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การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนมในฟารม
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม และขนาดพื้นที่ถือครอง
กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยครั้งนี้ คือ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี
จํานวน 300 คน
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการ
วิเคราะหคาทางสถิติ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตาง
ใชการทดสอบคาทีเทสท (t-test) และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศ
ชาย อายุ 26-35 ป การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยมีรายไดอยูในชวง 20,001- 40,000 บาท มีจํานวนโคนม 21-40 ตัว สวนใหญมีระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป และมีขนาดพื้นที่มากกวา 30 ไรขึ้นไป
ระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมตอศูนยรับน้ํานมดิบโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศ อายุ จํานวนโคนมในฟารม และขนาดพื้นที่ถือ
ครอง ตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไม
แตกตางกัน ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
และดานเจาหนาที่ปฏิบัติการโดยรวม
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน ดานการ
ปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ และดานเจาหนาที่ปฏิบัติการโดยรวม แตกตางกัน
ยกเวนดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ซึ่งไมแตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลาในการเลี้ยงโค
นม ตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตาง
กัน ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ และดาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการโดยรวม
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The purposes of this research were to study the satisfaction towards raw milk
centre khoktoom milk cow farmer groups limited, partnership of dairy farm owner in lopburi
area. classified by personal information, such as gender, age, education, monthly average
income from farm, the number of milk cow in a farm, length of time in farm business and
size of farm owned.
The sample group used in this research were 300 daily farm owner. The method of
collecting data was questionnaire. The statistical tool used in data analysis were Percentage,
Mean, Standard deviation, Independent Sample t - test and One-Way ANOVA. The analysis
was done by Statistical Software.
Most respondents were male, age between 26 – 35 years old with education level
of equal to or lower than high school or vocational certificated, had monthly generated
income from farm between 20,001- 40,000 bahts and owned about 21-40 milk cows, length
of time in farm business was more than 7 years and size of farm business had more than
30 rai. facilities
Overall satisfaction of respondents towards raw milk centre was at high level.
Dairy farm owner in Lopburi area with different gender, age, the number of milk
cow in a farm and size of farm owned had no different in satisfaction towards raw milk
centre in the term of operation and control of raw milk centre , facilities and operation staff.
Dairy farm owner in Lopburi area with different monthly generated income from
farm had different in satisfaction towards raw milk centre in the term of operation and
control of raw milk centre and operation staff Except the term of facilities
Dairy farm owner in Lopburi area with different education and length of time in farm
business had different in satisfaction towards raw milk centre in the term of operation and
control of raw milk centre , facilities and operation staff.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยไดมีการสงเสริมการเลี้ยงโคนมมาตั้งแตปพ.ศ. 2500 หรือประมาณ 53 ปที่ผาน
มา เริ่มจากกรมปศุสัตวไดจัดตั้งหนวยผสมเทียมขึ้นใน จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครปฐม พรอมทั้ง
สงเสริมใหเกษตรกร ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดรอบๆ กรุงเทพฯ เลี้ยง
โคนม ตอมาในป พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศเดนมารค ซึ่งเปนวาระสําคัญที่สงผลใหเกิดความกาวหนา และเจริญเติบโตของกิจการ
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย กลาวคือ ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือจากประเทศเดนมารคใน
การจัดตั้งฟารมโคนมในประเทศเดนมารค ขึ้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในป ซึ่งตอมากลายเปน
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) ในป พ.ศ.2541 มีหนาที่สงเสริมการเลี้ยงโค
นมใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งศูนยสงเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตตางๆ รวม 4 เขต ไดแก
มวกเหล็ก เชียงใหม ขอนแกน และ ประจวบคีรีขันธ รวมทั้งจัดตั้งศูนยรวบรวมน้ํานมดิบอีก 29 แหง
ในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งไดโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงโคนมขึ้นในเขตพระราชวังสวนจิตรลดา จากพระ
ราชทรัพยสวนพระองคเพื่อวัตถุประสงค 4 ประการ 1)เปนฟารมโคนมสาธิตที่เกษตรกรสามารถนํา
แบบอยางไปดําเนินการดวยตนเอง 2)เปนที่ศึกษาปรับปรุงวิธีการเลี้ยงโดยนําวิชาการแผนใหมมาใช
3) เปนที่ศึกษาพันธุโคนมที่เหมาะสมที่ใชเลี้ยงภายในประเทศ 4)เพื่อสงเสริมการบริโภคน้ํานม
เมื่อมีการกอตั้งองคการการคาโลก(World Trade Ortanization:WTO) ซึ้งเปนองคกรที่มี
หนาที่ดูแลและกําหนดมาตรฐานตางๆ ในการสงออกสินคาสูตลาดตางประเทศซึ้งเริ่มการบังคับใชใน
ป พ.ศ.2543 ประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกองคกรดังกลาว จึงเริ่มมีการตื่นตัวและจําเปนที่จะตอง
ปรับตัวเพื่อการแขงขันทางการคามากขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิต คือ กรมปศุสัตว จึงได
ออก กฎ ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมาตรฐานตางๆ เพื่อใหมาความสอดคลองกับขอกําหนดของ
องคการการคาโลก และองคกรโลกระบาดสัตวระหวางประเทศ(Office International des Epizooties:
OIE) และ ถือวาเปนมาตรฐานการผลิตสินคาทางการเกษตร(Good Agricultural Practice: GAP)ดาน
การผลิตปศุสัตว ซึ่งมีมาตรฐานที่สําคัญบางประการดังนี้ 1)มาตรฐานการเลี้ยงสัตว 2)การควบคุมการ
ใชยาในมาตรฐานฟารมปศุสัตว 3)ขอกําหนดการควบคุมการใชยาระหวางสัตว
ในปจจุบันมีแหลงเลี้ยงโคนมที่สําคัญอยู ๔ แหง คือ บริเวณจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา
ลพบุรี บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ-เพชรบุรีบริเวณจังหวัดเชียงใหม และบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐม เกษตรกรในสามแหลงแรกสงน้ํานมดิบเขาโรงงานขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทยที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ตามลําดับ สวนแหลงสุดทายสงเขาโรงงานของสหกรณโคนมหนองโพ
ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) อยางไรก็ตาม ในระยะหลังไดมีการมีเลี้ยงโคนมกวางขวาง
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ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณใกลเคียงกับวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา
และบริษัทเอกชนที่มีการแปรรูปนม
การเลี้ยงโคนมแมมีรายจายคอนขางสูงแตผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคนมจะสูงกวาการทํา
นาทําไรหลายเทา จึงเปนการสรางรายไดที่ดีของเกษตรกร ทั้งที่มีอาชีพเลี้ยงโคนมโดยตรง และที่
เปนอาชีพเสริม นับวามีสวนชวยในการสรางงานในชนบทของชาติ และชวยลดการสูญเสียเงินตรา
ใหแกตางประเทศจากการนําเขาผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ ประกอบกับประเทศไทยก็มีภูมิประเทศที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงปศุสัตว เนื่องจากอุดมสมบูรณดวยอาหารสัตว เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว ผลิตผล
พืชไร (ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ) วัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร (เปลือก
ขาว รําขาว เปลือกสับปะรด ยอดออยกากน้ําตาล ฯลฯ) ซึ่งมีราคาถูก และสามารถเลือกใชทดแทน
กันไดหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีราคาเพิ่มขึ้น สวนมูลโคก็มีประโยชนตอการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรและ
อาจนํามาใชทําแกสชีวภาพสําหรับใชในครอบครัวไดอีกดวย การเลี้ยงโคนมจึงเปนการใชทรัพยากรที่
มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพยายามสรางมูลคาเพิ่มของผลิตผลที่ผลิตได เชน แทนที่จะผลิตมัน
สําปะหลังเพื่อสงออกสําหรับการเลี้ยงปศุสัตวในตางประเทศก็นํามาใชในการเลี้ยงสัตวภายในประเทศ
เพื่อสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวซึ่งมีมูลคาสูงกวา เปนตน นอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ไดให
การสงเสริมทางดานสินเชื่อการเกษตร การปรับปรุงพันธุสัตวโดยการผสมเทียม การบริการสัตว
แพทย และเกษตรกรสามารถขายน้ํานมดิบไดในราคาประกันที่เปนธรรม
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เปนศูนยรับน้ํานมดิบที่ซึ่งมาจํานวนสมาชิกของกลุมผูเลี้ยงโคนมของจังหวัดลพบุรี จํานวนมากและ
เลี้ยงโคนมมาเปนระยะเวลานานดวย ซึ่งกอตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สมัครครั้งแรก 80
ราย น้ํานมดิบ 7 ตัน โดยการรวบรวมสมาชิกที่บริเวณใกลเคียงกัน ซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณและ
กลุมเกษตรกรตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงครวมกัน คือ 1)เพื่อลดคาใชจายในการขนสงน้ํานมดิบ 2)เพื่อ
เพิ่ ม อํ า นาจต อ รองราคา กั บ บ. ผู ซื้ อ 3)ร ว มกั น แก ป ญ หาสุ ข ภาพโคนม 4)อยู ใ นการดู แ ลของ
สํานักงานปศุสัตวอําเภออยางใกลชิด 5)รวมกลุมเพื่อขอความอนุเคราะหจากหนวยงานราชการตาง
ๆ ปจจุบันมีสมาชิก 317 ราย ปริมาณน้ํานม 25 ตัน ตอวัน สงนมใหกับ บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด
แตอยางไรก็ตามในการดําเนินงานผลิตน้ํานมดิบก็ยังประสบปญหาบางประการในระบบการผลิตกับ
การดําเนินงานของการรับซื้อน้ํานมดิบของศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม
จํากัด ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม เพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาและ
ปรุงแกไขการดําเนินงานของศูนยรับน้ํานมดิบหางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด เพื่อเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดแกทั้งสองฝาย

