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ปจจัยทางดานคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในการใชบริการของ
โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

Service Quality Factors Influencing Loyalty in Using Service 

Development for Agricultural the Royal Project on sustainable : 

Chang Hua Mun in Tha Yang District in Phetchaburi Province. 

พัชรา แดงประเสริฐ
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บทคัดยอ  

 การศึกษาเร่ือง ปจจัยทางดานคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในการใชบริการ
ของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ
คุณภาพการบริการและความภักดี และเพ่ือศึกษาปจจัยทางดานคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธตอ
ความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ  อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปน
งานวิจัยผสม ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากเจาหนาท่ี
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูลไดแก การสัมภาษณเชิงลึกเปน
รายบุคคล (In-depth interview) และนําเสนอขอมูลโดยวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) การ
วิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุมตัวอยางจากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในโครงการชั่งหัวมันฯ จังหวัด
เพชรบุรี โดยทําการสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก จํานวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธของปจจัย เชิงสาเหตุ โดยใช
การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation analysis) ผลการศึกษาพบวา  
 1. ขอมูลท่ัวไปของผูเขาเย่ียมชม สวนมากเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุตํ่ากวา 25 ป ระดับ
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท ตอเดือน และ 

เดินทางมาเย่ียมชมโครงการฯ เปนคร้ังแรก  

 2. ผูเขาเย่ียมชมมีความเห็นดวยกับคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีในการใชบริการของ
โครงการฯ ตามลําดับคือ การเขาถึงจิตใจผูเขาเย่ียมชมของเจาหนาท่ีโครงการฯ ความไววางใจ ลักษณะทาง
กายภาพ ความเชื่อถือของการบริการ การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

 3. กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับความภักดีในการใชบริการโครงการฯ  ตามลําดับคือ ต้ังใจ
เดินทางมาซ้ือผลิตภัณฑจากโครงการฯ ตัดสินใจท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑของโครงการฯตอไปอีกในอนาคต 

ตัดสินใจท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑของโครงการฯเปนอันดับแรก  เลือกใชผลิตภัณฑของโครงการฯมาเปน
ระยะเวลาหน่ึงแลว  

                                                           

32 เจาหนาท่ีธุรการ โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ 
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 4. ผลการทํานายความภักดีในการใชบริการของโครงการฯ พบวามี การเขาถึงจิตใจ ความ
นาเชื่อถือของการใชบริการ และความไววางใจ สามารถทํานายความภักดีในการใชบริการได รอยละ 46.1  

 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ผูบริหารโครงการชั่งหัวมันฯ ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ
หรือ เจาหนาท่ีผูใหขอมูลของโครงการชั่งหัวมันฯ ในดานทักษะการใหบริการและขอมูลความรูของโครงการ
ชั่งหัวมันฯ เพ่ือใหสามารถตอบปญหาขอสงสัยแกผูเขาเย่ียมชมไดอยางถูกตอง ตลอดจนมีการจัดบริการส่ิง
อํานวยความสะดวก ใหตรงตามวัตถุประสงคหรือความตองการของผูเขาเย่ียมชม  ขอเสนอแนะเพ่ือ
การศึกษาคร้ังตอไปคือ ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการและความภักดีในการใชบริการ
โครงการชั่งหัวมันฯ  

 

คําสําคัญ โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ ความภักดีในการใชบริการ  
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Abstract  

 The objectives of the study of Service Quality Factors Influencing Loyalty in Using 

Service of Chang Hua Mun the Royal Initiative Project on sustainable development for 

Agriculture in Tha Yang District, Phetchaburi Province were to examine the level of service 

quality, loyalty and the influencing of service quality factors for loyalty in using service of 

the Royal initiative project. This study was mixed method combined qualitative and 

quantitative methods. For qualitative research, six participants were selected by the 

purposive sampling method from both public and private organizations. To collect the 

data, an in-depth interview was used a content analysis was used the analyze data. For 

quantitative research, the 384 respondents who were the tourists travelled in Chang Hua 

Mun the Royal Initiative Project Phetchaburi province were selected by the simple 

random sampling method. Data collecting method was the questionnaire. To analyze the 

data, the statistics namely frequency, percentage, mean, and standard deviation and 

correlation analysis were used for analysis the relationship of casual factors. The research 

findings were as the followings:  
 1. There were male visitors more than female visitors. The average age was lower 
than 25 years old. The average education was high school. Most of their occupation was 
employee. The average income was lower than 5000 Baht. Most of their visiting was their 
first time. 

