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กระบวนทัศน์ในการปรับคุณภาพการบริการของการยางแห่งประเทศไทย กรณีเปรียบเทียบ
ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา 

THE PARADIGM TO THE EXCELLENT SERVICE OF THE RUBBER AUTHORITY OF 
THAILAND, A COMPARISON OF PHUKET PROVINCE AND PHANG NGA PROVINCE. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการใช้บริการของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต่อการยาง

แห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการการยางแห่งประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษากระบวนทัศน์สู่
ความเป็นเลิศในการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
ภูเก็ตกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มตัวอย่าง 338 คน และจังหวัดพังงา มีกลุ่ม
ตัวอย่าง 405 คน ผลการวิจัยพบว่า  1) ลักษณะการใช้บริการของเกษตรกรชาวสวนยาง เหมือนกันท้ัง 2 จังหวัด 
2) คุณภาพการให้บริการการยางแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อยู่ในเกณฑ์มากทั้ง 2 จังหวัด และ 
3) กระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจมากกว่า 
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยจังหวัดภูเก็ต พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทคนิคในการต้อนรับ
ประชาชน รองลงมา คือ มีหลักการบริการเป็นเลิศ ส่วนจังหวัดพังงา พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับ
มุมมองว่าประชาชนคือคนสำคัญ รองลงมา คือ มหีลักการบริการเป็นเลิศ  
คำสำคัญ : คุณภาพการให้บริการ, กระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศ, การยางแห่งประเทศไทย 

 

Abstract 
The purpose of this research were 1) to study the services provided for the Rubber farmers 

2) to study the service quality of the Rubber Authority of Thailand, and 3) to study the paradigm to 
the excellent service of the Rubber Authority of Thailand by comparing between Phuket Province 
and Phang Nga province. The samples of this research were 338 people in Phuket and 405 people 
in Phannga. The results were as follow; 1) The services provided for the Rubber farmers in Phuket 
were the same as Phangnga. 2) The overall of the service quality of the Rubber Authority of Thailand 
in Phuket and Phangnga were not different (high level in both provinces), and 3)  The paradigm to 
the excellent service of the Rubber Authority of Thailand found that Phuket Province had more 
satisfied than Phangnga. Regarding the most satisfying aspect of Phuket was the technique of 
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welcoming, followed by the principle of service excellence. In term of the most satisfying aspect 
of Phangnga was the people-focused reframing, followed by the principle of service excellence.  
Keyword: The service quality, the paradigm to the excellent service, the Rubber Authority of 

Thailand 
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1. บทนำ 
ในสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งเกิดจากสาเหตหุลัก

คือ ปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางไม่สมดุลกัน จึงส่งผลกระทบต่อราคาขายผลผลิตปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก ทั้งประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทำให้เกิดการชะลอคำ
สั่งซื้อของประเทศผู้ใช้ยางเหล่านี้และการเก็งกำไรของนักลงทุนทั้งตลาดซื้อขายจริงในประเทศและตลาดล่วงหน้า 
กระทบต่อการซื้อขายทำให้ราคาในตลาดเกิดความผันผวน(สุนันท์ นวลพรหมสกุล,2560)ประกอบกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองที่มีรายได้หลักจากธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ทำให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราหันไปประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทำให้ขาดการดูแลและปลูกสร้างสวนยางใหม่ของ
ตนเอง สวนยางบางสวนได้ถูกขายต่อให้ผู้ประกอบกิจการอื่น เช่นโครงการบ้านจัดสรรต่างๆเนื่องจากปัจจัยในด้าน
ราคาของที่ดินในจังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าสูง และมีความคุ้มค่ามากกว่าการทำอาชีพการทำสวนยาง  