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการปฏิบัติการ
และควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ และดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
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2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานม
ดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนมในฟารม ระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนม และขนาดพื้นที่ถือครอง

ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อที่จะนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการประกอบการดําเนินธุรกิจ หรือเปนการ
กําหนดกลยุทธการสงเสริมการตลาดของศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม
จํากัด ใหเหมาะสมกับกลุมฟารมโคนมผูผลิตน้ํานมดิบ เพื่อที่จะตรงกับความตองการฟารมโคนม
ผูผลิตน้ํานมดิบมากที่สุด
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ศูนยรับน้ํานมดิบใหมีความเหมาะสมเพื่อ
สรางความพึงพอใจใหแกฟารมโคนมผูผลิตน้ํานมดิบมากที่สุด

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบสงใหกับ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด จํานวน 317 ฟารม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบสง
ใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ใชวิธีกําหนดกลุมตัวอยางเปน
แบบสํามะโนประชากรโดยเก็บแบบสอบถามกับเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบ
สงใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ทั้งหมด คือ จํานวน 287
ฟารม โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมในการ Try-out จํานวน 30 ฟารม

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
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1.2 อายุ
1.2.1 16 - 25 ป
1.2.2 26 – 35 ป
1.2.3 36 - 45 ป
1.2.4 มากกวา 45 ปขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.3.1 ต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1.3.2 อนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1.3.3 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
1.4 รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลีย่ ตอเดือน
1.4.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท
1.4.2 20,001 – 40,000 บาท
1.4.3 40,001 – 60,000 บาท
1.4.4 สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป
1.5 จํานวนโคนมในฟารม
1.5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว
1.5.2 21 - 40 ตัว
1.5.3 40 - 60 ตัว
1.5.4 60 ตัวขึ้นไป
1.6 ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
1.6.1 ต่ํากวา 2 ป
1.6.2 2 - 4 ป
1.6.3 5 - 7 ป
1.6.4 7 ปขึ้นไป
1.7 ขนาดพื้นที่ถือครอง
1.7.1 นอยกวาหรือเทากับ 10 ไร
1.7.2 มากกวา 10 ไร – 20 ไร
1.7.3 มากกวา 20 ไร – 30 ไร
1.7.4 มากกวา 30 ไรขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด โดยแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
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2.1 ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
2.2 ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ
2.3 ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. น้ํานมดิบ คือ น้ํานมธรรมชาติที่รีดจากแมโคนม โดยที่มามีการปรุงแตง ที่จะมีการรีด
ออกในตอนเชาและตอนเย็น
2. ฟารมโคนม หมายถึง ฟารมที่เพาะลี้ยงโคนม เพื่อผลิตโคนมและน้ํานมดิบ
3. เจาของฟารมโคนม หมายถึง ผูประกอบการหรือผูจัดการฟารมโคนมที่มีหนาในการ
ดูแลการรีดนมหรือการจัดการทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในฟารมและมีการสงน้ํานมดิบใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
4. ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ หมายถึ ง ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบน้ํานมดิบใหไดคุณภาพ และ รวบรวมน้ํานมดิบจากฟารมโคนมที่ผลิต
น้ํานมดิบสงตอใหกับบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด
5. ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีและความประทับใจภายหลัง
การใชบริการสงน้ํานมดิบใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ในทั้ง 3
ดาน ไดแก
5.1 ดานการปฏิบั ติ การและควบคุมของศูนยรับ น้ํานมดิบ หมายถึง สิ่ งมองเห็ นและ
สัมผัสไดเพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจของเจาของฟารมที่สงน้ํานมดิบใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ
เชน ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ความสามารถในการตรวจสอบไดของ
ระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ
ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร การจัดระบบงานดานเอกสาร
ของศูนยรับน้ํานมดิบ ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
5.2 ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ หมายถึง สิ่งมองเห็นและสัมผัสไดเพื่อเปนการ
ตอบสนองความพึงพอใจของเจาของฟารมที่สงน้ํานมดิบใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ เชน ความสะดวก
ของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ ความทันสมัยของอุปกรณ
เชน เครื่องลําเรียงถังนม ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ ความเที่ยงตรง
เครื่องชั่งน้ํานมดิบ สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานม
ดิบ ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานม
ดิบ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม
5.3 ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ หมายถึงสิ่งมองเห็นและสัมผัสไดเพื่อเปนการตอบสนอง
ความพึ ง พอใจของเจ า ของฟาร ม ที่ ส ง น้ํ า นมดิ บ ให กั บ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ เช น ความเพี ย งพอของ
เจาหนาที่ใหบริการ ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่
ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่ ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่ การ
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ปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ความ
รวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่
ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่
ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่ ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและ
นอกสถานที่ของเจาหนาที่

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรือ่ งความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรบั น้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1.
2.
3.
4.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด
รายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน
5. จํานวนโคนมในฟารม
6. ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
7. ขนาดพื้นที่ถือครอง

ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม
ในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรบั น้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม
จํากัด
1. ดานการปฏิบัติการและควบคุม
ของศูนยรับน้ํานมดิบ
2. ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ
3. ดานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานทางการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 3 : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4 : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5 : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 : เจ า ของฟาร ม โคนมในจั ง หวั ด ลพบุรี ที่ มี ร ะยะเวลาในการเลี้ ย งโคนม
ตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 7 : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานม
ดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามาเปนกรอบในการกําหนดแนวทางในการวิจัยดังนี้
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ฟลลิป คอลเลอร (Philip Kotler. 1997: 47) ไดใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ
หมายถึง ระดับความรูสึกของบุคคลที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของขอเสนอ (หรือ
ผลิตภัณฑ) ตามที่เห็นหรือเขาใจ กับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระดับความพึงพอใจจึงเปน
ฟงกชั่น ความแตกตางระหวางการทํางาน (ผล๗ ที่มองเห็นหรือเขาใจ (Perceived Performance)
และความคาดหวัง (Expectations) ระดับความพึงพอใจสามารถแบงอยางกวางๆ ได เปน 3 ระดับ
ดวยกัน และลูกคารายใดรายหนึ่งอาจมีประสบการณอยางใดอยางหนึ่งใน 3 ระดับนี้ กลาวคือ หาก
การทํางานของขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ไมตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความไมพอใจ หาก
การทํางานขอเสนอ(หรือผลิตภัณฑ) ตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมพอใจ แตถาเกินกวาความ
คาดหวังลูกคาก็ยิ่งพอใจมากขึ้น
โครแมน (สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542: 161-162; อางอิงจาก Korman.
1977) ไดจําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุมคือ
1. ทฤษฎีการสนองความตองการ กลุมนี้ถือวาความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตองการ
สวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอผลที่ไดรับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล
2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุม ซึ่งสมาชิกใหกลุมเปนแนวทางในการประเมินผลการทํางาน
สวนมัมฟอรด (สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง. 2542:162; อางอิงจาก Manford.
1972) ไดจําแนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเปน 5 กลุมดังนี้
1. กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา กลุมนี้ไดแก Maslow, A.H. , Herzberg. F และ
Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตองการของบุคคลที่ตองการความสําเร็จของงาน
และความตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ ม ภาวะผู นํ า มองความพึ ง พอใจงานจากรู ป แบบและการปฏิ บั ติ ข องผู นํ า ที่ มี ต อ
ผูใตบังคับบัญชา กลุมนี้ไดแก Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.
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3. กลุมความพยายามตอรองรางวัล เปนกลุมที่มองความพึงพอใจจากรายได เงินเดือน
และผลตอบแทนอื่น ๆ กลุมนี้ ไดแก กลุมบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร (Manchester
Business School)
4. กลุมอุดมการณทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคกร ไดแก Crogier M. และ Coulder G.M.
5. กลุมเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน
กลุมแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน
สมิท (Smith. 1955: 114) กลาววา ความพึงพอใจตอการใหบริการเปนผลทางจิตวิทยา
สาระวิทยา และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหผูใชบริการหรือลูกคากลาตัดสินใจเลือกใชบริการ
เชลล Shell (1975: 252-268) ไดกลาวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสอง
แบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อ
เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ
กลาวคือ เปนความรูสึกที่ระบบยอนกลับ ความสุขที่สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึก
ทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผล
ตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่น ๆ
มูสลี (Morse. 1955:27:1967:81) กลาววา ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย เปนการ
ลดความตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความชื่นใจ
ตลอดจนสามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจ
ตอสิ่งนั้น
วอรูม (Vroom. 1964:99) กลาวไว ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง สามารถแทนกัน
ได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลไดมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะ
แสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ
Knob และ Stowart ไดอางถึงเรื่องความพึงพอใจของปจเจกบุคคลวา มีความแตกตางกันไปตาม
ความแปรปรวนของการตอบสนองความพึงพอใจ มีพื้นฐานจากองคประกอบที่ซับซอน ลักษณะความ
พึงพอใจจะแสดงออกในรูปของอารมณ ซึ่งจากการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความ พึงพอใจที่ผานมา
พบวา มักมีการพิจารณาความพึงพอใจในแงของทัศนคติ แรงจูงใจ ความคาดหวัง การไดรับรางวัล
และความสมดุลยทางอารมณเปนตน
เชลซี (Shelley. 1975) ศึกษาความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพอใจเปน
ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปน
ความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางดาน
บวกอื่น ๆ กล า วคื อ เปนความรู สึกที่มีร ะบบยอ นกลับ และความสุข นี้เ ป นความรูสึ กที่ทํ า ใหเ กิ ด
ความสุข หรือความรูสึกทางบวกมากขึ้น ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกซับซอน และ
ความสุข นี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึ กดานบวกอื่น ๆ ความรูสึกทางดานลบ ความรูสึก

10
ทางดานบวก และความสุข มีความสัมพันธกันอยางซับซอน และระบบความสัมพันธทั้งสามนี้เรียกวา
ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจทางดานบวกมากกวาดาน
ลบ
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526:74) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ เปนการใหคาความรูสึก
ของคนเราที่สัมพันธกับโลกทัศน ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่
มีตอสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึก ดี–เลว พอใจ–ไมพอใจ สนใจ–ไมสนใจ เปนตน
จึงสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจาก
การไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความ
ตองการไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการจะ
เกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม นั้ น จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะของการให บ ริ ก ารขององค ก ร ประกอบกั บ ระดั บ
ความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช
บริการอาจจะกระทําไดไหลายวิธี ดังตอไปนี้ (สาโรช ไสยสมบัติ 2534:39)
1. การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการรองขอหรือขอ
ความรวมมือ จากกลุมบุคคลที่ตองการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวให
เลือกตอบหรื อเปนคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ ถามอาจจะถามถึ งความพึงพอใจในดานตาง ๆ ที่
หนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน ลักษณะของการใหบริการ สถานที่ใหบริการ บุคลากรที่ใหบริการ
เปนตน
2. การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการซึ่ง
เปนวิธีการที่ตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบ
คําถามใหตรงกับขอเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับวาเปนวิธีที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง
3. การสังเกต เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการไดโดย
วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกอนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการไดรับบริการแลว
เชน การสังเกตกิริยาทาทาง การพูด สีหนา และความถี่ของการมาขอรับบริการ เปนตน การวัดความ
พึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน จึงจะสามารถประเมินถึง
ระดับความ พึงพอใจของผูใชบริการไดอยางถูกตอง
จะเห็นไดวา การวัดความพึงพอใจตอบริการนั้น สามารถที่จะทําการวัดไดหลายวิธี ทั้งนี้
จะตองขึ้นอยูกับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวย จึง
จะสงผลใหการวัดนั้นมีประสิทธิภาพเปนที่นาเชื่อถือได
การรักษาความพึงพอใจของลูกคา
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่แตละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช
ผลิตภัณฑหรือการบริโภคสินคา หรือรับบริการ ถึงคุณคาหรือประไยชนที่ใดรบนั้นเทากับหรือสูงกวา
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ระดับความคาดหวังของคนๆ นั้น ในทางตรงขามถาผลจากการใชสินคาหรือการไดรับบริการนั้นต่ํา
กวาคาความคาดหวัง บุคคลนั้นยอมจะ เกิดความไมพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

