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บทคัดย่อ 

 

 ความตอ้งการและการด าเนินงาน ธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เคไนน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด ์

เซอร์วิส จ ากดั มีวตัถุประสงค์ของการท าวิจยั เพื่อเป็นการศึกษาแนวโน้มของตลาดในกลุ่มของโรงงาน

อุตสาหกรรมว่ามีความตอ้งการติดตั้งระบบน ้ า Recycle หรือไม่ และศึกษาแนวโน้มของธุรกิจการติดตั้ง

ระบบน ้ า Recycle วา่มีโอกาสเติบโตมากนอ้ยเพียงใดและศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจการติดตั้งระบบน ้ า 

Recycle การเก็บขอ้มูลประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 200  คน 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

จ านวน 200 คน   

 สรุปผลการวิจยัจากการศึกษาแนวโน้มของตลาดในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีความ

ตอ้งการติดตั้งระบบน ้ า Recycle ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัพบว่าความตอ้งการติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจการติดตั้งระบบน ้ า Recycle พบว่ามีโอกาส

เติบโตได้มากเม่ือดูจากความตอ้งการ จากผลการวิจยัความตอ้งการติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 3.86) เม่ือพิจารณารายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี มีความรู้และประสบการณ์

ในการด าเนินธุรกิจการรีไซเคิลน ้ า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (= 4.15) รองลงมากิจการหรือโรงงานของท่านมี

เทคโนโลยใีนการจดัการรีไซเคิลน ้าท่ีมีความทนัสมยั (= 4.10) และ ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดคือสนบัสนุนกิจกรรม

ท่ีให้ความรู้ดา้นการประกอบธุรกิจน ้ ารีไซเคิล (= 3.55) ตามล าดบั ส่วนการศึกษาการด าเนินงานและท าการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อความตอ้งการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบ

น ้ ารีไซเคิล จ าแนกตามปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ



 
 

ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนัความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิลไม่

แตกต่างกนั 

 

ค าส าคญั : ความตอ้งการติดตั้งระบบน ้า Recycle และโอกาสเติบโต 

 

Abstract 

 

  Demand and operation of the recycling water system installation business, named K9 Engineering 

and Services Co., Ltd. has the objective of conducting research to study market trends in the group of 

industrial plants that there is a need to install water systems. Recycle or not and study the trend of the 

Recycle water system installation business to see how much growth opportunities and Study the operation 

of the Recycle water system installation business, collecting data of the population used in the research, 

including 200 industrial employees, determining the sample size. by specific method A sample group of 

200 employees in an industrial plant was obtained. 

 Conclusion of the research results from the study of market trends in the group of industrial 

plants, it was found that there was a need to install a Recycle water system, which was consistent with the 

research findings that the need to install a recycled water system Overall, it's at a high level. As for the 

study of trends in the recycling water system installation business, it was found that there was a great 

opportunity to grow when looking at the demand. From the research results of the need to install recycled 

water systems Overall, it was at a high level (3.86) when considering each aspect. They are arranged in 

descending order as follows: Knowledge and experience in running water recycling business. with the 

highest mean (4.15), followed by your business or factory with modern water recycling management 

technology (4.10), and the least mean is supporting activities that educate water business Recycling (3.55) 

respectively. The study of the operation and the comparison of the opinions of the employees in the 

industrial plants on the need to operate the recycling water system installation business. Classified by 

personal characteristics factors found that sex, age, education, average monthly income.  



 
 

and different work experiences Demand and operation of the recycling water system installation business 

no different 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สืบเน่ืองมาจากสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบนัน้ีพบปัญหาการขาดแคลนน ้ าใชไ้ม่วา่จะเป็นใน

ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจุบนัมีความตอ้งการใชน้ ้ าเป็นจ านวนมาก แหล่ง

น ้ าตามธรรมชาติต่าง ๆท่ีน ามาผลิตเป็นน ้ าประปาก็มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าในแต่ละวนั 

ในฤดูฝน ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล หรือตกในปริมาณนอ้ยไม่เพียงพอต่อการกกัเก็บน ้าไวใ้ชต้ลอดทั้งปี  