 2. The visitors agreed that the service quality factors can influence loyalty in using 

the service of The Royal initiative project. The service quality factors are visitors’ mind 
access by staff, trustworthiness, physical characteristics, the reliability of service, and the 
responding to visitor’s requirement respectively. 
 3. The visitors agreed that the loyalty in using service of The Royal initiative 
project exists. Starting from the intention of coming to buy project’s products in the 
future of selecting products in first priority, and of using project’s products for a while. 
 4. The predictive result of loyalty in using service of The Royal initiative project 

was 46.1% which consisted of the mind access, reliability of service, and trustworthiness.  

 The policy recommendations were firstly, the Chang Huo Mun the project 

manager should prepare a development plan for service staff or service skills and project 

knowledge. Therefore, staff would be able to answer visitors’ questions correctly. 

Secondly, the project manager should prepare the facility that meets visitors’ needs. The 

recommendation for future study is to study the solutions of developing the service 

quality and loyalty in using the service of the Royal initiative project.  

Key words : Chang Hua Mun the Royal Project, Loyalty in sustainable development 
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บทนํา  
 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เกิดจากการเอาพระราชหฤทัย
ใสในชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และทรงมีพระปณิธานมุงม่ันท่ีจะ
พัฒนาสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมใหประสบผลสาเร็จสามารถเล้ียงดูตัวเองและครอบครัว ไดอยางย่ังยืน โดย
เร่ิมจากขาราชบริพารในพระองคไดมาซ้ือท่ีดินบริเวณ หมูท่ี 5 ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี สําหรับอยูอาศัย ปลูกพืชผล ตอมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทรงมีดําริท่ีจะ
ซ้ือท่ีดินบริเวณดังกลาวบาง สําหรับทําเปนโครงการดานการเกษตรสวนพระองค และเม่ือป พ.ศ. 2551 

