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บทคดัย่อ 
 การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพพ้ืนฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางท่ี
เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยจังหวดัขอนแก่น 2) ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็น
ของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ท าการวจิยั
แบบส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามกบัเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีเป็นสมาชิกของ
การยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 204 ราย ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ,ค่าความถ่ี ,ค่าร้อยละ ,ค่าสูงสุด ,ค่าต ่าสุด ,ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ F-test และScheffe’test ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกร ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ 74.5 เป็นชาย มีอายุเฉล่ีย 48.31 ปี เกษตรกรมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางเฉล่ีย 40.87 ไร่ 
ปัญหาท่ีส าคญัในการผลิตยางพาราของเกษตรกรเป็นปัญหาดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ราคายางไม่แน่นอนในแต่ละปี ปัญหา
ด้านการผลิต ได้แก่ พ้ืนท่ีถือครองส าหรับปลูกยางมีน้อย ส าหรับความพึงพอใจ เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวดั
ขอนแก่นมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่นในระดบัมาก 2 
ประเด็น คือ 1) เจา้หนา้บริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส และ 2) มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  มีความพึงพอใจนอ้ยใน 
2 ประเด็น คือ 1) จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ และ 2) บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสม  
เกษตรกรท่ีมีอาย ุและขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการบริการของการยาง
แห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น แตกต่างกนัในบางประเด็น 
 

ABSTRACT 
 The study aimed to determine 1) the fundamental social and economic development of the rubber farmers 
who are members of the tire of the offense, 2)  the satisfaction of rubber towards the operation and service of tires. 
Thailand, Khon Kaen and 3)  comparison the opinion differences of the rubber farmers on the operations and services 
of the tire. The data was collected using a questionnaire with rubber farmers who are members of the tire of Khon Kaen 
province, 204 respondents.  ANOVA F- test and Scheffe' tests were used to analyse the comparison of farmers’ 
satisfaction.  The study indicated that farmers are male (74.5 percent) , aged 48.31 years, have rubber tree area around 
40.87 Rais. The major problems in the manufacture of rubber farmers are marketing problems (42.6 percent), including: 
1)  price of rubber uncertainty each year.  For manufacturing problems are 1)  smaill holding area for planting rubber 
tree.  Rubber farmers in the province were satisfied with the operation and service of the tires with 2 issues:  1)  good 
service from the officers, and 2)  fast service.  The issues that farmers have less satisfied:  1)  the number of staff with 
adequate services, and 2)  the atmosphere in working is appropriate.  Aged farmers And the size of the rubber growing 
area, Satisfaction with the operation and service of the rubber of Thailand, Khon Kaen. Different in some respects. 
 

ค าส าคญั:  ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยาง  การด าเนินงานของ กยท.  
Keywords: Rubber Growers’ Satisfaction, Operation by Rubber Authority of Thailand 
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บทน า 
 การยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ส านกังานตั้งในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองขอนแก่น การด าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบริหาร และส่วนปฏิบติัการ ในส่วนบริหารด าเนินงานเก่ียวกบัการให้บริการเกษตรกรท่ีมา
ติดต่อขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง รับเร่ืองร้องทุกข์ของเกษตรกร และอ านวยความสะดวกทางดา้นขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัยางพารา รวมถึงการบริหารจดัการดา้นเอกสารของส านักงานฯ จากนโยบายหลกัของการยางแห่ง
ประเทศไทยคือ การยางแห่งประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางความรับผิดชอบดูแลการบริหารจดัการยางพาราอยา่งครบวงจร 
ท าให้เม่ือปี 2558-2559 การยางแห่งประเทศไทยไดมี้โครงการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและโครงการรับซ้ือยางจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จากทั้ ง  3 โครงการท าให้มี
เกษตรกรเขา้มาติดต่อขอรับบริการกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวดัขอนแก่นเป็นจ านวนมาก ดังนั้ น จากการ
ให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงดงักล่าว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยาง
ในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการบริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ลกัษณะพ้ืนฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดั
ขอนแก่น 2) ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทย
จงัหวดัขอนแก่น 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีต่อการด าเนินงานและ
บริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 
 การวิจยัเลือกขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ใน 2 ปัจจยั ซ่ึงเป็นผลมาจากการศึกษาผลงานวิจยัทางวิชาการท่ีผา่น
มา และจากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น สรุปผลไดว้า่ปัจจยัดา้นอาย ุ
และขนาดพ้ืนท่ีเพราะปลูก มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในการรับบริการ จึงมีสมมุติฐานดงัน้ี 
 1. เกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการ
บริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ไม่แตกต่างกนั 
 2. เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวดัขอนแก่นท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ไม่แตกต่างกนั 
 