จากปัญหาการขาดแคลนน ้ าในปัจจุบนัและปัญหาส่ิงแวดลอ้มก าลงัทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง

อาจเกิดจากความตอ้งการใชน้ ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนบวกกบัการขยายตวัของเมืองท่ีเพิ่มมากข้ึน เม่ือเทียบกบัแหล่งน ้ า

ท่ีมีอยูใ่นประเทศ อีกทั้งปริมาณน ้าฝนท่ีตกตามฤดูกาลมีปริมาณนอ้ยหรือตกไม่สม ่าเสมอท าให้แหล่งน ้ าตาม

ธรรมชาติต่าง ๆ กกัเก็บน ้ าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้น ้ าในแต่ละวนั ตลอดจนแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ

ตามแหล่งต่างๆ มีความเส่ือมโทรมหรือมีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการน าน ้ ามาใชไ้ด ้จากปัญหาดงักล่าวอาจ

เกิดจากหลายๆ สาเหตุ ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี สภาพแหล่งตน้น ้ าถูกท าลาย การตดัตน้ไมบุ้กรุกท าลายป่าท า

ให้เวลาฝนตกดินไม่สามารถดูดซับหรือชะลอน ้ าไวไ้ด ้การใชน้ ้ าในดา้นต่างๆ เพิ่มสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นดา้น

อุปโภค บริโภค การใช้น ้ าในดา้นเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีแนวโน้มสูงข้ึนท าให้ปริมาณน ้ าท่ีมีใน

ปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้ าและการขยายตวัของภาคธุรกิจต่างๆ การปล่อยน ้ าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะท าใหเ้กิดการเน่าเสียส่งผลต่อระบบนิเวศในดา้นต่างๆ รวมถึงการ

ทิ้งขยะและส่ิงปฎิกลูต่างๆ ลงแหล่งน ้าสาธารณะหรือแหล่งน ้าธรรมชาติโดยตรง เป็นตน้ 

 ผูท้  าการวิจยัตอ้งการศึกษาความตอ้งการติดตั้งระบบน ้ า Recycle และแนวโนม้ของธุรกิจการติดตั้ง

ระบบน ้ า Recycle ว่ามีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใดรวมถึงศึกษาวิธีการด าเนินงานของธุรกิจการติดตั้ง



 
 

ระบบน ้ า Recycle โดยท าแบบสอบถามและก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม    

ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วา่มีความรู้ความเขา้ใจและเห็นความส าคญัในการติดตั้งระบบ

น ้ า Recycle  หรือไม่ ผูท้  าการวิจยัมีความคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ การท าการวิจยัน้ีจะช่วยแกปั้ญหาการขาด

แคลนน ้ าในภาคอุตสาหกรรมได ้และจากขอ้มูลต่าง ๆท่ีไดจ้ากการท าการวิจยั จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ของผูท้  าการวจิยัหรือเป็นประโยชน์ต่อบุคคล บริษทัหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยั

น้ีไปต่อยอดและใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในธุรกิจของท่านได ้

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัปัจจยัทัว่ไปของลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานในกลุ่มของโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบน ้า Recycle  

 2. เพื่อศึกษาความเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือพิจารณารายดา้นต่อความตอ้งการ

ติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล จ านวน 200 คน 

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมในการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบ

น ้ารีไซเคิล เม่ือจ าแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1.การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแนวโน้มของโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีความต้องการติดตั้งระบบน ้ า 

Recycle หรือไม่ โดยผูว้ิจยัจดัท าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด เพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของ

พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 2.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการการเลือกติดตั้งระบบน ้า Recycle 

2. ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจถึงวธีิการติดตั้งและส่วนประกอบต่าง ๆของระบบน ้า Recycle  

3. เป็นทางเลือกในการผลิตน ้าประปาจากน ้าเสียของโรงงานในสภาวะท่ีน ้าประปาขาดแคลน 



 
 

4. สามารถน ามาใชแ้ละเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของผูท้  าการวิจยัในการเลือกวิธีการติดตั้งระบบ

น ้ า Recycle เพื่อใช้ในการน าเสนอขอ้มูลต่อลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ ให้สามารถตดัสินใจเลือกวิธีท่ี

