. กจิการของทา่นใหร้าคาสนิคา้ทีร่บัซือ้สงูกวา่ทีอ่ืน่      

6. กจิการของทา่นมกีารแจกของสมนาคณุใหล้กูคา้      

7. กจิการของทา่นมคีวามเทีย่งตรงในการตรวจรบัซือ้สนิคา้      

8 กจิการของทา่นมคีวามสะดวกในเรือ่งอาคาร สถานที ่      

9 กจิการของทา่นกาํหนดระยะเวลาการเปิดใหบ้รกิารมคีวาม     

     สะดวกต่อลกูคา้ 

     

10.กจิการของทา่นมสีว่นร่วมในกจิกรรมทางสงัคม      

11.กจิการของทา่นมกีารวางแผนและจดัทาํแผนธรุกจิ      

12. กจิการของทา่นมกีารเกบ็รวบรวมรายชือ่ลกูคา้อยา่งเป็นระบบ      

ส่วนท่ี 3 ทรพัยากรและความสามารถของกิจการ 

คาํช้ีแจง

 

 : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความเป็นจรงิ 

 

ทรพัยากรและความสามารถของกิจการ 

 

ระดบัความเป็นจริง 

5 

มาก

ทีส่ดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

1. ทา่นมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกจิ      

2. กจิการของทา่นมเีทคโนโลยใีนการจดัการสนิคา้   

    วสัดุรไีซเคลิทีม่คีวามทนัสมยั 

     

3. กจิการของทา่นมเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอในการดาํเนินงาน      

4.กจิการของทา่นมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัของลกูคา้      

5. ทา่นสามารถลดค่าใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงัได ้      

 

ส่วนท่ี 4  ผลประกอบการของกิจการ 

คาํช้ีแจง

36. ยอดรบัซือ้สนิคา้วสัดุรไีซเคลิของกจิการมาจากแหล่งใด 

 : โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงตามความเป็นจรงิมากทีส่ดุหรอืตอบคาํถาม 

 (1) ลกูคา้รายย่อยทัง้หมด                            คดิเป็น สดัสว่น .......................เปอรเ์ซนต์ 

 (2) ลกูคา้บรษิทั ราชการ องคก์รธรุกจิทัง้หมด   คดิเป็นสดัสว่น ........................เปอรเ์ซนต์ 
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37. สนิคา้วสัดุรไีซเคลิทีร่บัซือ้เขา้มาทา่นนําสง่ขายต่อทีใ่ด 

 (1) ขายตรงสูผู่ผ้ลติ/โรงงาน   (2) ขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) 

  (3) ทัง้ขายตรงและขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) 

  (4) อืน่ ๆ โปรดระบ.ุ............................................................ 

38. หากยอดรบัซือ้สนิคา้ลดลง ทา่นมแีนวทางแกไ้ขปญัหาอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (1) หากลุ่มลกูคา้ใหมเ่พิม่ขึน้   (2) เพิม่ชนิดสนิคา้ใหม้ากขึน้ 

  (3) ใชก้ารสง่เสรมิการขาย   (4) เลกิกจิการ/หนัไปทาํธุรกจิอื่น 

 (5) อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………… 

39. ทา่นพจิารณาจากปจัจยัใดมากทีส่ดุในการวางแผนการตลาด   

 (1) ยอดรบัซือ้สนิคา้เขา้ในปีทีผ่า่นมา  

 (2) ภาวะเศรษฐกจิและสภาพคล่องทางการเงนิ 

  (3) ความตอ้งการของผูร้บัซือ้ปลายทาง  (4)อื่น ๆ โปรดระบุ.............................. 

40. ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่่านมา ทา่นมปีญัหาดา้นตน้ทนุการบรหิารจดัการสงูขึน้หรอืไม ่

 (1) ม ี                (2) ไม่ม ี

41. ตน้ทนุการบรหิารจดัการทีส่งูขึน้มสีาเหตุมาจากขอ้ใดมากทีส่ดุ  

 (1) ตน้ทนุค่าขนสง่สงูขึน้   (2) ตน้ทุนค่าแรงงานสงูขึน้ 

  (3)  ตน้ทนุการจดัหาสนิคา้รไีซเคลิ  (4)  เทคโนโลยลีา้สมยั 

  (5) ภาระดอกเบีย้               (6) ภาษ/ีกฎระเบยีบทางราชการ 

             (7) อื่น ๆ โปรดระบุ..................................... 

 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอปุสรรคของกิจการ 

คาํช้ีแจง

   ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ เพยีง 1 คาํตอบ (กรุณาตอบทกุขอ้) โดยใหห้มายเลข 

 : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบั 

   5    หมายถงึ มากทีส่ดุ                   4 หมายถงึ   มาก   

              3   หมายถงึ ปานกลาง                           2 หมายถงึ   น้อย 

   1  หมายถงึ น้อยทีส่ดุ  

 

ปญัหาและอุปสรรคของกจิการ 
 

ระดบัความคิดเหน็ 

5 

มาก

ทีส่ดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

42.ดา้นบคุลากร/แรงงาน 

ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการดาํเนินกิจการ 
     

43.ดา้นเทคโนโลย ี      

44.ดา้นการตลาด/การแขง่ขนั      

45.ดา้นกฎระเบยีบ/นโยบายของรฐับาล      

46.ดา้นสถานที ่(ตามเกณฑม์าตรฐานสิง่แวดลอ้ม / ชมุชน)      

47.ธนาคารไมป่ล่อยกูเ้น่ืองจากขาดหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั 

ปัญหาด้านการเงิน/การบญัชี 
     

48.การทาํบญัชไีมเ่ป็นระบบ       

49.เงนิกูน้อกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู      
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50. สภาพคล่องทางการเงนิ/การถอืครองเงนิสดเพือ่ใชซ้ือ้สนิคา้เขา้      

51.เครือ่งจกัร อุปกรณ์เก่าไมม่ปีระสทิธภิาพ 

ปัญหาด้านการบริหาร/การจดัการ 
     

52.ไมม่กีารนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นระบบการทาํงาน      

53.เมือ่รวมกลุ่มกนัแลว้ไมส่ามารถควบคมุการเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

ปัญหาการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการธรุกิจ 
     

54.ไมต่อ้งการรวมตวัเพราะขาดแรงจงูใจทีจ่ะสรา้งผลประโยชน์   

     ร่วมกนั 
     

55ไมต่อ้งการรวมตวัเพราะ ไมเ่ชือ่ใจกนั / ไม่ไวว้างใจกนั       

 

ส่วนท่ี 6 แผนการดาํเนินธรุกจิในอนาคต 

คาํช้ีแจง

 เกีย่วกบัการวางแผนบรหิารจดัการธรุกขิของทา่นในดา้นต่างๆในอนาคต 

 : โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

 

กลยุทธ ์ ระยะสัน้ 

(1ปี) 

ระยะปานกลาง 

(2-3ปี) 

ระยะยาว 

(5ปี) 

56.พฒันาเทคโนโลย,ี เครือ่งจกัร, อุปกรณ์ การบรหิาร   

     จดัการวสัดุรไีซเคลิ 

57.พฒันาประสทิธภิาพบคุลากรและพนกังาน 

58.สนบัสนุนกจิกรรมทีใ่หค้วามรูด้า้นการประกอบธรุกจิ 

     รไีซเคลิ เชน่ศนูยอ์บรมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่, ศนูยก์ลาง    

     ขอ้มลูขา่วสาร  

59.พฒันาระบบคุณภาพขององคก์ร/กจิการ 

60.ลดภาระหน้ีของกจิการ 

61.หาตลาดสง่ขายสนิคา้หรอืขยายตลาดเพิม่ขึน้ทัง้ใน  

      และต่างประเทศ 

62.จดัระบบการบรหิารสนิคา้คงคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