=

ความคาดหวังของลูกคานั้นเกิดจากหลายๆ องคประกอบ อันไดแก ประสบการณในอดีต
คําบอกเลาของเพื่อฝูงและญาติมิตร แหลงขอมูลอื่นๆ หรือแมแตพันธะสัญญาขององคกรที่ไดใหไวกับ
ลูกคาบางองคกรไดสรางความคาดหวังแกลูกคาในระดับสูงที่อาจกอใหเกิดความคาดหวังแกลูกคา
ในทางตรงกันขามองคกรกําหนดความคาดหวังไวต่ําก็ยิ่งไมสามารถชักจูงลูกคาใหเกิดความสนใจ
และมาซื้อสินคาได
อยางไรก็ตามองคกรการตลาดควรมุงเสนอสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ เพราะลูกคาจะ
ประเมินถึงคุณคาที่ไดรับเมื่อเทียบกับตนทุนที่จายไป ถาลูกคามีความพึงพอใจยอมมีความตองการ
ที่จะสานตอความสัมพันธกับธุรกิจโดยไมหันเหไปใชสินคาหรือบริการจากธุรกิจรายอื่น
ผลลัพธจากการที่ลูกคามีความพึงพอใจ ยอมกอใหเกิดสัมพันธภาพในระยะยาวแกองคกร
ธุรกิจและเกิดประโยชนหลายประการดังตอไปนี้
 ลูกคาจะซื้อสินคาบอยขึ้นและสรางความภักดีตอตราสินคาและบริการขององคกรในระยะ
ยาว
 ลูกคาจะชวยกันกระจายขาวสาร และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร
 ลูกคาจะชักนําผูซื้อรายใหมๆ แกองคการ
 ลูกคาจะไมออนไหวตอการโฆษณาหรือโปรแกรมการสงเสริมการขายของคูแขงขัน
ขณะเดียวกันกลับใหขอเสนอแนะและขอมูลตางๆ แกองคกร
 ตนทุนในการเสนอสินคาหรือบริการแกลูกคาเกา หรือลูกคาประจํานั้นต่ํากวาการ สราง
ลูกคารายใหมมาก คิดเฉลี่ยเเลวเปนสัดสวน 1:5 ทั้งนี้เพราะลูกคาเกายอมมีความเขาใจและเชื่อถือ
ในตัวสินคาหรือองคกรนั้นๆ อยูแลว ดังนั้นตนทุนการเจาะตลาดและการบริการตางๆ จึงต่ํากวา
ปจจุบันในยุคของการตลาดที่มุงเนนลูกคานั้นจะเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม คือ องคประกอบ
ทุกอยางนั้นใหเริ่มตนจากลูกคาเปนหลัก โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบตลอดจนตอบสนองในมุมมอง
ของลูกคา อันไดแก 4Cs: Customer Solution, Customer Cost, Convenience และ
Communication
1. Customer Solution
ผูผลิตสินคาตองเรียนรูถึงความตองการของผูบริโภค โดยการพัฒนาสินคาใหตรงกับ
ความตองการ เพื่อใหสินคานั้นๆ สามารถเอื้อประโยชนหรือแกปญหาใหแกลูกคา และที่สําคัญยิ่ง
คือการนําเสนอคุณภาพที่ดีแกลูกคา โดยอาจเสนอสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพตรงหรือสูงกวาความ
คาดหวังของ หลายๆ องคกรอาจมุงการตอบสนองสินคาหรือบริการใหตรงจุดและชัดเจนยิ่งขึ้นดวย
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กลยุทธที่เรียกวา Mass Customization โดยเสนอสินคาและบริการเพื่อลูกคาเฉพาะรายในราคาที่
เหมาะสม พรอมกการบริการพิเศษที่ตรงใจลูกคาแตละบุคคล ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนอง
ลูกคาในวงกวาง เพื่อสรางความพึงพอใจไดอยางทั่วถึงดังนั้นกลยุทธนี้จึงจําเปนตองใชการจัดการ
ระบบฐานขอมูลที่ ดีพรอมกั บเทคโนโลยีที่ทั นสมัยเพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิต ภัณฑและการ
ตอบสนองลูกคาอยางรวดเร็ว
2. Customer Cost
นักการตลาดควรเขาใจวา แมผูบริโภคจะไดรับสินคาที่ตรงกับความตองการแลว แตยัง
ไมใชปจจัยเพียงพอที่จะเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้เพราะผูบริโภคตองการซื้อสินคาในระดับราคาที่
เหมาะสม ผูบริโภคจะยอมจายในราคาที่สูงหากสินคานั้นๆ มีลักษณะพิเศษหรือมีเอกลักษณเฉพาะ
แนวความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับผูบริโภคที่เชื่อวา “สินคาที่มีคุณภาพสูง ราคามักจะแพง” นั้น กําลังจะ
เปลี่ยนไปในปจจุบันนี้ดวยกระบวนทัศนใหมในการบริหาร คือ “ยกระดับคุณภาพ ขณะเดียวกับ
ราคาที่ถูกลง” ซึ่งใหองคกรธุรกิจตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อใหตนทุนต่ําลง อีก
ทั้งยังตองเปลี่ยนยุทธวิธีการตั้งราคาใหมจากเดิม ที่ผลิตสินคาเสร็จแลวจึงคอยมาตั้งราคา แตกลับ
ตองพิจารณาวาผูบริโภคยอมรับสินคานั้นๆ ดวยราคา ณ ระดับใด สามารถลดตนทุนไดหรือไม
จึงคอยมากําหนดราคา ณ ระดับที่ผูบริโภคเต็มใจที่จาย
3. Convenience
ผู ผ ลิ ต ต อ งพยายามส ง มอบสิ น ค า หรื อ นํ า เสนอการบริ ก าร ณ สถานที่ แ ละเวลาที่
เหมาะสม ในปจจุบันธุรกิจมีการดําเนินการโดยเชื่อมตอดวยระบบคอมพิวเตอรระหวางสมาชิก เพื่อ
เอื้อประโยชนในการติดตอและการสั่งซื้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับและการไหลเวียนของวัตถุดิบ
และสินคาคงคลังไดในทุกขั้นตอนในสวนรานคาปลีกเองก็สามารถสั่งซื้อสินคาไดในทุกเวลาที่ตองการ
และสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลการสั่งซื้อไดทันทวงทีอีกทั้งเติมเต็มสินคาบนหิ้งไดตลอดเวลาไมเกิด
การขาดชวงและไมตองมีการสตอคสินคาไวมากเกินความจําเปน ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการระบบ
การสั่งซื้อและการจัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการลดตนทุนทั้งระบบนั่นเอง อันจะ
เกิดผลดีคืนกลับใหผูบริโภค ขณะเดียวกันการกระจายสินคาควรคํานึงถึงขอเท็จจริงวาผูบริโภคใน
ปจจุบันตองการจะซื้อหาสินคาดวยความงายและสะดวกสบายไมยุงยาก ณ เวลาใดก็ไดที่ตองการ
จึงเกิดธุรกิจประเภทรานสะดวกซื้อ ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง ในปจจุบันยังมีการใชเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสรางคุณคาในจุดนี้
4. Communication
การมีกิจกรรมเพื่อการสงเสริมการตลาด อันไดแก การใชพนักงานขาย การบริการ
สนับสนุน การโฆษณา และการประชาสัมพันธ ลวนแตเปนการเพิ่มการับรูแกผูบริโภค เกี่ยวกับ
คุณประโยชนของสินคา และขอมูลอื่นๆ ที่องคกรตองการสื่อสารดวยขอเท็จจริงที่ถูกตอง องคกร
พึงตองระมัดระวังการใหสัญญาแกผูบริโภคทีเกินจริง อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือเกิดความ
คาดหวังที่สูงและองคกรตองหลีกเลี่ยงการสรางแรงกดดันกับลูกคา เชน กรณีการใชพนักงานขาย
ซึ่งพยายามขายสินคาในลักษณะเชิงลุกอยางมากตอลูกคา ตรงกันขามองคกรควรแปรเปนกิจกรรม
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สงเสริมการตลาดเพื่อเสริมสรางคุณคาและใหเกิดความมั่นใจแกลูกคา เชน การเสนอคุณประโยชน
หรือการขายในลักษณะเชิงเปนการปรึกษาแกลูกคา ตลอดจนการบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง
หรือจั ดตั้งฝายลูกคาสัมพันธเพื่อแก ไขปญหาของลูกคาอยางทันทว งที เปนตน นอกเหนื อจาก
เครื่ องมือสื่อสารและการส งเสริมการตลาดแบบเดิมๆ แลว องคกรยังสามารถสรางคุณคาดว ย
เครื่องมือการสื่อสารยุคใหม อันไดแก การใชอินเตอรเน็ตเพื่อสื่อขาวสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย
โดยตรงในวงกวาง และเปนชองทางที่ลูกคาปอนขอมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบกลับสูองคกรไดอยาง
รวดเร็ว
การประเมินความพึงพอใจของลูกคา
องคกรตองมีการตรวจสอบและติดตามเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง
อาทิ พิจารณาขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากลูกคาผานชองทางตางๆ เชน กลองรับขอเสนอแนะ
โทรศัพท และผานทางเว็บไซต หรือแบบฟอรมที่จัดใหลูกคากรอก หรืออาจผานฝายลูกคาสัมพันธ
ฯลฯ
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา โดยองคกรจะมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
เปนระยะดวยแบบสอบถามหรือสัมภาษณทางโทรศัพท เชนความพึงพอใจตอรถยนตหลงจากใชงาน
ไปแลวเปนเวลา 6 เดือน หรือสอบถามความพึงพอใจตอศูนยบริการหลังจากที่ลูกคาไดใชบริการที่
ศูนยแลว เปนตน
การปลอมตัวเพื่อซื้อสินคาโดยองคกร อาจใหผูเชี่ยวชาญภายนอกทําการเยี่ยมเยียน
ศูนยบริการหรือศูนยจําหนาย พรอมกับใหประเมินคุณภาพการใหบริการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ
การวิเคราะหอัตราการสูญเสียลูกคา โดยพิจารณาตัวเลขของลูกคาเกาที่หายไป พรอมศึกษา
สาเหตุการจากไปของลูกคา ซึ่งองคกรจะตองมีการโทรศัพทหรือสื่อสารกับลูกคาจึงจะสามารถ
ประเมินความพึงพอใจและไดผลลัพธตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป
การวิเคราะหขอมูลจากพนักงานขายหรือพนักงานบริการ เพราะเนื่องจากการเปนผูใกลชิด
ลูกคาอยูแลวยอมทราบขอมูลตาง ๆ ไดดี