ทรงโปรดใหนําหัวมันเทศวางไวบนตาชั่งในหองทรงงานเพ่ือเปนคติเตือนใจในยามท่ีประชาชนมีความ
ขัดแยงกันทางการเมือง พอนานวันเขาหัวมันก็งอกแตกใบออกมา ทรงใหเอาหัวมันหัวใหมมาเปล่ียน แลว
นําหัวมันที่งอกไปเพาะไวในเรือนเพาะชาวังไกลกังวล ทรงมีพระราชดารัสวา “มันอยูท่ีไหนก็งอกได” ตอมา
จึงใหนําตนมันเทศท่ีเพาะไวมาปลูกในแปลงท่ีดินท่ีทรงซ้ือไว และพระราชทานชื่อโครงการน้ีวา“โครงการชั่ง
หัวมันตามพระราชดําริ” ทรงโปรดฯ ใหจัดแบงพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชภายในโครงการโดยเนนท่ีพืชเศรษฐกิจใน
ทองถ่ินของจังหวัดเพชรบุรีและพ้ืนท่ีใกลเคียงกอน เชน มะนาว ชมพูเพชร สัปปะรด ผักสวนครัว ขาว และ
พืชไรตํ่างๆ ท้ังยังทรงใหปรับปรุงระบบชลประทาน เพ่ือใชในโครงการฯ และพ้ืนท่ีใกลเคียง ในปจจุบัน
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริเปดใหบริการประชาชนทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ โดยเปดใหบริการ
เย่ียมชม การดาเนินงานของโครงการ 3 ประเภท ประกอบดวย 1) การเย่ียมชมแปลงเกษตรท่ีมีพืชผักปลูก
หมุนเวียนตลอดท้ังป 2) การเย่ียมชมการเล้ียงปศุสัตว และ 3) การเย่ียมชมระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
ทดแทน ในป 2554 มีผูเขาเย่ียมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ จํานวน 100,470 คน หรือเฉล่ีย
เดือนละ 8,373 คน ซ่ึงจากสถิติท่ีผานมาพบวาโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริเปนท่ีสนใจเปนอยางมาก
จากบุคคลท่ัวไป เน่ืองจากมีการนําเสนอผานทางส่ือตางๆ อยางตอเน่ืองมา โดยตลอด ผูท่ี เขามาเย่ียมชม
โครงการฯ ตํ่างก็มีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป ตามความสนใจของแตละบุคคล เชน สนใจเขาเย่ียม
ชมแปลงสาธิตการเกษตร เขาเย่ียมชมดานการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการเขามาชื่นชมพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาหัวหรือเพ่ือพาครอบครัวมาพักผอน ฯลฯ  
 นับต้ังแตวันแรกท่ีไดมีการจัดต้ังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริจนถึงปจจุบัน ประชาชน ใน
พ้ืนท่ีอําเภอทายาง และอําเภอใกลเคียง ท้ังในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธไดรับ
ผลประโยชนจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริเปนจํานวนมาก ท้ังในดานแหลงเรี ยนรูเก่ียวกับการ
ปรับปรุงดิน การใชพลังงานทดแทนในการทําการเกษตร และการเลือกปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
พ้ืนท่ี รวมท้ังดานเศรษฐกิจจากการขายผลิตภัณฑทางดานการเกษตรใหกับผูมาเย่ียมชมโครงการฯ หรือการ
สงผลผลิตไปขายตามรานโกลเดนเพลซ (Golden Place) ทั้ง 7 สาขาทั่วประเทศ เน่ืองจากผลิตภัณฑจาก
โครงการฯเปนท่ียอมรับถึงความสด สะอาด และปลอดภัยจากผูบริโภค ดังน้ันในการศึกษาคุณภาพการ
บริการท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรีในคร้ังน้ี จะมีประโยชนอยางยิ่งตอประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการฯและท่ีอยูในเขต
อําเภอใกลเคียง เน่ืองจากตราบใดท่ีผูบริโภคยังคงมีความเชื่อม่ันถึงคุณภาพการบริการของโครงการฯ 
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ยอมจะสงผลตอความภักดีในการเลือกใชบริการในรูปแบบตํ่าง ๆ ของโครงการฯอยางตอเน่ือง และสุดทาย
ผลประโยชนก็จะตกอยูกับประชาชนท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการขายผลิตภัณฑทางดานการเกษตรท่ีมีราคาท่ีสูงกวาผลิตภัณฑจากแหลงอ่ืน ๆ การรับรูคุณภาพการ
บริการน้ันเปนสิ่งท่ีผูบริโภครับรูไดหลังจากท่ีไดรับบริการน้ันแลว ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวาง
ความคาดหวัง (Expectation) และผลท่ีไดรับจริงจากการใชบริการ (Actual perforMunce) และเม่ือ
ผูบริโภคมีการรับรูคุณภาพของการบริการในระดับท่ีสูงก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจและนําไปสูความภักดี
เชนกัน (Straples, Dalrymple and Bryar, 2004 อางถึงใน ผุดผอง ตรีบุบผา, 2547: 5) ดวยเหตุดังกลาว
ผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปจจัยทางดานคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่ง 
หัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปวางแผนกลยุทธในการ
พัฒนาการบริการ เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับผูเขาเย่ียมชมมากย่ิงข้ึนตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริการและความภักดี ในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดําริ  
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในการใชบริการของ
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ  

ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีแบงออกเปนสองสวน คือ ประชากรท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแกกลุม ประชาชนท่ีเขามาเย่ียมชมโครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 8,373 คน (คํานวณจากจํานวนผูเขาเย่ียมชมเฉล่ียตอเดือน
ในป 2554) กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ประชาชนท่ีเขามาเย่ียมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริอําเภอทา
ยาง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงการคํานวณหากลุมตัวอยางใชสูตรของ Zikmund ที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 

คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดโดยกาหนดใหเทากับ 0.05 ดังน้ัน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ
จํานวน 384 คน และประชากรท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพคือ เจาหนาท่ีระดับผูบริหารโครงการฯ 

จํานวน 6 คน  

เคร่ืองมือการวิจัย  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมี 2 ประเภท ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังน้ี  

 1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (check list)  
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  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการบริการของโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี แบงเปน 5 ดาน ไดแก ลักษณะทางกายภาพความนาเชื่อถือ
ของการบริการ การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ความไววางใจ และการเขาถึงจิตใจ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังน้ี เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย 
เห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามหลักของลิเคิรท 
สเกล (Likert scales)  

  ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับความภักดีในการบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ 
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 2. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยมีแนวคําถามเก่ียวกับการวางแผนกล
ยุทธในการพัฒนาการบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีของ
โครงการฯ จํานวน 6 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประมาณผูวิจัยทําการสุมตัวอยางอยางงายเลือกกลุมตัวอยางจาก
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในโครงการชั่งหัวมันฯ จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการสุมตัวอยางแบบอาศัย
ความสะดวก จํานวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม  

 สวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพใชการสุมแบบเจาะจงกับเจาหนาท่ี
ระดับผูบริหารของโครงการฯ จํานวน 6 คน  

การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจก
แจงความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
ความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุ โดยใชการวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation analysis)  

 สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ นําเสนอขอมูลโดยวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis)  

ผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยเร่ืองปจจัยทางดานคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในการใชบริการ
ของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี มีดังน้ี  

 ขอมูลท่ัวไปดานกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และจํานวนคร้ังท่ี
เดินทางมายังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

เปนเพศชาย จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 51.30 และเพศหญิง จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 48.70 

มีอายุตํ่ากวา 25 ปมากท่ีสุด จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.39 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 

147 คน คิดเปนรอยละ 38.28 อาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 29.43 รายได ตํ่ากวา 
5,000 บาท จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.06 จํานวนคร้ังท่ีเดินทางมายังโครงการชั่งหัวมันตาม



 

 

215 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

พระราชดําริ พบวา เดินทางมาเปนคร้ังแรก จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 38.54 4–6 คร้ัง จํานวน 138 

คน คิดเปนรอยละ 35.94 และมากกวา 6 คร้ัง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.90 คุณภาพการบริการ
ของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย 

เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดดังน้ี ดานการเขาถึงจิตใจ ดานความ
ไววางใจ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความเชื่อถือของการบริการ และดานการตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ  

ผลการวิจัยในแตละดาน ปรากฏผลดังน้ี  

 ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

บริเวณโดยรอบมีความสะดวก รองลงมาคือ วัสดุและอุปกรณตํ่าง ๆ อยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน และ
ใหบริการแกผูเขาเย่ียมชม สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ มีเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัยในการอํานวย
ความสะดวกแกผูเขาเย่ียมชม  

 ดานความเชื่อถือของการบริการโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย  ขอท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ เม่ือผูเขาเย่ียมชมมีปญหา เจาหนาท่ีใหความสนใจแกปญหาใหอยางจริงจัง รองลงมาคือ 

เจาหนาท่ีสามารถใหบริการไดตรงตามความตองการของผูเขาเย่ียมชมต้ังแตคร้ังแรกท่ีรองขอ  และ
เจาหนาท่ีใหบริการไดตามระยะเวลาท่ีไดมีการแจงไว สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีสามารถ
รับรูถึงปญหาและความตองการของผูเขาเย่ียมชม  

 ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย ขอท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีสามารถใหความชวยเหลือผูเขาเย่ียมชมไดตรงตามท่ีตองการ  รองลงมาคือ 

เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการใหบริการ และเจาหนาท่ีแจงรายละเอียดตํ่าง ๆ ใหผูเขาเย่ียมชมทราบ
ทุกคร้ังเก่ียวกับการใหบริการ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยข้ันตอนท่ีสะดวก
รวดเร็ว  

 ดานความไววางใจโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย  ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

เจาหนาท่ีมีกริยามารยาทสุภาพและเปนมิตร รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีพฤติกรรมท่ีสรางความม่ันใจในการ
บริการแกผูเขาเย่ียมชม และเจาหนาท่ีสามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตํ่าง ๆ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
ที่สุด คือ เจาหนาท่ีมีความรูท่ีจะตอบปญหาได  
 ดานการเขาถึงจิตใจโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวย  ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการใหบริการ รองลงมาคือ เจาหนาท่ีเอาใจใสดูแลผูเขาเย่ียมชม และเจาหนาท่ี
เขาใจถึงความจาเปนในการขอมารับบริการของผูเขาเย่ียมชม สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ และ
เจาหนาท่ีคํานึงถึงความตองการของผูเขาเย่ียมชม  

 ดานความภักดีในการใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย  เม่ือพิจารณารายขอโดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังน้ี ต้ังใจเดินทางมาซ้ือผลิตภัณฑจากโครงการชั่งหัวมันฯ 

รองลงมาคือ ตัดสินใจท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑของโครงการชั่งหัวมันฯตอไปอีกในอนาคต  และตัดสินใจท่ีจะ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑของโครงการชั่งหัวมันฯเปนอันดับแรก สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือใชผลิตภัณฑของ
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โครงการชั่งหัวมันฯมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว        

 การทํานายความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ  อําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบวา การเขาถึงจิตใจ ความนาเชื่อถือของการบริการ และความไววางใจ สามารถทํานาย
ความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายางไดรอยละ 46.1  

ผลการวิเคราะหการสัมภาษณผูบริหารโครงการชั่งหัวมันฯสรุปผลไดดังน้ี  

1. คุณภาพบริการดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูบริหารท้ัง 6 คน มีความคิดเห็นท่ีตรงกันวา
ควรท่ีจะตองมีการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ และส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เชน 

อาคารรับรอง หองนํ้า ปายบอกทาง รถนาชม และระบบ wi-fi ฟรี  
2. คุณภาพบริการดานความนาเชื่อถือของการบริการ พบวา ผูบริหารจํานวน 3 คน มีความคิดเห็น
ที่ตรงกันวามีคุณภาพบริการท่ีมีดีอยูแลว และ 1 คนเห็นวาควรมีการพัฒนามารยาทและวินัยของ
เจาหนาท่ีโครงการฯ เก่ียวกับการแตงกาย  

3. คุณภาพบริการดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ พบวา ผูบริหาร 4 คนมีความ
คิดเห็นวาควรท่ีจะมีการพัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ี โดยเร่ิมตนการบริการจากการสอบถาม
ความจานงของผูเขาเย่ียมชมเปนลําดับแรกถึงวัตถุประสงคของการมาใชบริการ เพ่ือใหโครงการฯ 

สามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการ ผูบริหาร 1 คน มีความเห็นวา ควรท่ีจะมีการจัดหา
รถจักรยานใหเพียงพอตอผูเขามาเย่ียมชมไดปนสํารวจพ้ืนท่ีโครงการฯ ผูบริหาร 2 คนมีความ
คิดเห็นท่ีตรงกันวาสามารถตอบสนองความตองการของผูเขาเย่ียมชมไดดีอยูแลว  และผูบริหาร 1 

คนมีความเห็นวาการใหบริการยังไมดีเทาท่ีควร เพราะมีขอจากัดบางอยางในการใหบริการ  
4. คุณภาพบริการดานความไววางใจ พบวา ผูบริหาร 3 คนมีความคิดเห็นวาควรมีการพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทในการใหบริการ โดยรูปแบบในการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีควรใชคือ การ
ฝกอบรมแกเจาหนาท่ีอยางสมาเสมอ สวนผูบริหารอีก 2 คนมีความคิดเห็นวาการใหบริการดาน
ความไววางใจดีอยูแลว  

5. คุณภาพบริการดานการเขาถึงจิตใจ พบวา ผูบริหาร 2 คนมีความคิดเห็นวาการใหบริการดาน
การเขาถึงจิตใจน้ันดีอยูแลว สิ่งท่ีควรพัฒนาก็คือการพัฒนาการส่ือสารใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

ผูบริหาร 2 คนมีความเห็นวาควรท่ีจะมีการพัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ีใหมีความตระหนัก
และความใสใจในการใหบริการใหสมกับเปนเจาหนาท่ีของโครงการพระราชดําริ  และผูบริหาร 1 

คนมีความเห็นวาควรสอบถามความตองการของผูเขาเย่ียมชม เพ่ือนํามาวางแผนการใหบริการ  
6. ความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ พบวา ผูบริหาร 4 คนให
ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑของโครงการฯ ใหมีผลผลิตออกมาสูทองตลาดอยางสมาเสมอ 

คุณภาพสินคาตองดีไดมาตรฐาน ปราศจากสารพิษปนเปอน เนนการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ
นาสนใจ และเพ่ิมชองทางจําหนายท่ีหลากหลายมากข้ึน และผูบริหาร 1 คน ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาการใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีจะตองมีความจริงใจ มีความซ่ือสัตย และมีมารยาท
เรียบรอย  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยเร่ืองปจจัยทางดานคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในการใชบริการของ
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยดังตอไปน้ี  