วธีิการวจิยั 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 204 ราย โดยสุ่มจ านวนเกษตรกรแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) คดัเลือกอ าเภอ
เป้าหมายโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple sampling) จบัสลากเลือกอ าเภอ จ านวน 5 อ าเภอ คดัเลือกต าบลท่ีมีเกษตรกร
ปลูกยางมากท่ีสุด 3 ต าบล และคดัเลือกหมู่บา้นท่ีมีเกษตรกรผูป้ลูกยางพารามากท่ีสุด 2 หมู่บา้น แลว้ท าการก าหนด
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สัดส่วน (Proportion) จ านวนตัวอย่างแต่ละหมู่บ้านจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 204 รายโดยเทียบ
บญัญติัไตรยางศ ์ 
 การสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 ในการสร้างเคร่ืองมือไดด้ าเนินการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาและวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากต าราเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และบทความในวารสารท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบเน้ือหาค าถามของแบบสอบถาม 2) จดัท าแบบสอบถามท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเลือกขอ้ค าถามจากทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาบางประเด็น 3) น าแบบสอบถามทดสอบกบัประชากร
ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย เพ่ือตรวจดูคุณภาพของค าถามวา่แต่ละขอ้ค าถาม ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเขา้ใจตรงกนัหรือไม่และตอ้งการเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแบบสอบถามจากผูใ้ห้การทดสอบ เพ่ือหาความแม่นตรง
ตามเน้ือหา( Content of subject validity) โดยการหาความเช่ือมนั (reliability) ของเคร่ืองมือแบบมาตรฐาน โดยค านวณหาค่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ใชสู้ตรของ (Cronbach .1970 อา้งถึงใน ส าเริง จนัทรสุวรรณและสุวรรณ บวัทวน,2537) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยาง 2) แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการผลิตและปัญหาการผลิตยางพาราของเกษตรกร
ในจงัหวดัขอนแก่น ในดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ ดา้นการผลิต และดา้นการตลาด 3) แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่นใน 5  ดา้น มิล
เลทท์ (Millet,1954,p.397 อา้งถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์,2546, หน้า 12)  คือ ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค ดา้นการ
ให้บริการท่ีตรงเวลา ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ 
โดยมีการใหร้ะดบัความพึงพอใจ 4 ระดบั ดงัน้ี พึงพอใจมากใหค้่าคะแนน = 4 คะแนน, ระดบัความพึงพอใจปานกลางให้
ค่าคะแนน = 3,พึงพอใจน้อยให้ค่าคะแนน = 2 คะแนน และไม่มีความพึงพอใจให้ค่าคะแนน = 1 คะแนน (สุเทพ ใจ
สบาย,2544) 