เหมาะสม  

    ธุรกจิติดตั้งระบบน า้รีไซเคิล 

 ในปัจจุบนัการบริหารและการจดัการน ้ ามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในสภาวะปกติท่ีฝนตกตอ้ง

ตามฤดูกาล และสภาวะภยัแลง้ เพื่อไม่ใหเ้กิดการขาดแคลนน ้าในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอุปโภค 

บริโภคในชีวิตประจ าวนั จึงไดเ้ร่ิมมีการน าน ้ าท่ีใชอุ้ปโภค บริโภคแลว้กลบัมาใชใ้หม่เพื่อลดการสูญเสียน ้ า 

รวมไปถึงการน าน ้ าเสียจากการผลิตกลบัมาบ าบดัและน าไปใชใ้นกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น น ้ าอุปโภค น ้ าใน

ห้อง น ้ ารดน ้ าตน้ไม ้เพื่อใช้น ้ าให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า การเลือกวิธีการรี

ไซเคิลและเทคโนโลยีในการรีไซเคิลน ้ า จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะคุณภาพน ้ าก่อนรีไซเคิล คุณภาพน ้ าหลงัรี

ไซเคิลตามกระบวนการท่ีต้องการเอาไปใช้ พื้นท่ีบ าบดั ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบรีไซเคิลให้

เหมาะสมกบัน ้ าท่ีตอ้งการจะน ากลบัมาใชใ้หม่ในสถานท่ีนั้น ๆ ระบบรีไซเคิลน ้ าจึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพน ้ าขา

ออกวา่ตอ้งการรีไซเคิลน ้าไปใชใ้นวตัถุประสงคใ์นดา้นใด 

 ในส่วนของ “ การด าเนินงานธุรกิจ “ซ่ึงธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งการการออกแบบก่อสร้างระบบ

น ้ารีไซเคิลส่ิงส าคญัต่างๆมีล าดบัขั้นตอนของงานก่อสร้าง(Construction Procerures) ดงัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 

 1. การศึกษาและวิจยัเบ้ืองตน้ (Feasibility Study) เพื่อตอ้งการทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะ

ลงทุนในการก่อสร้างนั้นในแง่ของการคุม้ค่า การลงทุน  

 2. การออกแบบและการท ารายละเอียด (Design) การออกแบบก าหนดรายละเอียดด้าน

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรมทั้งการประกวดราคาจา้งเหมา 

 3. การประกวดราคา หรือการจ้างเหมา(Bidding Process) การหาผูรั้บจา้งเหมาท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมมาท าการก่อสร้าง 

 4. การก่อสร้าง (Construction) คือ การกระท าตามแบบ และรายละเอียดในขั้นตอนท่ี 2 ให้เป็น

ส่ิงก่อสร้างจริง ภายใตก้าร จดัการของผูรั้บท าการก่อสร้าง และการควบคุมของตวัแทนฝ่ายเจา้ของ โดย

ยดึถือแบบรูปรายการและ สัญญารวมทั้งหลกัวชิา และจรรยาบรรณของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเกณฑ์และตอ้ง

มีทรัพยากรของงานก่อสร้างท่ีส าคญัหลายๆ ส่วนประกอบกนั  

 ในการผลิตให้เกิดเป็นงานหรือผลผลิตท่ี เหมาะสมข้ึนโดยใช้กระบวนการด าเนินงานใน 

Managrment 4 ขั้นตอน คือ 



 
 

1. การวางแผน (Planning)                           2. การจดัและเตรียมการ (Organizing) 

3. การควบคุมและปฏิบติังาน (Controlling)     4. การประเมินผล (Evaluting) 

 การจดัแบ่งงาน(Organizing) การเตรียมการ หรือจดัแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน ระหวา่งการวางแผน 

และการน าแผนนั้นไปใช ้ 

 การควบคุมด าเนินการ วิธีการท่ีสามารถท าให้งานกา้วหน้าไปตามแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

และราบร่ืนการควบคุมจ าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบการปฏิบติังานกบัแผนงานท่ีวางไวแ้ล้ววิเคราะห์หา