63.จดัหาแหล่งเงนิทนุทีม่ดีอกเบีย้ตํ่า 

64.ตัง้ชมรม,สมาคมผูค้า้วสัดุรไีซเคลิเพือ่ชว่ยเหลอืกนัในกลุ่ม

ผูป้ระกอบการในธรุกจิประเภทเดยีวกนั 

65.การใหบ้รกิารแลกเปลีย่นดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

66.จดัหาแหล่งของสนิคา้วสัดุรไีซเคลิ 

67.สนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ/ศุนยก์ระจาย    

     สนิคา้วสัดุรไีซเคลิ 

68.ขอรบัการสนบัสนุนจากรฐับาลดา้นการตลาดและการสง่ออก 

สนิคา้วสัดุรไีซเคลิ 

69.ขอรบัการสนบัสนุนจากรฐับาลดา้นการพฒันาเทคโนโลยขีอง

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

70.อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................ 
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ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาและสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้ธรุกิจรีไซเคิลเชิงธรุกิจ ในด้านต่างๆ เช่น ดา้นภาษี

, เทคโนโลย,ี การตลาด / การแขง่ขนั, การบรหิารงาน / การจดัการ, บคุลากร / แรงงานและกฎระเบยีบและนโยบาย

ของภาครฐั 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                   ขอขอบคณุทา่นอยา่งสงูทีส่ละเวลาตอบแบบสอบถามคะ่ 
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                                                                                                                                                      เลขท่ี....................                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                   แบบสัมภาษณ์                                                                                                                                      

ช่ือโครงการวจิยั    ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิล เชิงธุรกจิสําหรับ   
                              ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1.แบบสัมภาษณ์น้ีจดัทาํข้ึนโดยนกัวจิยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการคดัแยกขยะ   เพื่ อรี

ไซเคิลทั้งในดา้นการแข่งขนัและการพฒันาการประกอบการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึนโดยมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ดา้นการขยายความรู้ในทางวิชาการและนาํ ผลการวิจยัมาประยุกตใ์ชใ้ห้

เกิดประโยชน์แก่องคก์รธุรกิจ รวมทั้งนาํเสนอแนวทางในการกาํหนดนโยบายการสนบัสนุนช่วยเหลือจาก

ภาครัฐบาล 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และสถานประกอบการ   

1.ช่ือผูต้อบสมัภาษณ์............................................................................................................. 

2. ช่ือสถานประกอบการ...........................................................................................................................................  

    สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............หมู่.........ถนน........................................ซอย..................................... 

    ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ....................................จงัหวดั............................. 

    รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ของธุรกจิรีไซเคลิ 

1.สถานการณ์ของธุรกิจรีไซเคิลมีผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ, สภาพคล่องทางการเงิน, การแข่งขนั

สูงมาก ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

2.ความแตกต่างกนัของทาํเล, ภาค, พ้ืนท่ี, กลุ่ม,การรวมตวักนั มีผลอยา่งไรต่อธุรกิจ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

3.แนวโนม้ของธุรกิจรีไซเคิลจะเป็นอยา่งไรในมุมมองของท่าน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

. 

4.ความคาดหวงัของธุรกิจรีไซเคิลจากรัฐบาล,หน่วยงานราชการ,ผูร่้วมคา้ดว้ยกนัและลกูคา้คืออะไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5.ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาและสร้างมลูค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจรีไซเคิล 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................                                                                                      

                                                                                          ขอขอบคุณท่านอยา่งสูงท่ีสละเวลาตอบสมัภาษณ์ค่ะ 
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                                                                                                                                                                 เลขท่ี....................                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              

                                                                แบบสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ                                                                                                                                      

ช่ือโครงการวจิยั    ยทุธศาสตร์การสร้างมลูค่าเพ่ิมของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล เชิงธุรกิจสาํหรับ   
                              ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1.แบบสัมภาษณ์น้ีจดัทาํข้ึนโดยนกัวจิยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการคดัแยกขยะ   เพื่ อรี