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
ความหมายของการบริการ
การบริการหมายถึง “กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน Intangible good
ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
จนนําไปสูความพึงพอใจได”
จากความหมายดั ง กล า วข า งต น สามารถพิ จ ารณาความหมายต า ง ๆ ของคํ า สํ า คั ญ ที่
เกี่ยวของได ดังนี้
1. กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ Delivery activity หมายถึงการดําเนินงานหรือการ
กระทําใดใด ของธุรกิจบริการอันเปนผลใหผูรับบริการ ลูกคาไดรับการตอบสนองตรงตามความ
ตองการ
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2. สิน ค า ที่ ไม มี ตั ว ตน Intangible
good หมายถึ ง การบริ ก ารซึ่ งเกิ ด จากกิ จ กรรม
กระบวนการสงมอบ ซึ่งไดแกคําปรึกษา การรับประกัน เปนตน
3. ความตองการของผูรับบริการ Customer need and want หมายถึงความจําเปนและ
ความปรารถนาของของลูกคาที่คาดหวังที่จะไดรับการบริการนั้น ๆ
4. ความพึงพอใจ Customer satisfaction หมายถึงการที่ลูกคาไดรับบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการได
ประเภทของการบริการในธุรกิจ โดยปกติแลวในธุรกิจบริการประเภทใดๆ ก็ตามสามารถ
แบงแยกออกเปนการบริการออกได 3 ประเภทใหญ ๆดังนี้
1. การบริการหลัก โดยการบริการนี้ถือเปนกิจกรรมหลักของธุรกิจ โดยทั่วไปการบริการ
หลักจะสรางกําไรใหกับธุรกิจมาก แตอยางไรก็ตาม บริการหลักมักจะมีการซับซอนในการใหบริการ
หรือการสงมอบใหลูกคา อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจธนาคาร
2. การบริการเสริม การบริการนี้สรางรายไดและกําไรใหธุรกิจได แตนอยกวาบริการหลัก
เชน มหาวิทยาลัยใหบริการเสริมการสอนคอมพิวเตอรตอบุคคลทั่วไป
3. การบริการอื่น ๆ การบริการนี้ไมถือเปนหัวใจหลักของธุรกิจนั้น แตขาดไมได เนื่องจาก
เป น การบริก ารที่ ส นับ สนุน บริก ารหลัก และบริ ก ารเสริ มใหดํา เนิน ไปไดอย างสะดวก การบริก าร
ประเภทนี้มักไมทํากําไรใหธุรกิจ หรืออาจเปนคาใชจายใหธุรกิจ อาทิ การใหบริการที่จอดรถ การ
ติดตั้งลิฟทโดยสาร เปนตน
ทฤษฎีและแนวคิดดานการบริการ (ศิริวรรณ; และคณะ: (2541). การบริหารการตลาด
ยุคใหม ปรับปรุงใหมลาสุด.)
บริการ (Services) เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สามารถสนองความ
ตองการใหแกลูกคาได ซึ่งกลาวถึงประเภทบริการ ลักษณะของบริการและการใชเครื่องมือการตลาด
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ และการจัดการธุรกิจบริการ
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บริการโดยใชเครื่องมือ
อัตโนมัติ
- เครื่องลางรถอัตโนมัติ
- เครื่องจักรอัตโนมัติ

แรงงานที่ไมชํานาญ
- บริการลางหองน้ํา
- ตัดหญา
- แบกหาม

ดําเนินการโดยใชบคุ คล

ดําเนินการโดยใชผูชํานาญ

- โรงภาพยนต
- แท็กซี่
บริการโดยใชแรงคน

- สายการบิน

แรงงานที่มีความชํานาญ
- ชางกอสราง
- ชางประปา

มืออาชีพ
- นักบัญชี
- นักกฎหมาย

ภาพประกอบ 2 ประเภทของธุรกิจบริการ
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). การบริการการตลาดยุคใหม. หนา 334.
ลักษณะของบริการและการประยุกตใชเครื่องมือการตลาด
บริการมีลักษณที่สําคัญ 4 ลักษณะ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาด ดังนี้
1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น หรือเกิดความรูสึกได
กอนที่จะมีการซื้อ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ
และประโยชนจากการบริการที่เขาจะไดรับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อในแงของสถานที่ ตัว
บุคคล เครื่องมือ วัสดุ ที่ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณและราคา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูขายบริการ
จะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
1.1 สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอ
1.2 บุ ค คล (People) พนั ก งานที่ ข ายบริ ก ารต อ งมี ก ารแต ง ตั ว ที่ เ หมาะสม บุ ค ลิ ก ดี
หนาตายิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นวาบริการ
ที่ซื้อจะดีดวย
1.3 เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณจะตองทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีการใหบริการที่
รวดเร็ว เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ
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1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตางๆจะตอง
สอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา
1.5 สัญลักษณ (Symbols) คือ ชื่อตราสินคาหรือเครื่องหมายตราสินคาที่ใชในการ
ใหบริการเพื่อใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย
1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคาการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบริการ ชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน
2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและการ
บริโ ภคในขณะเดีย วกั น กล า วคื อ ผู ข ายหนึ่ ง รายสามารถใหบ ริก ารลุ ก คาในขณะนั้น ไดหนึ่ ง ราย
เนื่องจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอื่นบริการแทนได เพราะตองผลิตและ
บริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายบริการเปน
ใคร จะใหบริการเมื่อไหร ที่ไหนและอยางไร ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนในบริการ
และสอบถามผูอื่นกอนที่จะเลือกรับบริการ ในแงชองผูขายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพทําได
2ขั้นตอน คือ
3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการ
3.2 ตองสรางความพอใจใหลูกคา โดยเนนการใช
4. ไมสามารถเก็บไวได (Perish ability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอื่น
ถาความตองการมีสม่ําเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอน จะ
ทําใหเกิดปญหาคือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา
การบริหารคุณภาพการใหบริการ (Managing Service Quality) เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางการบริการที่คาดหวัง และบริการที่ไดรับ ถาบริการที่ไดรับต่ํากวาความคาดหวังลูกคาจะรูสึก
วาบริการไมไดคุณภาพ แตถาบริการที่ไดรับสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาจะรูสึกวาบริการที่ไดรับมี
คุณภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะไดมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยไดคนพบตัวกําหนดคุณภาพของ
บริการที่มีความสําคัญ ไดแก
1. ความนาเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการบริการ ที่ทําใหมั่นใจในบริการที่
ไววางใจได และถูกตองแนนอน
2. ความเต็มใจและความพรอม (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะชวยเหลือ
3. การรับประกัน (Assurance) ความรู และความสุภาพของลูกจางและความสามารถของ
ลูกจางในการถายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น
4. การเอาใจใส (Empathy) การจัดหา ดูแล เอาใจใสเฉพาะราย แกลูกคา ทุกราย
5. การสัมผัสได (Tangibles) การปรากฏของสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุเครื่องมือ
บุคลากร
การบริหารประสิทธิภาพในการใหบริการ (Managing Productivity) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการ ธุรกิจบริการสามารถทําได 7 วิธีคือ
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1. การใหพนักงานทํางานมากขึ้นหรือมีความชํานาญสูงขึ้น โดยจายคาจางเทาเดิม
2. เพิ่มปริมาณการใหบริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางสวนลง
3. เปลี่ยนบริการใหเปนแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเขามาชวยสรางมาตรฐาน
4. การใหบริการที่ไปลดการใชบริการ หรือสินคาอื่น ๆ
5. การออกแบบบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การใหสิ่งจูงใจลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท
7. การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการดีขึ้นวัตถุทางการสื่อสาร
กุลธน ธนาพงศธร (2537, หนา 34) ไดใหความเห็นในเรื่องหลักการใหบริการที่ดีไววา มี
หลักการดังตอไปนี้
1. ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของสวนใหญ
2. ใหบริการโดยยึดหลักความสม่ําเสมอ
3. ใหบริการโดยยึดหลักความเสมอภาค
4. ใหบริการโดยยึดหลักประหยัด
5. ใหบริการโดยยึดหลักความสะดวก
จากแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ แสดงใหเห็นวา เปาหมายของการใหบริการนั้น คือ การ
สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ ดังนั้นการที่จะวัดวาการใหบริการบรรลุเปาหมายหรือไมวิธีหนึ่ง
คือการวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เปนการตอบคําถาม
วาหนวยงานมีหนาที่ใหบริการมีความสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดหรือไม
เพียงใด อยางไร พอสรุปความหมายของการบริการไดวา เปนการปฏิบัติรับใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนของลูกคา บริการเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสจับตองไดหรือแสดงความเปน
เจาของได แตสามารถที่จะถูกรับรูในเชิงความพึงพอใจ และสามารถชวยรักษาลูกคาไวได

