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       กิตตกิรรมประกาศ 
 

          รายงานการวิจัยเร่ือง ”ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล   

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย” ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ปีงบประมาณ 2553  

และสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน และทุกฝ่ายทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน   

ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลในเขตจังหวัดภาคกลาง ทัง้กลุ่มของวงษ์พาณิชย์ และกลุ่ม

ผู้ ประกอบการรีไซเคิลที่มิได้เป็นกลุ่มวงษ์พาณิชย์ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และเข้าร่วมการสัมมนา ตลอดจนผู้ บริหารและบุคลากร 

ของกรมการปกครอง, กรมควบคุมมลพิษ   คณะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาที่เป็นผู้ ช่วยนักวิจัย ที่เป็นกําลังหลักในการเก็บข้อมูลภาคสนามและกิจกรรม 

การสมัมนา 

   ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อบุล เลีย้ววาริณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา, 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย,ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้ บริหารสํานักวิจัย 

และบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา, อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวสัดิ์ คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ , ซึง่เป็นผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ,  ได้มีส่วนร่วมในการกําหนด

นโยบายของการประกันคณุภาพของคณะฯในเร่ืองของมาตรฐานด้านผลงานการวิจยั  และเป็นผู้ ท่ี

ให้โอกาสผู้ วิจัยได้ทําผลงานวิจัย และอาจารย์เมธี สูตรสุคนธ์  ซึง่ เป็นผู้ ที ่ให้การสนับสนุน 

การประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูขา่วสารของการสร้างผลงานวิจยัจากระดบัมหาวิทยาลยัลงสูร่ะดบัคณะฯ,  

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานโรงงานคดัแยกขยะวงษ์พาณิชย์ ตลอดจนเป็นอยา่งดีเย่ียม  ตลอดจน

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 3 ท่านคือ  ดร.ปัญญา ธีรวิทยเลิศ ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาต ิเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านสถิติ ท่ีได้

ให้ความกรุณาตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ, รศ.ดร.นภาพร  สิงหทัต  อาจารย์ประจําคณะ

ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านภาษา และรศ.ดร.เดช 

วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เนือ้หา ที่ให้คําแนะนําตรวจ แก้ไข และให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดําเนินการวิจยั

ครัง้นี ้ทุกท่านที่กล่าวนามมาล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า, มูลค่าเพิม่และความเข้มแข็ง 

ทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลไทยให้ประสบความสําเร็จ และช่วยลดการนําเข้า

ทรัพยากรจากตา่งประเทศได้ 

                                                                                              คณะผู้ วิจ ยั 

www.ssru.ac.th
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