จุดบกพร่องน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไปงเพื่อเป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งส าคญักบังาน 

การประเมินผล(Evaluating)การติดตามและประเมินผลเพื่อมาศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคของการปฏิบติังาน ทั้งก่อนและหลงังานเสร็จ เป็นการรวบรวม และศึกษาผลท่ีรายงานไวใ้นดา้น

ความกา้วหนา้ของงาน การใช ้แรงงาน การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองทุ่นแรง และวสัดุอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ

คิดราคาวางแผนงานและการด าเนินงานของโครงการใหม่ต่อไป  

 

วธีิด าเนินการวจิัย 

 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เค

ไนน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีวิธีด าเนินการ

วจิยั ดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 200  คน การก าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 200 

คน   



 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี

และผลงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบ ไปดว้ย 

ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน รายได ้

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล เป็นค าถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

วธีิการสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลและหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยด าเนินการ ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

 1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ จากหนงัสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ

และการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เคไนน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

 3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์

มหาวทิยาลยัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการวิจยั 1 ท่าน ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั

และประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

 4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

 5. น าแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กบักลุ่มครูผูส้อน ท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องทั้งในเร่ืองเน้ือหาและภาษา แลว้น าขอ้มูลท่ี

ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังและหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)  

 6. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาปรับปรุงและจดัท าแบบสอบถามฉบบั สมบูรณ์ เพื่อ

น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

 



 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากมหาวิทยาลยัถึงกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาและ

ขออนุญาตเก็บขอ้มูล 

 2. ผูว้จิยัน าหนงัสือจากส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั และแบบสอบถามถึงประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ก าหนดวนัส่งแบบสอบถามคืน ภายใน 1 สัปดาห์ 

 3. การเก็บแบบสอบถามคืน แบบสอบถามแต่ละฉบบัไดก้ าหนดวนัรับคืนและผูว้ิจยัจะไปขอรับ

แบบสอบถามคืนจากกลุ่มตวัอยา่งและเก็บคืนแบบสอบถามต่อไป 

 4. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผลตาม

ขั้นตอนของการวจิยั ไดแ้บบสอบถามกลบัมา คิดเป็นร้อยละ 100 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  น าขอ้มูลท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน าไปกรอกขอ้มูลลงใน

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for the Social Science: SPSS) โดย

ด าเนินการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไป ท าการวเิคราะห์โดยวธีิหาค่าจ านวน และร้อยละ 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจ

ติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เคไนน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ในส่วนระดบัความคิดเห็นต่อความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล จ าแนก

ตาม เพศ  ท าการวิเคราะห์ดว้ยความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA ) และ

เปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการเชฟเฟ่ (Sheffe) และจ าแนกตามระดบัการศึกษา ท าการวิเคราะห์โดยการ

ทดสอบที กรณีสองกลุ่มอิสระจากกนั (t-test Independent) 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิจยั

ดงัน้ี 



 
 

1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.1 การหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective 

Congruence: IOC)  

1.2 การหาค่าความเช่ือมัน่แบทดสอบทั้งฉบบั โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

2.   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 

2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.4 การวิเคราะห์ดว้ยความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA ) 

และเปรียบเทียบพหุคูณตามวธีิการเชฟเฟ่ (Sheffe) 

2.5 การทดสอบที กรณีสองกลุ่มอิสระจากกนั (t-test Independent) 

 

ผลการวจัิย 
 

  การวิจยั ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล บริษทั เคไนน์ เอนจิ

เนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั ผูว้จิยัไดท้  าการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็น 3 ตอน ดงัน้ี          

  ตอนท่ี 1   ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

  ตอนท่ี 2   ผลวิเคราะห์ความเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อความตอ้งการและ

การด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล 

  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ

ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

   

 

 

 



 
 

 ตอนที ่1  ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูพ้นกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน 

 เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 50.50  เป็นเพศหญิง รองลงมาร้อยละ 49.50 เป็นเพศชาย 

 อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 51.50  มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี รองลงมาร้อยละ 32.50 มีอายุ 41 