3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค
มีความหมายกวาง ๆ วาหมายถึงการศึกษาถึงการแสดงออกของคนในฐานะผูบริโภค ที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ สาระสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว จะอยูที่กิจกรรมหลัก 3
ประการคือ
1. การจัดหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมตาง ๆที่คนทั่ว ๆ ไปจนนําไปสูการซื้อหรือ
ไดมาซึ่งรับสินคาและบริการมาใช กิจกรรมนับตั้งแตการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการใดใด
ซึ่งรวมไปถึงการเปรียบเทียบสินคาและบริการแตละชนิด จนถึงการตกลงใจซื้อ ทั้งนี้นักวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคจะตองสนใจและพิจารณาดวยพฤติกรรมอยางไร
2. การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูวาผูบริโภคนั้นทําการใชสินคาหรือ
บริการนั้น ๆ ที่ไหน อยางไร ภายใตสถานการณอยางไร รวมตลอดไปถึงการดูดวยวา การใชสินคา
นั้นทําไปเพื่อความสุขอยางครบเครื่องสมบูรณแบบ หรือเพียงเพื่อความตองการขั้นพื้นฐานเทานั้น
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3. การกําจัดหรือทิ้ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวา ผูบริโภคใชสิ้นคาหรือบริการ
และหีบหอของสินคาหมดไปอยางไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบริโภคที่ดําเนินไป และที่กระทบตอ
สภาพแวดลอมรอบตัวดวย รวมไปถึงการดําเนินการโดยวิธีอื่นและกับสินคาหรือบริการที่ใชแลว
ความสําเร็จขององคกรธุรกิจนั้นนอกจากตองการสัมฤทธิ์ผลดานยอดขายและกําไรแลวสิ่ง
สําคัญยิ่ง คือ การบรรลุความพึงพอใจของลูกคา อันหมายถึง ความรูสึกที่ลูกคาแสดงออกถึงความ
ยินดี ความอิ่มเอมใจจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดรับ ในการบริหารองคกรเพื่อใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจนั้น เบื้องตนตองเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ อันไดแก การเขาใจความ
ตองการของลูกคาอยางแทจริงจากมุมมองของลูกคา (Customer Insight)
โดยปกติแลวลูกคาจะประเมินคุณคาจากอัตราสวนของผลประโยชนที่ลูกคาไดรับเมื่อเทียบกับตนทุน
ทั้งหมดที่จายไป
ประโยชนที่ไดรับ
คุณคา =
ตนทุนที่จายไป
ดังนั้น องคการตลาดสามารถที่จะเพิ่มคุณคาเพิ่มสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาใน 2
แนวทาง คือ
1. การเพิ่มคุณประโยชนใหแกลูกคามากขึ้น
2. การลดตนทุนใหลูกคา
พฤติกรรมผูบ ริโภค
การตัดสินใจซื้อบริการใดใด จะมีเหตุหรือปจจัยอยางไรที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อบริการ
นั้น มีดวยกัน 2 สาเหตุดังนี้
1. การตัดสินใจซื้อดวยเหตุผล
เปนการซื้อโดยหาขอมูลมาเปรียบเทียบกอนที่จะตัดสินใจ เปนการศึกษาขอมูลและนําม
วิเคราะหวาการใชบริการนั้นคุมหรือไมการตัดสินใจแบบนี้พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง สาเหตุ
ประการหนึ่งมาจากเพศชายมีภาวะทางอารมณที่คอนขางคงที่และมั่นคงกวาเพศหญิง
นักการตลาดจะกระตุนใหลูกคากลุมนี้ซื้อดวยเหตุผลที่เห็นวาคุมคาอยางแทจริง ดวย
การให ข อ มู ล ที่ เ หมาะสมและชั ด เจน ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ค วรกระทํ า อย า งยิ่ ง ในยุ ค นี้ เนื่ อ งจากลู ก ค า มี
การศึกษามากขึ้น การใหขอมูลเปนการกระตุนการตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลที่มีเหตุผล
2. การซื้อดวยอารมณ
การซื้อดวยอารมณนี้เกิดกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย การตัดสินใจแบบนี้จะเปนการ
ตัดสินใจที่รวดเร็ว เมื่อไดรับขอมูลบางอยางที่มากระตุนตอมความตองการ
นักการตลาดจะตองกระตุนลูกคากลุมนี้ใหมากขึ้น เนื่องจากเปนกลุมที่ยอมจายเงินมาก
สําหรับการบริการในครั้งหนึ่ง ๆ เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย ความสวยงามและความหรูหรา
ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจของผูบริโภค
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ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของ
ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซื้อและใชบริการของแต
ละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
และใชบริการของผู บริโภคอยางเหมาะสม โดยที่เราสามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ออกเปน 2 ประการ ไดแก
1. ปจจัยภายใน (InternaI Factors)
ไดแก ความจําเปน ความตองการและความ
ปรารถนา แรงจูงใจบุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู
2. ปจจัยภายนอก (ExternaI Factors) ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม
วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม
ปจจัยภายใน
ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการแสดงออก ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ความ
จําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู
1. ความจําเปน (Needs) ความตองการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความ
จําเปน ความตองการ และความปรารถนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและสามารถใชแทนกัน
ได ซึ่งเราจะใชคําวาความตองการในการสื่อความเปนสวนใหญ โดยที่ความตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของ
บุคคลจะเปนจุดเริ่มตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจําเปนหรือ
ความตองการ ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจําเปนหรือความ
ตองการนั้นๆ
เราอาจจะกลาวไดวา ความตองการของมนุษย หรือความตองการของผูบริโภคเปน
เกณฑ สํ า หรั บ การตลาดยุ ค ใหม และเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ของแนวความคิ ด ทางการตลาด (Market
concepts) นอกจากนั้นยังเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอด ความสามารถในการสรางกําไร และความ
เจริญเติบโตของธุรกิจภายใตสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่มีการแขงขัน กลาวคือ ธุรกิจตองสามารถที่
จะกําหนดและตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ยังไมไดรับการตอบสนอง (Unfulfilled Needs)
ไดดีกวาและรวดเร็วกวาคูแขงขัน
2. แรงจูงใจ (Motive) เมื่อบุคคลเกิดปญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น และหากปญหานั้นไม
รุนแรงเขาอาจจะปลอยวาง ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใดๆ แตหากปญหานั้นๆ ขยายตัว
หรือเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งเปน
เรื่องที่สําคัญที่เรา ตองศึกษาถึงความตองการ และความคิดของผูบริโภค เพื่อที่จะสรางแรงจูงใจใน
การซื้อสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใหได
3. บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจตางๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอ
การกําหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปนลักษณะการ
ตอบสนองในรูปแบบที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก
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หรือตอบ- สนองตอปญหาดวยความมั่นใจ และกลาแสดงความคิดเหนือมีความเปนตัวเองสูง ในขณะ
ที่ผูที่ขาดความมั่นใจในตนเองไมกลาเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอื่นไดงาย จะมี
ลักษณะเปนคนที่ชอบตามผูอื่น
4. ทัศนคติ (Attitude) เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังนั้น เมื่อเราตองการใหบุคคลใดๆ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะตองพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขากอน แตในความเปนจริง
ทัศนคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เนื่องจากเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวใหเขา
กับพฤติกรรมของผูบริโภค ยอมกระทําไดงายกวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งตองใช
ความเขาใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน
5. การรับรู (Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทํ า ของบุ ค คลอื่ น ก า วแรกของการเข าสู ค วามคิ ด ในการสร า งความต อ งการแก ผูบ ริ โ ภค คื อ
ตองการใหเกิดการรับรูกอน โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคการใหมีคุณคาในสายตาของ
ผูบริโภค ซึ่งจะเปนการสรางการยอมรับไดเทากับเปนการสรางยอดขายนั่นเอง
6. การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการรับรู
และประสบการณของบุคคล ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในระยะยาว ดังนั้น หากมีการรับรู
แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางจะคงที่ ก็ยังไมถือ
วาเปนการเรียนรู
ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
ความคิ ด และพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภค โดยป จ จั ย ภายนอกแบ ง ออกเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ 6
ประการ ไดแก
1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซื้อ (purchasing power) ของ
ผูบริโภค ทั้งในรูปของตัวเงินและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
2. ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความ
แตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว
ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอื่นๆ เนื่องจากบุคคลจะใชชีวิตในวัยเด็ก ซึ่ง
เปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจํา (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวิต เปน
ตน
3. สังคม (Social) กลุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของบุคคลให
เปนในทิศทางเดียวกันของสังคม เพื่อการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกวา กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles) คานิยมของ
สังคม (Social Values) และความเชื่อ (Believes) นอกจากนี้ สังคมอาจเปนไดทั้งสังคมอาชีพและ
สังคมทองถิ่น ทําใหตองศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มี
ตอการอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกําหนด
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4. วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนสิ่งดีงามและยอมรับ
ปฏิบัติมา เพื่อใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพื่อการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยมพื้นฐาน
(Basic values) การรับรู (Perception) ความตองการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่ง
เรียนรูจากการเปนสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงเปนรูปแบบหรือวิถีทางในการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวย คานิยมการแสดงออก คานิยม
ในการใชวัตถุหรือสิ่งของ หรือแมกระทั่งวิธีคิดก็เปนวัฒนธรรมดวย
5. การติดตอธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสที่ผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคา
หรือบริการนั้นๆ สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอยๆ ก็จะมีความคุนเคย ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคมีความไววางใจและมีความยินดีที่จะใชสินคานั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเนนในเรื่องของการทํา
ใหเกิดการพบเห็นในตราสินคา (Brand Contact) นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก
สัมผัส ไดยิน ไดฟงดวยความถี่สูง การสรางใหบุคคลเกิดการเปดรับ (Exposure) มากเทาใด ก็ยิ่งทํา
ใหไดประโยชนมากขึ้นเทานั้น ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยนั้นกอใหเกิดความรัก
6. สภาพแวดลอม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั่วไป เชน ความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ําหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ EI Ninyo
และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน
เราจะเห็ น ว า ป จ จั ย แวดล อ มภายนอกจะมี ค วามสํ า คั ญ และอิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมของ
ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ เพียงแตองคประกอบแตละตัวจะมีความรุนแรง และผลกระทบในมิติที่
แตกตางกัน ดังนั้นจึงควรที่จะตองตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญ โดยติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะหผลกระทบที่มีตอสินคาและบริการของเราอยางตอเนื่อง
พฤติกรรมผูบริโภคและแนวความคิดทางการตลาด (Consumer behavior and marketing
concept) ความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการทําความเขาใจ จะตองระลึกถึงความสําคัญของการตลาด
ในระยะยาว และสอดคลองถึงพฤติกรรมแนวความคิดทางการตลาด ซึ่งยึดถือวา ปจจัยที่สําคัญที่จะ
บรรลุจุดมุงหมายขององคการก็คือการพิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของเปาหมาย และ
สงมอบความพึงพอใจใหไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขงขัน จากความหมายนี้
จะเห็นประเด็นสําคัญ 3 ประการคือ
1. ความตองการและความจําเปนของผูบริโภค ในการกําหนดและการตอบสนองความพึง
พอใจของผูบริโภคเปนความตั้งใจของธุรกิจทั้งการจัดหาสินคาและบริการรวมทั้งกลยุทธการตลาด
อื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการนั้น
2. วัตถุประสงคของบริษัท ความจําเปนและความตองการของผูบริโภคมีมาก ดังนั้นธุรกิจ
ตองมุงที่ตลาดที่สามารถตอบสนองความตองการนั้นไดดีและมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขัน
3. การประสมประสานกลยุ ท ธ การใช ค วามพยายามใช ก ลยุ ท ธ ห ลายประการร ว มกั น
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของธุรกิจและตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค
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การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผน และการบริหารแนวความคิด การกําหนดราคา
การส ง เสริ ม การตลาด และการจั ด จํ า หน า ยความคิ ด สิ น ค า และบริ ก าร เพื่ อ สร า งให เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนที่สนองความพึงพอใจของแตละบุคคล และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ จะเห็นวา
การตลาดก็คือขั้นตอนของการวางแผนและการบริหารการตลาดนั่นเองทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคจึงจําเปนอยางยิ่งตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
การวางแผนกลยุ ท ธ หมายถึ ง กระบวนการบริ ห ารที่ ป ระสมประสานทรั พ ยากรและ
ความสามารถขององคการใหเหมาะสมกับโอกาสทางการตลาดระยะยาว การศึ กษาโอกาสทาง
การตลาดก็คือโอกาสจากพฤติกรรมผูบริโภคนั่นเอง
การวางแผนกลยุทธโดยมุงที่ตลาด หมายถึง กระบวนการบริหารในการพัฒนา และการ
รักษาความเหมาะสมระหวางวัตถุประสงค ทักษะ และทรัพยากรขององคการกับการเปลี่ยนแปลง
โอกาสทางการตลาด จุ ด มุ ง หมายของการวางแผนกลยุ ท ธ เ พื่ อ กํ า หนดและปรั บ ปรุ ง ธุ ร กิ จ และ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อสรางกําไรและความเจริญเติบโตของกิจการ การที่จะสรางกําไรไดนั้นธุรกิจ
จําเปนตองศึกษาถึงความตองการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคนั่นเอง
การวางแผนตลาดเชิงกลยุทธ หมายถึงการกําหนดวัตถุประสงคการเลือกตลาดเปาหมาย
และการพัฒนากลยุทธและโปรแกรมการตลาด (ซึ่งประกอบดวย กลยุทธและโปรแกรมดานผลิตภัณฑ
การจัดจําหนาย การตั้งราคา และการสงเสริมการตลาด) ของบริษัทเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค การใช
ทรัพยากร การดําเนินงานตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมโดยมีจุดมุงหมายก็คือ การวางแผน
ระยะยาว ใหเกิดความอยูรอด กําไร ความเจริญเติบโต และความมั่นคงตลอดไป