 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ทั้งหมดจำนวน 2,014ราย เป็นพื้นที่สวนยางทั้งหมด 28,729.64ไร่ (การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต, 2561) มี
บทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ในจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ตมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 ผู้วิจัยเป็นผู้ที่ทำงานในหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ประสบปัญหาการเข้ามา
ขอรับบริการส่งเสริม สนับสนุนปลูกแทน และการช่วยเหลือต่างๆจากเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ตมีน้อย
มาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง กระบวนทัศน์ในการปรับคุณภาพการบริการของการยางแห่งประเทศไทยกรณี
เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง กระบวนทัศน์ในการปรับคุณภาพการบริการของการยางแห่งประเทศไทยกรณเีปรียบเทียบ

ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะการใช้บริการของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต่อการยางแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบ

ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา 
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการการยางแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างการยางแห่งประเทศ

ไทยจังหวัดภูเก็ตกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา  
2.3 เพื่อศึกษากระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบ

ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา  
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการยางแห่งประเทศไทย  

การยางแห่งประเทศไทย ใช้ตัวอักษรย่อว่า กยท. เกิดจากการรวมตัวของ3หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง โดยมีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2558 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ
ยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูก
แทน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้าน
วิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีบริหารงานโดยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มี
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด (การยางแห่งประเทศไทย,2561) 

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 3/8 ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000เขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ภาระกิจหลักในการให้บริการและ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในด้านการสนับสนุนปลูก
แทน การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางให้เกิดความเข้มแข็ง   

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ 34/9 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 
เขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดพังงา ภาระกิจหลักในการให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2558 ในด้านการสนับสนุนปลูกแทน การช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ
ยางให้เกิดความเข้มแข็ง   

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
การบริการเป็นสิ่งสำคัญมากในงานด้านต่างๆเพราะบริการคือการให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อื่นไม่มีงานใดๆที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชนการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ต้องมี
การบริการรวมอยู่ด้วยเสมอยิ่งเป็นธุรกิจบริการตัวบริการนั้นเองคือสินค้าการขายจะสำเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี
กิจการค้าจะอยู่ได้ต้องรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่การบริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมทำให้เกิดการขายซ้ำ
แล้วซ้ำอีกและทำให้มีลูกค้าใหม่เกิดขึ้น การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันมิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป 

สุนันทา ทวีผล (2550 : 19 - 20) กล่าวไว้ว่าในการพิจารณาความสำคัญของบริการอาจพิจารณาได้ใน 2 
ด้านได้แก่ 

1. ผลลัพธ์ของการให้บริการที่ดี 
2. ผลลัพธ์ของการให้บริการที่ไม่ดี 
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บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความคิดและความรู้สึกทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ
เป็นไปในทางบวกคือความพึงพอใจดังนี้ 

1. มีความชื่นชมต่อตัวผู้ให้บริการ 
2. มีความนิยมในหน่วยงานท่ีให้บริการ 
3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
4. มีความประทับใจที่ดี 
5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่นให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
6. มีความภักดีต่อหน่วยงานท่ีให้บริการ 
7. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี 
บริการที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้บริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางลบ

เกิดความไม่พึงพอใจดังนี้ 
1. มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 
2. มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ 
3. มีความผิดหวังและไม่ยินดีมาใช้บริการอีก 
4. มีความประทับใจที่ไม่ดี 
5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อื่นไม่ให้มาใช้บริการอีก 
6. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี 
เทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ 
ปรัชญาเวสารัชช์ (2540 : 48 - 53 อ้างถึงในสุนันทา ทวีผล, 2550 : 17) ได้กล่าวไว้ว่าเกี่ยวกับวิธีการสร้าง