ปีข้ึนไป และ ร้อยละ 16.00 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี ตามล าดบั 

 ระดับการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 52.50 การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 

45.50 ปริญญาตรี และร้อยละ 2.00 สูงกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 

 รายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 35.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 

20,000 บาท รองลงมาร้อยละ 31.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ร้อยละ 26.00 มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 3.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 40,001 – 

50,000 บาท ร้อยละ 2.50 รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่  50,001 บาท และร้อยละ2.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 

30,001 – 40,000 บาท ตามล าดบั  

 ประสบการณ์การท างาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 51.00 มีประสบการณ์การท างานระหวา่ง 7-

9 ปี รองลงมาร้อยละ 26.00 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 4-6 ปี ร้อยละ 17.50 มีประสบการณ์การ

ท างานมากกวา่ 10 ปี และ  ร้อยละ 5.50  มีประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี ตามล าดบั 

 ตอนที่  2  ความเห็นของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อความต้องการและการด าเนินงาน

ธุรกจิติดตั้งระบบน า้รีไซเคิล 

 การวิเคราะห์เพื่อศึกษาระดบัความเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อความตอ้งการและ

การด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล จ านวน 200 คน ซ่ึงประกอบดว้ย รายละเอียดแสดงดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล  

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล โดยรวมใน

ระดบัความเห็นดว้ยมาก (X  = 3.86) เม่ือพิจารณารายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมาไปหานอ้ย ดงัน้ี มีความรู้

และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการรีไซเคิลน ้ า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X  = 4.15) รองลงมากิจการหรือ

โรงงานของท่านมีเทคโนโลยใีนการจดัการรีไซเคิลน ้าท่ีมีความทนัสมยั (X  = 4.10) และ ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด

คือสนบัสนุนกิจกรรมท่ีใหค้วามรู้ดา้นการประกอบธุรกิจน ้ารีไซเคิล (X  = 3.55) ตามล าดบั 



 
 

ตอนที ่ 3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อความต้องการและการ

ด าเนินงานธุรกจิติดตั้งระบบน า้รีไซเคิล จ าแนกตามปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อความต้องการและการ

ด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ต่างกนั ผูว้จิยัท  าการเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ โดย

จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์

ดว้ยการทดสอบค่า t-test ส าหรับประชากรสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระกนั  (Independent Samples) ส าหรับการ

เปรียบเทียบของกลุ่มท่ีมีท่ีลกัษณะประชากรศาสตร์แบ่งออกตั้งแต่สามกลุ่มข้ึนไปจะวิเคราะห์ด้วยความ

แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และหากพบวา่มีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี 

Fisher’s Least-Significant Different (LSD)  

จ าแนกตามเพศ  พบวา่ ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล โดยรวมและ

รายดา้นมีค่า Sig มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีเพศแตกต่างกนั

ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ไม่แตกต่างกนั 

จ าแนกตามอายุพบวา่ ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล โดยรวมและ

รายดา้นมีค่า Sig มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีอายุแตกต่างกนั

ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ไม่แตกต่างกนั 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล 

โดยรวมและรายดา้นมีค่า Sig มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ไม่แตกต่างกนั 

จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนเฉล่ียพบว่า ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารี

ไซเคิล โดยรวมและรายดา้นมีค่า Sig มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ท่ีมีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียแตกต่างกันความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล ไม่

แตกต่างกนั 

จ าแนกตามประสบการณ์ท างานพบว่า ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารี

ไซเคิล โดยรวมและรายดา้นมีค่า Sig มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล ไม่

แตกต่างกนั 

 



 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ืองความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เคไนน์ 

เอนจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอประเด็นส าคัญโดยจ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ สรุป

ผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 
 ส่วนท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยทั่วไปของลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในกลุ่มของโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้งระบบน ้า Recycle  

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ถา้เปรียบเทียบในดา้นอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีจ านวนมากท่ีสุดจะมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ถา้ดูในดา้นระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมากจะมี

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ในส่วนของรายเฉล่ียต่อเดือนพบว่ากลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสุด ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ประสบการณ์การท างานระหวา่ง 7-9 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 2 เพื่อศึกษาความเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือพิจารณารายดา้นต่อความ