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามยงัเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และขอความร่วมมือเกษตรกรในการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นสังคม
และเศรษฐกิจ ,สภาพผลผลิตและปัญหาการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นใชค้่าความถ่ี 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต ่าสุด (minimum) 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการ
ยางแห่งประเทศไทยจังหวดัขอนแก่น ใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ส่วนการแบ่งระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางใชค้่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในแต่ละ
ประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีใชค้่าเฉล่ียกลาง (Mid-point) เป็นเกณฑ ์(สุเทพ  ใจสบาย,2544)  
 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวดัขอนแก่น ท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานและบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น จ าแนกตามอาย ุและขนาดพ้ืนท่ีปลูกยาง ใชค้่าสถิติ 
F-test และ Scheffe’test เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคู่ของค่าเฉล่ีย 
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ผลการวจิยั 
 สภาพพื้นฐานทางด้านสังคมและเศรษฐกจิบางประการของเกษตรกรชาวสวนยาง 
 จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 74.5) มีอายุเฉล่ีย 48.31 ปี 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาขั้นประถมศึกษาขั้นบงัคบั (ร้อยละ 48.0) โดยมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 5 
คน ซ่ึงเพียงพอต่อการท าสวนยาง เกษตรกรจึงไม่จ าเป็นในการจา้งแรงงานในการท าสวนยาง เกษตรกรมีประสบการณ์
ในการปลูกยางในจงัหวดัขอนแก่นเฉล่ีย 20 ปี ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่น 
เฉล่ีย 20 ปี พ้ืนท่ีปลูกยางของเกษตรกรชาวสวนยางจงัหวดัขอนแก่นอยู่ในอ าเภอกระนวน (ร้อยละ 78.9) ระยะทาง
ระหว่างพ้ืนท่ีปลูกยางของเกษตรกรชาวสวนยางกับส านักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวดัขอนแก่นเฉล่ีย 50 
กิโลเมตร เกษตรกรมีอาชีพหลกั คือ ท าสวนยาง อาชีพรอง คือ ท านา โดยมีขนาดพ้ืนท่ีท าการปลูกยางของเกษตรกรเฉล่ีย 
40.87 ไร่ ลกัษณะการถือครองท่ีดินปลูกยางของเกษตรกรเป็นของตนเอง จ านวนแรงงานปลูกยางของเกษตรกรชาวสวน
ยางเฉล่ีย 5 คน ซ่ึงใชแ้รงงานคนในครัวเรือนมากกวา่แรงงานจา้ง (ร้อยละ 91.2) แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการปลูกยางพารา
ของเกษตรกรมาจากเงินทุนของตนเอง (ร้อยละ 42.6) (ตารางท่ี 1) 
 สภาพการผลติยางพาราและปัญหาการผลติยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น 
 เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ปลูกยางพาราพนัธ์ุ RRIM600 (ร้อยละ 61.3) การก าจัดโรคและแมลงของ
เกษตรกรชาวสวนยางใชส้ารเคมี (ร้อยละ 81.9) ผลผลิตส่วนใหญ่ผลิตยางกอ้นถว้ย (ร้อยละ 84.3) การขนส่งผลผลิต
ยางพาราไปขายเกษตรกรใช้รถยนต์ส่วนตวั (ร้อยละ 88.7) ระยะทางในการขนส่งไปยงัตลาดรับซ้ือยางเฉล่ีย 35.46 
กิโลเมตร 
 ปัญหาส าคญัของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ 1) ราคายางไม่แน่นอนในแต่ละปี (ร้อยละ 92.6) ดา้นการผลิต 2) พ้ืนท่ีถือครองส าหรับ
การปลูกยางมีนอ้ย (ร้อยละ 78.8) 3) เงินทุนในการผลิตยางไม่เพียงพอ (ร้อยละ 77.8) ดา้นชีวภาพ 4) ตน้ยางตายเน่ืองจาก
ขาดน ้ า (ร้อยละ 76.2) และปัญหาอ่ืนท่ีเกษตรกรพบรองลงมาเป็นปัญหาทางการผลิต ไดแ้ก่ 5) เกษตรกรมีปัญหาฝนไม่
ตกตามฤดูกาล (ร้อยละ 75.7) 6) น ้ าท่วมขงัในสวนยาง (ร้อยละ 65.6) (ตารางท่ี 2) 
 โดยสรุปภาพรวมแลว้ เกษตรกรประสบปัญหาท่ีส าคญัดา้นการตลาดคือ ราคายางไม่แน่นอนในแต่ละปี ซ่ึง
เป็นปัญหาใหญ่มีผลกระทบกบัเกษตรกรชาวสวนยางทัว่ทั้งประเทศเพราะราคายางพาราข้ึนอยูก่บัราคาตลาดโลก ส่วน
ปัญหาดา้นการผลิต คือ พ้ืนท่ีถือครองส าหรับการปลูกยางมีนอ้ย แต่ผลเฉล่ียพ้ืนท่ีปลูกยางของเกษตรกรเท่ากบั 40.87 ไร่ 