ความประทับใจสำหรับประชาชนผู้รับบริการทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีและความตั้งใจที่จะให้บริการโดย
พนักงานผู้ให้บริการต้องมีจิตสานึกที่ดีสนใจและตั้งใจพัฒนาการบริการของตนให้ประชาชนเกิดความประทับใจโดย
ใช้ขบวนการวิธีปฏิบัติที่สร้างความประทับใจสำหรับประชาชนผู้รับบริการคือ 
 1. การจัดระบบในการให้บริการทีมีคุณภาพ 
  1.1 การให้บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่หรือหยิบจากจุดวางบัตรคิวแต่ทั ้งนี ้ต้องมีการ
ประกาศให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 การจัดแถวการจัดช่องให้ติดต่อโดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 
  1.3 การจัดหรือกำชับพนักงานผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เกิดระเบียบ 
  1.4 การจัดช่องพิเศษในกรณีทีมีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถดำเนินการได้รวดเร็วก็ควรแยกเรื่อง
ดังกล่าวออกจากช่องปกติและจัดเป็นช่องทางด่วนให้โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบและชัดเจน 
 2. การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกและ
ความประทับใจท่ีดีมากโดยสามารถจัดให้แก่ประชาชนได้ดังนี้ 
  2.1 ความสะดวกระหว่างรอหน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็วลดเวลาที่ผู้รับบริการให้น้อยลง
ที่สุดหากจำเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงานบริการต้องจัดให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการรอ 
  2.2 ความสะอาดของสถานท่ีความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความสะอาดของสถานที่ความ
เรียบร้อยของอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะห้องสุขา 
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  2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ ่มประชาชนที ่เข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่มหลายประเภท
โดยเฉพาะคนพิการควรจัดให้มีทางเลื่อนสำหรับรถเข็น 
 3. การใช้เทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเก็บและประมวลผลข้อมูลทุ่นแรงในการทำงานสร้างความ
ถูกต้องช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วผลงานมีความเรียบร้อยสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการเช่น 
  3.1 แบบฟอร์มไม่จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มของส่วนราชการหน่วยบริการควรยินยอมให้ผู ้ติดต่อ
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง 
  3.2 การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หน่วยบริการควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริการเช่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
  3.3 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการพิมพ์หรือบันทึก
ผลงานแทนการลงรายการด้วยตัวบุคคล 
 โดยภาพรวมแล้วเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ จะขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรของหน่วยงานนั้น กระกอบกับความตั้งใจที่จะให้บริการ โดยการจัดระบบในการให้บริการทีมีคุณภาพ มี
การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับความสะดวก และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการ 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
Cordupleski, Rust, and Zahorik, (1993) ได้ให้คำจำกัดความของคุณภาพการให้บริการ ไว้ว่าเป็นส่วน

ขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทำให้เกิดความพึงพอใจใน
ความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ Bitner (1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทำการศึกษาไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้  

โดยภาพรวมแล้วคุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่า
คู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ ผู้รับบริการ
จะพอใจถ้าได้รับสิ่งท่ีต้องการ (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2554) 

เคร่ืองมือศึกษาคุณภาพการให้บริการ 
Parasuraman, Ziethaml, and Berry (1985) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการ

ให้บริการ ที่ได้แบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 4 ระยะโดยระยะที่ 1 ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู ้รับและผู้
ให้บริการของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง โดยนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพในการให้บริการระยะที่ 2 
เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาที่ผู้รับบริการ ใช้รูปแบบคุณภาพในการให้บริการที่ได้จากระยะที่ 1 ปรับปรุง
จนได้เป็นเครื่องมือท่ีเรียกว่า SERVQUAL ระยะที่ 3 ได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์เหมอืนในระยะที่ 2 แต่มุ่งขยาย
ผลการวิจัยให้ครอบคลุมองค์กรต่างๆ มากขึ้น และระยะที่ 4 เป็นมุ่งศึกษาเฉพาะความคาดหวังและการรับรู้ของผู้
บริการได้กำหนดมิติที ่จะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ (dimension of service quality) ไว้ 10 ด้าน ต่อมา
ภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการให้บริการหรือ SERVQUAL ได้รับการปรับปรุงใหม่ประกอบด้วย 5 
มิติ ดังนี ้(Parasuraman, Ziethaml, and Berry, 1990) 
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มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏเห็นเด่นชัด ถึง
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบริการที่
เสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทำให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการ 

มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงตามสัญญาที่
ให้ไว้กับผู้รับบริการ ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ จะทำให้ผู้รับบริการ
รู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้  

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที เข้ารับบริการได้ง่าย และความสะดวก รวมทั้ง
จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว  

มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้
ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดี 

มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตาม
ความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน  

สรุปแล้ว ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริการ คือสิ่งที่ผู้รับบริการมีความต้องการ จากผู้ให้บริการ 
ขึ้นอยู่กับการบริการนั้น ๆ ว่าตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการจนก่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับใด ซึ่ง
เกิดจากการรับรู ้แบบปากต่อปากแบบการแนะนำหรือบอกเล่า เกิดจากความต้องการส่วนบุคคล เกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีต หรือเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

3.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
3.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

  1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ทำงาน ระดับการศึกษา ขนาดสวน
ยาง จำนวนแรงงาน การแบ่งผลประโยชน์ แหล่งทุนในการปลูกสร้างสวนยาง การได้รับการสนับสนุนปลูกแทน 

2) คุณภาพของการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการใหบ้ริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับการ
บริการ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจต่อผู้รับการบริการ  

3) การปรับกระบวนทัศนส์ู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การปรับมุมมองว่าประชาชนคือคนสำคญั การสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการบริการ หลักการบริการเป็นเลิศ ลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ และการต้อนรับประชาชน 

3.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนทัศน์ในการปรับคณุภาพการบริการของการยางแห่งประเทศไทยกรณี
เปรียบเทยีบระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดภูเกต็และจังหวดัพังงา 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง 

ที่มีพื้นที่ปลูกยางในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 2,014 ราย และจังหวัดพังงา จำนวน 19,109 ราย (การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต, 2561) 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 338 ราย 

และเกษตรกรชาวสวนยางในเขตจังหวัดพังงา จำนวน 405 ราย คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรใน
กรณีที่ประชากรมีจำนวนที่แน่นอน โดยใช้หลักการคำนวณทาโร ยามาเน (Yamane,1973 : 125) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) ดังตารางที่ 
1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที ่1  จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางในเขตจังหวัดภูเก็ต  

อำเภอ จำนวนประชากร สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง 
เมืองภูเก็ต 279 14 47 
กะทู ้ 140 7 25 
ถลาง 1,595 79 266 

รวม 2,014 100.00 338 

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต, 2561 
 

ตารางที ่2  เกษตรกรชาวสวนยางในเขตจังหวัดพังงา 

อำเภอ จำนวนประชากร สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง 

เมืองพังงา 1,974 10 41 
เกาะยาว 951 5 24 
กะปง 2,028 10 43 
ตะกั่วทุ่ง 4,741 25 98 
ตะกั่วป่า 1,610 9 36 
คุระบุรี 1,969 10 40 
ทับปุด 1,558 9 36 
ท้ายเหมือง 4,278 22 87 
รวม 19,109 100.00 390 

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา, 2561 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลและข้อมูลสภาพสวนยาง ได้แก่ เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ย อาชีพ และลักษณะการใช้บริการของเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบด้วย ขนาดพื้นท่ี ประสบการณ์ในการ
ปลูกสร้างสวนยาง แหล่งเงินทุนในการปลูกสร้างสวนยาง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed end) ให้
เลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา 5 ด้านได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  (Tangibles) ด้านความน่าเชื ่อถือไว้วางใจ 
(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผู ้รับการบริการ (Responsive) ด้านการให้ความมั่นใจต่อผู ้ร ับการบริการ 
(Assurance) และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในตัวของผู ้ร ับการบริการ  (Empathy) มีล ักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales)  

 ส่วนที่ 3 กระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ได้แก่ การปรับมุมมองว่าประชาชนคือคนสำคัญการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการ
บริการหลักการบริการเป็นเลิศลกัษณะที่ดีของผู้ให้บริการและการตอ้นรับประชาชนมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  