 1. คุณภาพการบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริสามารถตอบสนองความ
คาดหวังและความตองการของประชาชนท่ีเขามาเย่ียมชมโครงการฯ จนเกิดความประทับใจและความพึง
พอใจตอการบริการท่ีไดรับ โดยมีความพึงพอใจตอคุณภาพบริการดานการเขาถึงจิตใจมากท่ีสุด ทั้งน้ี
เพราะวาเจาหนาท่ีโครงการชั่งหัวมันฯ ดูแลเอาใจใสใหความสนใจประชาชนท่ีเขามาเย่ียมชมแตละคน ดวย
ความใกลชิดสนิทสนม รับรูถึงความตองการของประชาชนท่ีเขามาเย่ียมชม ใหความเปนหวงและสนใจผูมา
เย่ียมชมแตละคน และมีความต้ังใจท่ีจะจัดหาส่ิงท่ีผูมาเย่ียมชนตองการมาตอบสนองได ซ่ึงผูเขาเย่ียมชมมี
ความพึงพอใจตอความเต็มใจในการใหบริการ ดวยการเอาใจใสดูแลผูเขาเย่ียมชม และเขาใจถึงความจาเปน
ในการขอมารับบริการของผูเขาเย่ียมชม มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจคุณภาพการบริการดาน
ความไววางใจ ทั้งนี้เพราะวาเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยนในการใหบริการ ทํา
ใหประชาชนผูมาเยือนเกิดความไววางใจ โดยประชาชนผูมาเยือนมีความพึงพอใจตอกริยามารยาทสุภาพ
และเปนมิตรของเจาหนาท่ี และสามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตํ่าง ๆ ไดเปนอยางดี สวนดานท่ีมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพบริการนอยท่ีสุด คือ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ทั้งน้ีเพราะวา
เจาหนาท่ีโครงการฯ ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนผูมาเย่ียมชนไดอยางทันทวงที 

และยังไมสามารถจัดหาบริการมาใหตามท่ีไดตกลงไว โดยเฉพาะข้ันตอนในการบริการท่ีมีความยุงยาก
ซับซอน การใหบริการมีความลาชา และเจาหนาท่ีไมคอยแจงรายละเอียดตํ่าง ๆ ใหผูเขาเย่ียมชมทราบ
เก่ียวกับการใหบริการ ทําใหประชาชนท่ีมาเพียงลาพังหรือมาเปนครอบครัวไมไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง
เหมือนกับผูเขาเย่ียมชมท่ีมาเปนหมูคณะท่ีจะมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและมีวิทยากรคอยดูแลแนะนํา
สถานท่ีและการใหบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ สงผลใหผูเขาเย่ียมชมมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการบริการอยูในระดับท่ีสูงมากนัก สอดคลองกับผลการศึกษาของ วินัย สุปนะ (2544: 113-116) 

พบวา ทัศนคติของเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนท่ีมีตอบริบทของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติอยูในระดับดี และอํานวย ปวงคา (2548: 155-156) พบวา นักทองเท่ียวมีความ
คิดเห็นตอกิจกรรมการใหบริการการศึกษาดูงานของงานศึกษาและพัฒนาการเล้ียงสัตวปาในพ้ืนท่ีตนนาใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับเหมาะสม  

 2. ความภักดีในการใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ทั้งนี้เปนเพราะวาผูเขามาเย่ียมชมมี
ความรูสึกท่ีดีตอการใหบริการของโครงการชั่งหัวมันฯ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของตนได ทําให
เขามาใชบริการอยางตอเน่ือง โดยผูเขาเย่ียมชมมีความรูสึกท่ีดีตอความต้ังใจเดินทางมาซ้ือผลิตภัณฑจาก
โครงการชั่งหัวมันฯมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตัดสินใจท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑของโครงการชั่งหัวมันฯตอไปอีก 
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ในอนาคต และตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑของโครงการชั่งหัวมันฯเปนอันดับแรก สวนความรูสึกดีนอย
ที่สุดคือใชผลิตภัณฑของโครงการช่ังหัวมันฯมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว ทั้งนี้เปนเพราะวาผูเขาเย่ียมชมเพ่ิง
เดินทางมาคร้ังแรกเปนสวนใหญทําใหยังไมเคยใชผลิตภัณฑของโครงการชั่งหัวมันฯ  