เป็นผลมาจากมีเกษตรบางรายท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางจ านวนมาก ท าใหค้่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีสูง ปัญหาดา้นชีวภาพ คือ ตน้ยาง
ตายเน่ืองจากขาดน ้ า เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในจงัหวดัขอนแก่นไม่มีแหล่งน ้ าเป็นของตนเองในการปลูกยางพารา 
อาศยัเพียงน ้ าฝนตามฤดูกาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาดา้นกายภาพ คือ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต่อการด าเนินงานและบริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
ขอนแก่น 
 เกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นเขา้รับบริการหรือไดรั้บบริการจากการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดั
ขอนแก่น มากท่ีสุดไดแ้ก่ 1) การข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ร้อยละ 92.6) 2) ขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทน (ร้อยละ 86.8) 3) 
ขอขอ้มูลเร่ืองยางพารา (ร้อยละ 78.3) 4) เขา้รับการฝึกอบรม (ร้อยละ 77.8) และ 5) ร้องเรียนปัญหาสวนยาง (ร้อยละ 
38.1) 
 การศึกษาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการด าเนินงานและบริการ
ของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ไดศึ้กษาความพึงพอใจใน 20 ประเด็น พบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจ
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มากใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ีบริการดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส และ 2) มีความรวดเร็วในการให้บริการและ
ถูกตอ้ง ความพึงพอใจปานกลาง 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 2) ระบบงานท่ี
ให้บริการมีความโปร่งใส 3) มีการให้บริการเป็นไปตามล าดบั ก่อน-หลงั 4) มีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการ
ให้บริการ 5) การให้ค  าแนะน า แกไ้ขปัญหา ความชดัเจนของขอ้มูล 6) มีระยะเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสมกบังาน 7) 
อาคารสถานท่ีท่ีให้บริการมีความเหมาะสม 8) มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ 9)ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ซ า้ซ้อน 10)มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ  11)เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการมีความ
รับผิดชอบและมุง่มัน่ในการปฏิบตัิงาน 12)เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถกูต้องและแมน่ย า 13)มีการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า 14)มีกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน /ร้องทุกข์  15)มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ตลอดเวลา 16)เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  และความพึงพอใจน้อย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) จ านวน
เจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ และ 2) บรรยากาศและแสงสวา่งมีความเหมาะสม (ตารางท่ี 3) 
 โดยสรุปภาพรวมแลว้ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและใหบ้ริการของการยางแห่งประเทศไทย
จงัหวดัขอนแก่นในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตามเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดบันอ้ยในหลายประเด็น ซ่ึงการยาง
แห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่นควรน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานและการบริการแก่
เกษตรกร คือ จ านวนเจา้หน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ และ บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสม โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ีย 2.48 และ 2.41  
 การเปรียบเทยีบระดบัความพงึพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่น 
 การศึกษาน้ีเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของเกษตรกรชาวส่วนยางในจงัหวดัขอนแก่น 
โดยจ าแนกตาม 1) อาย ุและ 2) ขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางของเกษตรกร โดยสรุปดงัน้ี 
 1) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการด าเนินงานและ
บริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีอายแุตกต่างกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 45 ปี กลุ่มท่ีมี
อายรุะหวา่ง 46-55 ปี และกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี โดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) จ านวน 1 ประเด็น คือ การมีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการใหบ้ริการ เม่ือทดสอบความแตกต่างของ
ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจระหว่างคู่ดว้ยวิธี Scheffe’ test ท่ีระดบั .05 พบว่า กลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 45 ปี มีความพึง
พอใจแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 46-55 ปี และกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 
46-55 ปี มีความพึงพอใจในขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการให้บริการ ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอายมุากกว่า 55 ปี 
โดยกลุ่มท่ีมีอายไุม่เกิน 45 ปี มีค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการให้บริการ สูงกวา่
กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี 
 สรุปภาพรวมจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานและบริการของการยางแห่งประเทศไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนั เกษตรกรกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี มีความพึง
พอใจในประเด็นในการมีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการใหบ้ริการ ของการยางแห่งประเทศไทยนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน 
อาจเป็นเพราะเกษตรกรกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 55 ปี ถือวา่เป็นผูสู้งอายจึุงมีปัญหาดา้นการเขา้ใจในขั้นตอน ระเบียบ และ
แบบฟอร์มในการกรอกขอ้มูลต่างๆ รวมถึงการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงอาจสร้างความยากล าบากแก่เกษตรกรกลุ่มดงักล่าว จึง
ส่งผลกระทบถึงความพึงพอใจของเกษตรกรผูท่ี้มีอายมุากได ้(ตารางที่ 4) 
 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางแตกต่างกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางไม่เกิน 10 ไร่ 
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กลุ่มท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางตั้งแต่ 10-50 ไร่ และกลุ่มท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางมากกวา่ 50 ไร่ มีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 จ านวน 1 ประเด็น คือ 1) การใหค้  าแนะน า แกไ้ขปัญหา ความชดัเจนของขอ้มูล
ในการให้บริการ แตกต่างกนัอย่างม่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวน จ านวน 2 ประเด็น คือ 1) มีระยะเวลาการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมกบังาน  2) เจา้หนา้ท่ีมีความเพียงพอต่อการใหบ้ริการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ านวน 2 ประเด็น คือ 1) เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 2) เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความยิม้แยม้
แจ่มใส  
 สรุปโดยภาพรวม จะเห็นไดว้่า เกษตรกรท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางน้อยกว่า มีแนวโน้มท่ีจะมีความพึงพอใจ
มากกว่ากลุ่มท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางมากกว่า ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากเหตุผลท่ีว่า เกษตรกรรายใหญ่มีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยาง
มากกว่า ตอ้งใชเ้วลาในการตอบค าถามต่อเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบเอกสารและพ้ืนท่ีการถือครอง อีกทั้งตอ้งกรอก
เอกสารต่างๆมากกวา่เกษตรกรท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางนอ้ยกวา่ ดงันั้น เกษตรกรกลุ่มน้ีจึงมีความคาดหวงัใหก้ารยางแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่นให้ความช่วยเหลือและบริการอยา่งเต็มท่ี จึงส่งผลกระทบถึงความพึงพอใจของเกษตรกร
ได ้(ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที ่ 1 ลกัษณะพ้ืนฐานทางสงัคมของเกษตรกร 