ตอ้งการติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล จ านวน 200 คน 

 พบวา่ความตอ้งการติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.86) เม่ือพิจารณา

รายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการรีไซเคิล

น ้ า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X  = 4.15) รองลงมากิจการหรือโรงงานของท่านมีเทคโนโลยีในการจดัการรีไซเคิล

น ้าท่ีมีความทนัสมยั (X  = 4.10) และ ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดคือสนบัสนุนกิจกรรมท่ีใหค้วามรู้ดา้นการประกอบ

ธุรกิจน ้ารีไซเคิล (X  = 3.55) ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมในการด าเนินงานธุรกิจ

ติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล เม่ือจ าแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาการด าเนินงานและท าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมต่อความตอ้งการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

พบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั ความตอ้งการและ

การด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ไม่แตกต่างกนั 



 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เคไนน์ 

เอนจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั มีส่ิงท่ีควรอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

ระดบัความคิดเห็นของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ต่อความตอ้งการและการด าเนินงาน

ธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมาไปหานอ้ย 

ดงัน้ี มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการรีไซเคิลน ้ า รองลงมากิจการหรือโรงงานของท่านมี

เทคโนโลยีในการจดัการรีไซเคิลน ้ าท่ีมีความทนัสมยั และ นอ้ยท่ีสุดคือสนบัสนุนกิจกรรมท่ีให้ความรู้ดา้น

การประกอบธุรกิจน ้ ารีไซเคิล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุษณะ เตชคณา (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจเพื่อความส าเร็จระดบัสูงท่ีมีนวตักรรม พบวา่ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจในยุคใหม่จะตอ้ง

เร่ิมดว้ยส านึกของการเป็น ผูป้ระกอบการท่ีใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภค และสร้างคุณค่าใหแ้ก่ทุกภาคส่วนท่ีมี

ความส าคญั กบัความส าเร็จของธุรกิจ ด้วยการแสวงหานวตักรรม ให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินค้า 

บริการและการท าธุรกรรม และให้ความส าคญักบัการสร้างตราสินคา้ให้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น แตกต่างจาก

คู่แข่ง โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งมีภาวะผูน้ า สามารถบริหารจดัการทรัพยากร มนุษยใ์ห้เป็นคนเก่ง คนดี มี

ความสุข และท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะตามหลกัของการบูรณา การ และครอบคลุม 10 ประเด็นตามเกณฑ์

ของการตดัสินรางวลั 

 ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาพบว่าขอ้ส าคญัเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจ

ติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เคไนน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี

ประเด็นส าคญัท่ีควรเสนอแนะไวด้งัน้ี 

   ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. ผลการวจิยัเชิงพรรณนาพบวา่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี

อายรุะหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท และ

มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 7-9 ปี ซ่ึงเหมาะสมส าหรับผูท่ี้มีความสนใจความต้องการและการ

ด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ช่ือ บริษทั เคไนน์ เอนจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั  

2. ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ ารีไซเคิล พบว่า อนัดับแรกท่ีคิดคือ

ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการรีไซเคิลน ้ า รองลงมาคือมีเทคโนโลยีในการจดัการรีไซเคิล

น ้ าท่ีมีความทนัสมยั อนัดบัสามคือระบบน ้ ารีไซเคิลท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และอนัดบัสุดทา้ยคือ 

สนบัสนุนกิจกรรมท่ีใหค้วามรู้ดา้นการประกอบธุรกิจน ้ารีไซเคิล ดงันั้นผูว้จิยัจึงเสนอวา่การด าเนินงานธุรกิจ



 
 

ติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิล ควรตอ้งไดรั้บการจดทะเบียน่ถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงอาจท ามองวา่มีคุณภาพในการ

ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งและมีคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษา รูปแบบของระบบน ้ารีไซเคิล และประสิทธิภาพของระบบ ในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2) ควรศึกษารูปแบบการด าเนินงานธุรกิจติดตั้งระบบน ้ารีไซเคิลท่ีมีนวตักรรม 
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