ไซเคิลทั้งในดา้นการแข่งขนัและการพฒันาการประกอบการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึนโดยมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ดา้นการขยายความรู้ในทางวิชาการและนาํ ผลการวิจยัมาประยุกตใ์ชใ้ห้

เกิดประโยชน์แก่องคก์รธุรกิจ รวมทั้งนาํเสนอแนวทางในการกาํหนดนโยบายการสนบัสนุนช่วยเหลือจาก

ภาครัฐบาล 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

1.ช่ือผูต้อบสมัภาษณ์............................................................................................................. 

2. หน่วยงาน........................................................................................................................................................................  

    สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............หมู่.........ถนน........................................ซอย..................................... 

    ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ....................................จงัหวดั............................. 

    รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ของธุรกจิรีไซเคลิ 

1.สถานการณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิลไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ, สภาพคล่องทาง

การเงิน, การแข่งขนัสูงมาก ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

2.แนวโนม้ของธุรกิจรีไซเคิลจะเป็นอยา่งไรในมุมมองของท่าน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

3.อะไรคือความคาดหวงัของรัฐบาล, หน่วยงานราชการต่อธุรกิจรีไซเคิล 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

. 

4.ท่านคิดเห็นอยา่งไรท่ีธุรกิจรีไซเคิลถกูมองวา่เป็นธุรกิจสีเทา (Grey Market) ท่ีมกัหลบเล่ียงกฎหมาย 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

5.ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาและสร้างมลูค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจรีไซเคิล 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

                                                                   ขอขอบคุณท่านอยา่งสูงท่ีสละเวลาตอบสมัภาษณ์ค่ะ 
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 ข. 

ภาพงานวจิยัภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 
www.ssru.ac.th



     

 
   ท่ี ศธ ๐๕๖๗.๖/ ๕๐๖                                          คณะวิทยาการจดัการ 

                 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                 ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

                  กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐ 

         ๒๒    เมษายน ๒๕๕๓ 

เร่ือง      ขอความร่วมมือในการใหข้อ้มลูและตอบแบบสอบถาม 

เรียน      ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ 

 ประธานกรรมการโรงงานคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพ์าณิชย ์

 

           ดว้ย นางสาวญาณัญฎา  ศิรภทัร์ธาดา ตาํแหน่งอาจารย ์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ไดด้าํเนินการทาํวิจยัเร่ือง “ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการ             

คัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย”           

ซ่ึงได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี จากการพิจารณาแลว้เห็นวา่งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม           ใน

การสร้างแผนยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันากิจการผูป้ระกอบการและชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย อนัจะ

เกิดประโยชนต่์อผูป้ระกอบการธุรกิจคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพ์าณิชย ์และต่อวงวิชาการต่อไป 

 

 คณะจึงขอความร่วมมือจากท่านดา้นขอ้มูล, การตอบแบบสอบถาม และการอนุเคราะห์ลงนามในหนงัสือ

ท่ีแนบมาดว้ยน้ี ซ่ึง เป็นส่วนสําคญัยิ่งในการสนบัสนุนให้การดาํเนินงานวิจยัประสบความสําเร็จต่อไปหากมีขอ้

สงสยัติดต่อสายตรงผูวิ้จยั  ๐๘๑-๖๘๐๒๒๒๒  E-mail: yananda_nam@hotmail.com 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                            
  ( อาจารย ์ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวสัด์ิ )  

                                                                คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ปฏิบติัราชการแทน                                                                              

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สาํนกังานคณะวิทยาการจดัการ                    

โทรศพัท ์๐๒ ๑๖๐๑๕๑๘ โทรสาร  ๐๒ ๑๖๐๑๔๙๑ 
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ท่ี ศธ ๐๕๖๗/๑๗๑๗                                 คณะวิทยาการจดัการ 

                     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                     ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