สภาพทางสังคมของเกษตรกร แปลผล 
1. เกษตรกรผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ) 74.5  
2. อายเุฉล่ีย 48.31 ปี 
3. ระดบัการศึกษาขั้นประถมศึกษาขั้นบงัคบั(ร้อยละ) 48.0 
4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.98 คน* 
5. มีประสบการณ์ในการปลูกยางในจงัหวดัขอนแก่นเฉล่ีย 20 ปี 
6. เกษตรกรเป็นสมาชิกการยางแห่งประเทศไทยเฉล่ีย 20 ปี 
7. พ้ืนท่ีปลูกยางของเกษตรกรส่วนใหญ่อยูท่ี่อ  าเภอกระนวน(ร้อยละ) 78.9 
8. ระยะห่างระหวา่งพ้ืนท่ีปลูกยางกบัส านกังานการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น
เฉล่ีย 

50 กม. 

9. ขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางของเกษตรกรเฉล่ีย 40.87 ไร่ 
10. ประเภทสิทธ์ิท่ีท าการปลูกยางส่วนใหญ่เป็นของตนเอง(ร้อยละ) 55.9 
11. จ านวนแรงงานท่ีปลูกยางเฉล่ีย 4.98 คน* 
12. ประเภทจ านวนแรงงานท่ีใชป้ลูกยางส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน(ร้อยละ) 91.2 
13. แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการปลูกยางพาราส่วนใหญ่ใชทุ้นตนเอง(ร้อยละ) 42.6 

หมายเหตุ : * การนบัจ านวนคนท่ีเป็นแรงงาน ในการสรุปผลนบัเป็นจ านวนเตม็ 
 
 
 
 
 

1202



HMP19-7 

  

ตารางที ่2 สภาพปัญหาการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น 
สภาพปัญหาการผลติยางของเกษตรกร จ านวน (n=204) ร้อยละ1 

ดา้นกายภาพ 
 1)ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 143 75.7 
 2)น ้ าท่วมขงัในส่วนยาง 124 65.6 
 3)สวนยางไฟไหม ้ 107 56.6 
ดา้นชีวภาพ 
 1)ตน้ยางตายเน่ืองจากขาดน ้ า 144 76.2 
 2)วชัพืชในสวนยางมากเกินไป 127 67.2 
 3)มีการระบาดของโรคและแมลงศตัรูยาง 119 63.0 
ดา้นการผลิต 
 1)พ้ืนท่ีถือครองส าหรับปลูกยางมีนอ้ย 149 78.8 
 2)เงินทุนในการผลิตยางไม่เพียงพอ 147 77.8 
 3)ขาดแคลนเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 122 64.6 
 4)ไม่มีความรู้เร่ืองการใชส้ารเคมีในการผลิตท่ีถูกตอ้ง 116 61.4 
 5)ขาดแคลนแรงงานการผลิต 96 50.8 
 6)ผลผลิตต่อไร่ต ่า 75 38.6 
ดา้นการตลาด 
 1)ราคายางไม่แน่นอนในแต่ละปี 175 92.6 
 2)ระยะทางในการขนส่งยางไปตลาดรับซ้ือ 79 41.8 
 3)จุดรับซ้ือยางในทอ้งถ่ินมีนอ้ย 72 38.1 

หมายเหต ุ: 1 ตอบไดห้ลายค าตอบ 
 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวดั
ขอนแก่น 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ (n=204) 

Mean S.D. ความหมาย 
ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค   
     1.เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 3.08 0.794 ปานกลาง 
     2.ระบบงานท่ีใหบ้ริการมีความโปร่งใส 2.71 0.965 ปานกลาง 
     3.มีการใหบ้ริการเป็นไปตามล าดบั ก่อน-หลงั 2.63 0.896 ปานกลาง 
     4.เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส 3.28 0.700 มาก 
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ตารางที ่3 ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น (ต่อ) 

ประเดน็ 
ระดบัความพงึพอใจ (n=204) 

Mean  Mean 
ดา้นการใหบ้ริการท่ีตรงเวลา 
     1.มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ และถูกตอ้ง 3.26 0.708 มาก 
     2.มีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการใหบ้ริการ 2.96 0.834 ปานกลาง 
     3.การใหค้  าแนะน า แกไ้ขปัญหา ความชดัเจนของขอ้มูล 2.88 0.963 ปานกลาง 
     4.มีระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบังาน 2.75 0.949 ปานกลาง 
ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
     1.อาคารสถานท่ีท่ีใหบ้ริการมีความเหมาะสม 2.72 0.939 ปานกลาง 
     2.จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  2.48 0.982 นอ้ย 
     3.บรรยากาศและแสงสวา่งมีความเหมาะสม 2.41 0.893 นอ้ย 
     4.มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.01 0.875 ปานกลาง 
ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
     1. ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่ซ ้ าซอ้น 2.99 0.799 ปานกลาง 
     2. มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการดา้นต่างๆ 2.98 0.818 ปานกลาง 
     3 .  เจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการ
ปฏิบติังาน 