 3. การทํานายความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ อําเภอ ทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พบวา การเขาถึงจิตใจ ลักษณะทางกายภาพ และความไววางใจ สามารถทํานายความภักดี
ในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ไดรอยละ 46.1 ทั้งน้ีเปนเพราะวาผูเขาเย่ียมชมมี
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีของโครงการชั่งหัวมันฯ ที่มีความเต็มใจในการใหบริการ มีการเอาใจใสดูแลผูเขา
เย่ียมชมเปนอยางดี เม่ือผูเขาเย่ียมชมมีปญหาหรือขอสงสัย เจาหนาท่ีจะใหความสนใจแกปญหาใหอยาง
จริงจัง สามารถใหบริการไดตรงตามความตองการของผูเขาเย่ียมชมต้ังแตคร้ังแรกท่ีรองขอ และเจาหนาท่ีมี
กริยามารยาทสุภาพและเปนมิตรในการใหบริการ ทําใหผูเขาเย่ียมชมมีความม่ันใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ
ของโครงการชั่งหัวมันฯ สอดคลองกับผลการศึกษาของผุดผอง ตรีบุบผา (2547: 86-91) พบวา การรับรู
คุณภาพของการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีตอการบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุก
ธุรกิจบริการ จรรยา เดชะ (2550: 101-106) พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานจิตวิทยา ดานราคา ดาน
วัฒนธรรม และดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑในโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ในพระองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยูในระดับมาก และ
วิภาดา ธารงสมบัติ (2550: 161-164) พบวา คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตในเชิงบวกท้ังในดานการตอบสนองตอผูใชบริการ  ความ
เชื่อม่ันของผูใชบริการ และความเขาใจในผูใชบริการ  

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดําริ คือ การเขาถึงจิตใจผูเขาเย่ียมชมของเจาหนาท่ีโครงการชั่งหัวมันฯ ดังน้ันเจาหนาท่ีโครงการ
ชั่งหัวมันฯ ควรท่ีจะมีการใหบริการดวยความเต็มใจ มีการเอาใจใสดูแลผูเขาเย่ียมชมเปนอยางดี เม่ือผูเขา
เย่ียมชมมีปญหาหรือขอสงสัย เจาหนาท่ีจะตองใหความสนใจแกปญหาใหอยางจริงจัง และมีการลดข้ันตอน
ในการใหบริการไมใหมีความซับซอน เพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ  

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยและการนําไปใช  
 1. โครงการชั่งหัวมันฯ ควรจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัยในการอํานวยความสะดวกแกผู
เขาเย่ียมชม เชน เกาอ้ีไฟฟาสําหรับน่ังชมวีดีทัศน จอรับภาพโปรเจ็คเตอร เอกสารประกอบคําบรรยายท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

 2. เจาหนาท่ีของโครงการชั่งหัวมันฯ ควรรับรูถึงปญหาและความตองการของผูเขาเย่ียมชม เพ่ือให
สามารถใหบริการไดตรงตามความตองการของผูเขาเย่ียมชม  
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 3. เจาหนาท่ีของโครงการชั่งหัวมันฯ ควรใหบริการดวยข้ันตอนท่ีสะดวกรวดเร็ว  

 4. เจาหนาท่ีของโครงการชั่งหัวมันฯ ควรมีทักษะและความรอบรูทุกเร่ืองท่ีเก่ียวของกับโครงการชั่ง
หัวมันฯ เพ่ือใหสามารถใหขอมูลและตอบปญหาขอสงสัยแกผูเขาเย่ียมชมไดอยางถูกตอง  
 5. เจาหนาท่ีของโครงการชั่งหัวมันฯ ควรคํานึงถึงความตองการของผูเขาเย่ียมชม โดยสอบถามถึง
ความตองการท่ีแทจริงกอนท่ีจะมีการนําเย่ียมชมของโครงการฯ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับความภักดีในการใชบริการของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ 

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการและความภักดีในการใชบริการระหวางโครงการชั่ง
หัวมันตามพระราชดําริกับโครงการพระราชดําริอ่ืน ๆ  

 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการและความภักดีในการใชบริการระหวาง
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ  
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