4.3 การทดสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ 
 4.3.1 ค่าความเที่ยงตรง (Validity) การตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามตามขั้นตอน

ดังนี ้
  1) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าแบบสอบถามมี

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาหรือไม่  
  2) ผู ้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ ้น ไปทดสอบด้านเนื้อหา และข้อคำถาม โดยการให้ผู ้ที ่มี

ประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ท่าน วิเคราะห์และพิจารณาคำถาม
เป็นรายข้อ พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น เพื่อนำมาปรับปรุงข้อคำถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
  3) นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผศ. สุวรรณา กาญจนเมธากุล2) ผศ.ดร. 
นพดล จันระวัง และ 3) ดร.สิปปสินี  บาเรย์ ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาว่าสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนกรอบแนวคิดที่กำหนดหรือไม่ จากนั้นนำมาคำนวณหาค่า โดยวิธี Item Objective Congruence Index 
(IOC) เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ความชัดเจนของข้อคำถามและประเด็นคำถาม ผลการหาค่า 
IOC ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 0.94  

4.3.2 ค ่าความการทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม (Reliability) การหาค่าส ัมประสิทธ ิ ์  (Alpha 
Coefficient)  
แบบครอนบัช (Cronbach Alpha) หรือการทดสอบความเชื่อมั่น ก่อนที่จะนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปใช้จริง 
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดสอบกับตัวอย่างการทดสอบที่มีคุณสมบัติเหมือนประชากรวิจัย จำนวน 40 ตัวอย่าง 
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความสมบูรณ์ในคำถาม จากนั้นจึงนำผลการสอบถามไปคำนวณค่า Reliability ซึ่ง
จากการนำแบบสอบถามไปทดสอบโดยการวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.96 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลและลักษณะการใช้บริการของเกษตรกรชาวสวนยาง พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีสถานที่ตั้ง
สวนยาง อยู่ในอำเภอถลาง ส่วนจังหวัดพังงา อยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง กลุ่มตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ระหว่าง 51 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาประถมศกึษา มีรายได้ 20,001 - 30,000 
บาท แต่การประกอบอาชีพทั้งสองจังหวัดไม่เหมือนกัน โดยจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นนอกจากการ
ประกอบอาชีพทำสวนยาง ส่วนจังหวัดพังงาประกอบอาชีพทำสวนยาง กลุ่มตัวอย่างจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนพื้นที่ที่
ประกอบอาชีพทำสวนยาง 11 - 15 ไร่ ส่วนจังหวัดพังงา จำนวนพื้นที่ที่ประกอบอาชีพทำสวนยาง 6-10 ไร่ ทั้ง 2 
จังหวัด มีการใช้แรงงานในการผลิตที่เหมือนกัน คือ มีจำนวนแรงงานในการผลิต ไม่เกิน 2 คน มีลักษณะผลผลิตที่
จำหน่ายเป็นยางก้อนถ้วยหรือขี้ยาง แบ่งผลประโยชน์ 50:50 มีประสบการณ์ในการปลูกสร้างสวนยาง มากกว่า 15 
ปี กลุ่มตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตได้แหล่งเงินทุนในการปลูกสร้างสวนยางจากเงินสนับสนุนจาก กยท. ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดพังงา ได้แหล่งเงินทุนในการปลูกสร้างสวนยางจากเงินส่วนตัว ทั้ง 2 จังหวัด เคยได้รับการสนับสนุนปลูกแทน
จากการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) เหมือนกัน และมีปัญหาเอกสารที่ใช้ใน
การติดต่อขอรับบริการมีความยุ่งยาก เหมือนกัน รวมถึงไม่เคยขอรับใช้บริการอื่นๆ เหมือนกันท้ัง 2 จังหวัด 
 5.2 ข้อมูลคุณภาพการให้บริการการยางแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
ภูเก็ตกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อยู่ในเกณฑ์มากทั้ง 2 จังหวัด 
เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาของทั้ง 2 จังหวัด คือ ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า (Empathy) รองลงมา คือ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ของการยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต คือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) ส่วนการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา คือ ด้านความเป็นธรรมของการบริการ (Tangibles) อยู่ในระดับปานกลาง ดงัตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับคุณภาพการให้บริการการยางแห่งประเทศ
ไทย เปรียบเทียบระหว่างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดย
ภาพรวม  