2.91 0.869 ปานกลาง 

     4. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและแม่นย  า 2.90 0.817 ปานกลาง 
ดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
     1. มีการใชท้รัพยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้ค่า 2.85 0.833 ปานกลาง 
     2. มีกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 2.84 0.887 ปานกลาง 
     3. มีการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการตลอดเวลา 2.72 0.870 ปานกลาง 
     4. เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 2.89 0.812 ปานกลาง 
ภาพรวมความพงึพอใจทุกด้าน 2.82 0.858 ปานกลาง 

หมายเหต:ุ การแปลความหมาย ใชเ้กณฑด์งัน้ี ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.26-4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก, ค่าเฉล่ียระหวา่ง 
2.51-3.25 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง, ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.76-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย และ
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.75 หมายถึง ไม่มีความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นจ าแนกตามอายเุกษตรกรชาวสวนยาง 

ประเดน็ 

อายุของเกษตรกรชาวสวนยาง (n=204) 

ไม่เกนิ 45 ปี 
(n=89) 

46-55 ปี (n=
65) 

มากกว่า 55 ปี 
(n=50) 

P-value  
(F-test) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1 .เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 2.61 0.98 2.52 1.00 2.28 1.12 1.580 
2.ระบบงานท่ีใหบ้ริการมีความโปร่งใส 2.77 0.93 2.78 0.85 2.68 1.11 0.172 
3.มีการใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงั 2.71 0.95 2.71 0.89 2.62 1.03 0.174 
4.เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส 2.81 0.88 2.86 0.88 2.68 0.91 0.556 
5.มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ และถูกตอ้ง 3.08 0.81 3.05 0.83 2.85 1.02 1.058 
6. มีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการใหบ้ริการ 3.23 0.62 3.10 0.87 2.87 0.85 3.133* 
7.การใหค้  าแนะน า แกไ้ขปัญหา ความชดัเจนของขอ้มูล    2.91 0.79 3.08 0.81 2.89 0.94 0.927 
8.มีระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบังาน 3.15 0.77 3.08 0.70 2.98 0.94 0.700 
9.มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการดา้นต่างๆ 2.52 0.93 2.37 0.96 2.47 1.06 0.444 
10.จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.01 0.74 3.03 0.82 2.91 0.80 0.334 
11.มีกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 2.85 0.80 2.97 0.76 2.87 0.90 0.404 
12.มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.33 0.63 3.29 0.73 3.11 0.79 1.532 
13.ให้บริการอยา่งมีประสทิธิภาพและไมซ่ า้ซ้อน 3.03 0.75 2.94 0.93 2.96 0.78 0.226 
14.มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการดา้นต่างๆ 3.04 0.79 2.92 0.92 2.72 0.90 1.953 

15.เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติังาน 

2.92 0.81 2.87 0.92 2.64 0.94 1.622 

16. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและแม่นย  า 3.03 0.77 3.02 0.81 2.89 0.76 0.473 

17.มีการใชท้รัพยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้ค่า 2.84 0.82 2.83 0.85 2.89 0.84 0.101 

18.มีกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 2.72 0.88 2.71 0.85 2.72 0.90 0.002 

19.มีการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการตลอดเวลา 3.10 0.74 3.17 0.77 2.96 0.72 1.171 

20.เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 3.38 0.58 3.25 0.72 3.15 0.83 1.681 

หมายเหต ุ* แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นจ าแนกตามขนาดพ้ืนท่ีปลูก 
 ยางพารา 

ประเดน็ 

ขนาดพืน้ทีป่ลูกยางพารา (n=204) 

ไม่เกนิ 10 ไร่ 
(n=114) 

10-50 ไร่ (n=
56) 

มากกว่า 50 ไร่ 
(n=34) 