                     กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐ 

            ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

เร่ือง      ขอความร่วมมือในการใหข้อ้มลูและตอบแบบสอบถาม 

เรียน      ผูป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิล 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถามพร้อม แบบแสดงความประสงคข์อรับผลสรุปยอ่งานวิจยั 

  

      ดว้ยผูวิ้จยั คือ นางสาวญาณญัฎา  ศิรภทัร์ธาดา อาจารยก์ลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ไดท้าํวิจยัเร่ือง ”ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคดัแยกขยะ เพือ่รีไซเคิล              

เชิงธุรกจิสําหรับผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

แนวทางการสร้างมลูค่าเพ่ิมในการสร้างแผนยทุธศาสตร์พฒันากิจการผูป้ระกอบการ 
 

     การศึกษาวิจัย น้ีได้ดํา เ นินการอย่าง เ ป็นระบบ ผู ้วิจัย จึงขอความกรุณาจากท่ านสละเวลาอันมีค่ า                         

ให้ความร่วมมือดา้นขอ้มูล, การตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัยิ่งในการสนับสนุนให้การดาํเนินงานวิจยัประสบ

ความสาํเร็จต่อไป อนัจะเกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และต่อวงวิชาการต่อไป และขอให้ท่านมัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะ

ถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะนาํเสนอผลการวิจยัในภาพรวมเท่านั้น และหากท่านตอ้งการผลสรุปยอ่ของงานวิจยัน้ีกรุณา

แจง้ความประสงคใ์นแบบแสดงความประสงค ์(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) ผูว้จิยัจะจดัส่งผลสรุปยอ่ของงานวิจยัให้ท่านเม่ืองานวิจยัน้ี

ดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยหากมีขอ้สงสยัติดต่อสายตรงผูว้จิยั ๐๘๑-๖๘๐๒๒๒๒ E-mail: yananda_nam@hotmail.com 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                          
  (อาจารย ์ดร.สมเดช รุ่งศรีสวสัด์ิ)  

                                                                        คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ปฏิบติัราชการแทน                                                                              

                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สาํนกังานคณะวิทยาการจดัการ                    

โทรศพัท ์ ๐๒ ๑๖๐๑๕๑๘ 

โทรสาร  ๐๒ ๑๖๐๑๔๙๑ 
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 ท่ี   ศธ ๐๕๖๗/ ๒๔๙๘ 
 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ 

เขตดุสิต กทมฯ ๑๐๓๐๐ 
 

  

  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
  

 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล 

  
เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ 
 

 
                  ดว้ย นางสาวญาณัญฎา  ศิรภทัร์ธาดา อาจารย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนั

ทา ไดด้าํเนินการทาํวิจยัเร่ือง "ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการ             คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ

สําหรับผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย"  ซ่ึงไดรั้บงบประมาณจากสํานกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาแนว

ทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเพือ่พฒันากิจการผูป้ระกอบการรับซ้ือของเก่าเพือ่รีไซเคิลในเขตจงัหวดัภาคกลางของ

ประเทศไทย (พิษณุโลก, นครสวรรค,์ พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ, 

ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร) อนัจะเกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และต่อวงวชิาการต่อไป 

      คณะจึงขอความร่วมมือจากท่านด้านข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและรายนามสถาน

ประกอบการธุรกิจรับซ้ือของเก่าเพือ่รีไซเคิล  ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัยิ่งในการสนับสนุนให้การดาํเนินงานวิจยั

ประสบความสําเร็จต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ผูว้ิจยั หมายเลข 0816802222 หรือ E-

mail  Yananda_nam@hotmail.com   

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  

 

  ขอแสดงความนบัถือ   

 

   

(ดร.สมเดช รุ่งศรีสวสัด์ิ) 

คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
17 ก.ค. 53  เวลา 15:02:54  Non-PKI Server Sign 

Signature Code : NQA0A-DEANg-A1AEI-AOABG 
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