คุณภาพการให้บริการ 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 

1. ด้านความเป็นธรรมของการบรกิาร 
(Tangibles) 

3.92 0.61 มาก 3.36 0.64 
ปาน
กลาง 

2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) 4.09 0.51 มาก 3.74 0.54 มาก 
3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
(Responsiveness) 

3.77 0.59 มาก 3.66 0.60 มาก 

4. ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกคา้ 
(Assurance) 

3.59 0.62 มาก 3.57 0.62 มาก 

5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 4.26 0.55 มากที่สุด 4.11 0.61 มาก 
ภาพรวม 3.93 0.58 มาก 3.69 0.60 มาก 
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 5.3 กระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต มีความพึง
พอใจมากกว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ซึ่งพบว่า กระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการของการ
ยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทคนิคในการต้อนรับประชาชน รองลงมา คือ มี
หลักการบริการเป็นเลิศ และประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ ส่วนการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดพังงา ประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับมุมมองว่าประชาชนคือคนสำคัญ ประเด็นรองลงมา 
คือ มีหลักการบริการเป็นเลิศ และประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
ของการยางแห่งประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกับการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยภาพรวม 

กระบวนทัศน์สู่ความเปน็เลิศ 
ในการให้บริการ 

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา 

  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
1. การปรับมุมมองว่าประชาชนคอืคนสำคัญ 4.29 0.51 มากที่สุด 4.12 0.62 มาก 
2. การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ 4.10 0.61 มาก 3.76 0.65 มาก 
3. หลักการบริการเป็นเลิศ 4.29 0.52 มากที่สุด 4.09 0.57 มาก 
4. ลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ 4.28 0.56 มากที่สุด 4.06 0.58 มาก 
5. เทคนิคในการต้อนรับประชาชน 4.30 0.55 มากที่สุด 4.07 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.25 0.55 มากที่สุด 4.02 0.60 มาก 
  

 5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  5.4.1 กระบวนทัศน์ในการปรับคุณภาพการบริการของการยางแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกันมีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 
  5.4.2 ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดต่างกัน มีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์ในการปรับคุณภาพการบริการ
ของการยางแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 
  5.4.3 ระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางที่
มีต่อการยางแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ .01 0882942229 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการการยางแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่างการยาง
แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อยู่ใน
เกณฑ์มากทั้ง 2 จังหวัด เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมาของทั้ง 2 จังหวัด คือ 
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
(Reliability) อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต คือ ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) อยู่ในระดับมาก  ส่วนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา คือ ด้านความเป็น
ธรรมของการบริการ (Tangibles) อยู่ในระดับปานกลาง สามารถสรุปได้ดังนี้  1) ด้านความเป็นธรรมของการบริการ 
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(Tangibles) ทั้ง 2 จังหวัด มีระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความสุภาพ และมีมารยาทท่ีดีของการบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ด้านความ
เชื ่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ทั้ง 2 จังหวัด มีระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้บริการตามระยะเวลาที่ กำหนด อยู่ในระดับมาก 3) ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ (Responsiveness) ทั้ง 2 จังหวัด มีระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตาม พรบ. การยาง
แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมาก 4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) ทั้ง 2 จังหวัด มีระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่
เป็นปัจจุบัน 5)  ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต มีระดับคุณภาพ
การให้บริการ มากกว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยในภาพรวมของการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต 
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้อยาก
กลับมาใช้บริการในครั้งถัดไป อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา มีระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก ซึ่งสอดคล้องกับรัตนาภรณ์ แก้วบ่อและเยาวรัตน์ ศรีวรานน์ (2561:ก) ได้
ทำการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต่อการดำเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 74.5เป็นชาย มีอายุเฉลี่ย48.31 ปีเกษตรกรมีขนาดพื้นท่ี
ปลูกยางเฉลี่ย 40.87ไร่ปัญหาที่สำคัญ ในการผลิตยางพาราของเกษตรกรเป็นปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ราคายางไม่
แน่นอนในแต่ละปีปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ พื้นที่ถือครองสำหรับปลูกยางมีน้อย สำหรับความพึงพอใจ เกษตรกร
ชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น ในระดับมาก2 ประเด็น คือ1) เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และ2) มีความรวดเร็วใน
การให้บริการ มีความพึงพอใจน้อย 2 ประเด็น คือ 1) จำนวนเจ้าหน้าที ่มีเพียงพอต่อการให้บริการ และ 2) 
บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสมเกษตรกรที่มีอายุและขนาดพื้นท่ีปลูกยางท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น แตกต่างกันในบางประเด็น 
 6.2 จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทย 

จังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจมากกว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ซึ่งพบว่า ซึ่งกระบวนทัศน์สู่ความเป็น
เลิศในการให้บริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ เทคนิคในการต้อนรับประชาชน รองลงมา คือ มีหลักการบริการเป็นเลิศ ส่วนการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดพังงา ในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์มาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับมุมมองว่าประชาชนคือคนสำคัญ 
รองลงมา คือ มีหลักการบริการเป็นเลิศ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านการปรับมุมมองว่าประชาชนคือคน
สำคัญ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจมากกว่าการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีจิตสำนึกในการให้บริการ 2) ด้านการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ พบว่าไม่
แตกต่างกัน โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 3) ด้านหลักการบรกิาร
เป็นเลิศ พบว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจมากกว่าการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา 
โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการพูดจาไพเราะ 4) ด้านลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ พบว่า การ
ยางแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจมากกว่าการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มองคนในทางที่ดีไม่ดูถูกคน 5) ด้านเทคนิคในการต้อนรับประชาชน พบว่า การยาง
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แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต มีความพึงพอใจมากกว่าการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับอัญญาณี จันทร์ภักดี และ
คณะ (2552 : ก) ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการค้ายางที ่มีต่อการ
ให้บริการตลาดกลางยางพารา พบว่า ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการของผู้ใช้บริการขายและผู้ใช้บริการซื้อ
อยู่ในระดับพอใจมาก และระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.2 และ 78.8 ตามลำดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการของผู้ใช้บริการขายและผู ้ใช้บริการซื้ออยู่ในระดับพอใจมากและพอใจคิดเป็นร้อยละ 86.2 และ 80.8 
ตามลำดับ ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการขายและผู้ใช้บริการซื้ออยู่ในระดับพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 79.0 และ 73.6 ตามลาดับและความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการขายและผู้ใช้บริการ
ซื้ออยู่ในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 74.0 และ 75.8 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านบุคลากรผู้ให้บริการได้รับความพึง
พอใจสูงที่สุดรองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารและด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การยางแห่งประเทศไทย ควรจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการโดยการรู ้จัก และเข้าใจลูกค้า 
(Empathy) สร้างความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) มีความเป็นธรรมของการบริการ (Tangibles) สามารถตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) เพื่อให้การยางแห่งประเทศมี
คุณภาพการบริการเป็นเลิศ 
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

7.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความสุภาพ และมีมรรยาทที่ดีของการบริการ และมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเพียงพอ  

7.2.2 คุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน เช่น กระบวนการทำงานมีความชัดเจน โปร่งใส  
7.2.3 ความรวดเร็วจากการขอรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  
7.2.4 มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นให้ทราบ  
7.2.5 เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ ยิม้แย้มแจ่มใส ทำให้อยากกลับมาใช้บริการในครั้งถัดไป และใส่ใจถึง

ผลประโยชน์ของผู้รับบริการ  
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