P-value  
(F-test) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1 .เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 3.09 0.79 2.98 0.75 2.72 0.84 3.945* 
2.ระบบงานท่ีใหบ้ริการมีความโปร่งใส 2.82 0.91 2.83 0.85 2.77 0.82 0.107 
3.มีการใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงั 2.75 1.01 2.89 0.92 2.67 0.90 0.800 
4.เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส 2.90 0.95 2.81 0.84 2.49 0.97 3.226* 
5.มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ และถูกตอ้ง 3.07 0.84 2.91 0.91 2.83 0.86 1.367 
6. มีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในการใหบ้ริการ 2.98 0.88 2.91 0.86 2.70 0.90 2.018 
7.การใหค้  าแนะน า แกไ้ขปัญหา ความชดัเจนของขอ้มูล    3.07 0.72 2.76 0.68 2.58 0.73 7.579*** 
8.มีระยะเวลาการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบังาน 3.03 0.89 2.76 0.81 2.53 0.87 5.263** 
9.มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการดา้นต่างๆ 3.02 0.74 2.95 0.81 2.84 1.05 2.901 
10.จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 2.91 0.93 3.13 0.85 2.51 1.01 6.694** 
11.มีกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 2.93 0.85 2.90 0.83 2.64 0.96 1.998 
12.มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.07 0.76 2.98 0.70 2.85 0.98 1.081 
13.ให้บริการอยา่งมีประสทิธิภาพและไมซ่ า้ซ้อน 3.04 0.80 2.92 0.81 2.83 0.91 1.024 
14.มีการประชาสมัพนัธ์การใหบ้ริการดา้นต่างๆ 2.94 0.78 2.63 0.90 2.66 0.91 2.895 

15.เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติังาน 

3.07 0.81 3.06 0.68 2.73 0.77 3.027 

16. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและแม่นย  า 2.55 1.00 2.43 0.91 2.27 0.94 1.211 

17.มีการใชท้รัพยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้ค่า 2.52 0.94 2.27 0.88 2.27 0.83 1.777 

18.มีกล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 3.00 0.70 2.82 0.90 2.73 0.92 1.906 

19.มีการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการตลอดเวลา 3.08 0.73 2.96 0.86 2.76 0.91 2.334 

20.เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 2.90 0.81 2.92 0.83 2.59 1.07 2.123 
หมายเหต ุ * แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   ** แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ***แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการด าเนินงานและการ
บริหารของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น ทั้ง 5 ดา้นพบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากใน 2 ประเด็น คือ 
1)เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความยิ้มแยม้แจ่มใส อยู่ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และ 2) มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการและถูกตอ้ง อยูใ่นดา้นการให้บริการท่ีตรงเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ มิลเลทท์(Millet,1954,p.397 อา้ง
ถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์,2546,หนา้ 12) กล่าววา่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ
นั้น มีประเด็นท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งยืดถือไวเ้สมอในหลกั 5 ดา้น คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค การ
ให้บริการท่ีตรงเวลา การให้บริการอยา่งพอเพียง การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง และการให้บริการอยา่งกา้วหน้า ซ่ึงการ
ให้บริการอยา่งเสมอภาค คือเจา้หนา้ท่ีมีความยิม้แยม้แจ่มใส ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหป้ระชาชนเกิดความประทบัใจมี
ทศันคติทางบวก และส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชน 
 จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรชาวยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการด าเนินงานและบริการ
ของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ เกษตรกรมีลกัษณะพ้ืนฐานทางสงัคม เศรษฐกิจ และสภาพการผลิต
ยางพาราท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น
แตกต่างกนั ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1) เกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการบริการของการยาง
แห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ท่ีวา่ เกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมี
อายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่นไม่
แตกต่างกนั  

2) เกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและการ
บริการของการยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่น แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ท่ีวา่ เกษตรกรชาวสวนยางใน
จงัหวดัขอนแก่นท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและบริการของการยางแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดัขอนแก่นไม่แตกต่างกนั 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ การยางแห่งประเทศไทยจงัหวดัขอแก่น ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลเกษตรกรชาวสวน
ยาง รวมถึงการน าผูว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมแบบสอบถามในพ้ืนท่ี 
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