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คะนึงรัตน คํามณี (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ฝ ายส งเสริ มการเกษตรสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํา กัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนสมาชิกเพศชาย อายุเฉลี่ยประมาณ 48 ป จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มากที่สุด สําหรับแรงงานที่ใชในการเลี้ยงโคนม โดยมีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย
ประมาณ 3 คน สําหรั บ รายไดของสมาชิก พบว า สมาชิกมี รายได จ ากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ ย
384,937.89 บาทตอป รายไดอื่นนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย77,520.83 บาทตอป และ
รายไดทั้งหมดโดยเฉลี่ย 411,652.18 บาทตอป สํา หรับรายจายของสมาชิก พบวา คาใชจายในการ
ประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย 196,387.22 บาท คาใชจายในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 88,390.83 บาท และ
รายจายทั้งหมดโดยเฉลี่ย 284,778.05 บาท ในดานการใชสินเชื่อในครัวเรือนของสมาชิก พบวา
สมาชิ ก ไม มี ก ารใช สิ น เชื่ อ มากที่ สุ ด สํ า หรั บ สมาชิ ก ผู ใ ช สิ น เชื่ อ พบว า มี ก ารใช สิ น เชื่ อ โดยเฉลี่ ย
77,718.05 บาทตอป โดยใชสินเชื่อจากสหกรณโคนมหนองโพราชบุรีจํา กัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)
มากที่สุด สํา หรับการเปนสมาชิกกลุม พบวา สมาชิกมีประสบการณในการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย คือ
15.8 ป โดยสมาชิกสวนใหญเห็นวาเปนอาชีพที่มีรายไดดี โดยจะไดรับเงินคาน้ํานมดิบทุก 10 วัน
สวนขนาดฟารมของสมาชิกนั้น พบวา สมาชิกมีจํานวนโครีดนมเฉลี่ยประมาณ 12 ตัว คือ เปนฟารม
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ขนาดกลางสํา หรับรูปแบบผลผลิตที่สมาชิกขาย พบวา สมาชิกสวนใหญจะใหความสําคัญตอการ
ขายหรือมุงหวังผลตอบแทนจากการขายน้ํา นมดิบเปนอันดับที่ 1 โดยสวนใหญมีแหลงขายผลผลิต
คือ น้ํานมดิบขายใหกับสหกรณฯ มูลโค สําหรับการไดรับขาวสวนระยะทางจากฟารมของสมาชิก
มาถึงสหกรณฯ โดยเฉลี่ย 4.27 กิโลเมตร
ความพึงพอใจของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรสหกรณ
โคนมหนองโพราชบุรี จํา กัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)ภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก
โดยหัวขอเรียงตามอันดับความพึงพอใจ คือเจาหนาที่ฯ เปน ผูมีความเต็มใจใหความชวยเหลือ
สมาชิก กระทํา สิ่งตาง ๆ ดวยความจริงใจ มีความเปนมิตร เปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธดี มีความ
รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสุภาพนุมนวล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร มี
ความสามารถใชหลักจิตวิทยาในการติดตอหรือเผยแพรความรูใหกับสมาชิก มีความกระตือรือรนใน
การทํา งาน รักษาคํา มั่นสัญญา ปฏิบัติตามที่พูดหรือนัดหมายไว และมีความตรงตอเวลาเจา หนาที่
ฯ เปนผูปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มีความรูความสามารถ/ความชํานาญดานวิชาการเปนอยางดี มี
ความรูทันสมั ย ทั นเหตุ การณ การนํ า ความรูเ กี่ ย วกับ การเลี้ยงโคนมที่ไดรั บจากเจ าหนาที่ฝาย
สงเสริมการเกษตร สหกรณโคนมหนองโพฯ มาประยุกตใช/ปฏิบัติไดจริง เปนผูใหคํา ชี้แนะในการ
แกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนมแกสมาชิกไดตลอดเวลา การกระตุนใหสมาชิกรูจัก
วิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ในการเลี้ยงโคนมอยูเสมอ เจาหนาที่ฯ ใหคํา แนะนํา ในการทํา พันธุ
ประวัติโคนมแกสมาชิก แนะนําสมาชิกในการเลือกใชปจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคนม จํา หนาย
ปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ อาหารโคนม นํ้าเชื้อพอพันธุดี ฯลฯ ใหแกสมาชิกในราคาเหมาะสม
ใหบริการและสาธิตวิธีการตัดแตงกีบโคนมแกสมาชิก จํา หนายปจจัยการผลิต เชน เวชภัณฑ อาหาร
โคนม นํ้าเชื้อพอพันธุดีฯลฯ ที่มีคุณภาพใหแกสมาชิก แนะนํา วิธีการใชเวชภัณฑตาง ๆ สํา หรับโคน
มอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ (2542) เรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมตอการสงเสริม
การเลี้ยงโคนมอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเกษตรกรที่มี อายุ
เฉลี่ยประมาณ 41.39 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สุด สําหรับรายไดของเกษตรกร
พบว า เกษตรกรมี ร ายได จ ากการเลี้ ย งโคนมโดยเฉลี่ ย 247,223.88 บาทต อ ป รายได อื่ น
นอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย 8,899.41 บาทตอป สําหรับรายจายของเกษตรกรพบวา
คาใชจายในการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย 152,575.12 บาทตอป เกษตรกรมีประสบการณในการเลี้ยง
โคนมโดยเฉลี่ย คือ 11-20 ป สวนขนาดฟารมของสมาชิกนั้น พบวา เกษตรกรมีจํานวนโครีดนมเฉลี่ย
ประมาณ 14 ตัว คือ เปนฟารมขนาดกลางระยะทางจากฟารมของเกษตรกรมาถึงสหกรณฯ โดย
เฉลี่ย 3.32 กิโลเมตร จํานวนโคนมรีดไดวันละ 7 ตัว สวนใหญเกษตรจะมีพื้นที่เลี้ยงโคนม 4 ไร พื้นที่
ถือครอง 4 ไร แรงงานที่ใชในการรีดนมประมาณ 2 คน
ความพึงพอใจของเกษตรกรจะแบงออกเปนจากผลตอบแทนและการจัดการในการเลี้ยงโค
นม ในเรื่องของผลตอบแทน จะใหความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับคือ ราคาการขายน้ํานม รายได
จากการขายลูกโคโต และราคาจากการขายแมโคหมดสภาพ สวนการจัดการในการเลี้ยงโคนม จะให
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ความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับคือ ความเบิกบานใจในการเลี้ยง พันธุโคที่เลี้ยงในปจจุบัน และการ
เลี้ยงโคนมโดยรวม
สุรพล วาที (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอการผลิตโคนมของเกษตรกรใน
จั ง หวั ด ลพบุ รี ผลการวิ จั ย พบว า ส ว นใหญ เ ป น เกษตรกรที่ มี อายุ เ ฉลี่ ย ประมาณ 43.2 ป จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สุด สําหรับรายไดของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีรายไดจาก
การเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย 332,381.94 บาทตอป รายไดอื่นนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย
60,167.69 บาทตอป สําหรับรายจายของเกษตรกรพบวา คาใชจายในการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย
219,964.01 บาทตอป เกษตรกรมีประสบการณในการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย คือ 9 ป สวนขนาดฟารม
ของสมาชิกนั้น พบวา เกษตรกรมีจํานวนโครีดนมเฉลี่ยประมาณ 14 ตัว คือ เปนฟารมขนาดกลาง
ระยะทางจากฟารมของเกษตรกรมาถึงสหกรณฯ โดยเฉลี่ย 3.32 กิโลเมตร จํานวนโคนม 19 ตัว สวน
ใหญเกษตรจะมีพื้นที่ถือครอง 41.5 ไร แรงงานที่ใชในการรีดนมประมาณ 1-2 คน จํานวนโคนมที่รีด
ประมาณ 9 ตัว รีดไดวันละ 76.9 กิโลกรัม
ความพึงพอใจของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จะใหความพึงพอใจมากในดานตางๆ เหลานี้ คือ
ทางดานเศรษฐกิจ คือ คาตอบแทนจาการเลี้ยงโคนม ราคายา ราคาอาหารสัตวที่ใชในฟารม ราคา
น้ําเชื้อในการผสม ราคาการจําหนายของเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณการรีด และราคาน้ํานมดิบ
ที่ขายใหกับสหกรณ ทางดานสังคม มีเวลาอยูกับครอบครัวมากขึ้น เปนงานที่มีความมั่นคง มีการ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล การเลี้ ย งทํ า ให เ กิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ กั น ในท อ งถิ่ น ส ว นด า นการส ง เสริ ม มี ก าร
ใหบริการผสมเทียมจาก อสค. มีบริการปองกันเชื้อโรค กําหนดราคารับซื้อน้ํานมดิบขั้นต่ํา เพื่อ
ประกันราคา มีการใหพันธุหญา มีการฝกอบรมเพื่อใหเกิดความชํานาญ ดานสภาพแวดลอม มีการ
ปรับสภาพดินภายในฟารม กําจัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น กําจัดกลิ่นไมพึงประสงค หรือแมลง สัตวตางๆ
สํ า เนาว พุ ก ละออ (2545) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต อ การส ง เสริ ม และการ
ใหบริการขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศชาย เปนเกษตรกรที่มี อายุเฉลี่ยประมาณ 44.9
ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มากที่สุด มีสมาชิกในครัวเรือน เทากับ 5 คน สําหรับ
รายไดของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย 363,474.10 บาทตอป
รายไดอื่นนอกเหนือจากการเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย 26,365.80 บาทตอป สําหรับรายจายของเกษตรกร
พบวา คาใชจายในการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย 193,735.60 บาทตอป เกษตรกรมีประสบการณใน
การเลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ย คือ 6 ป สวนขนาดฟารมของสมาชิกนั้น พบวา เกษตรกรมีจํานวนโครีดนม
เฉลี่ยประมาณ 21 ตัว คือ เปนฟารมขนาดกลางระยะทางจากฟารมของเกษตรกรมาถึงสหกรณฯ
โดยเฉลี่ย 3.32 กิโลเมตร จํานวนโคนม 19 ตัว สวนใหญเกษตรจะมีพื้นที่ถือครอง 27.1 ไร แรงงานที่
ใชในการรีดนมประมาณ 3 คน จํานวนโคนมที่รีดประมาณ 9 ตัว
ความพึ งพอใจต อการสงเสริ ม และการใหบ ริ ก ารขององคก ารส ง เสริ มกิ จ การโคนมแห ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) จะแบงออกเปนหลายๆดาน คือ ดานการปฏิบัติงานของเจาหนา จะมีความพึง
พอใจในเรื่องความสุภาพในการพูดจา การวางตัวเปนกันเอง ความรับผิดชอบตองาน ความตั้งใจใน
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การทํางาน การแนะนําและการถายทอดความรู ดานการใหบริการ การจําหนายพันธโค ตองตรงเวลา
และเปนพันธุที่ดี ผสมเทียมและสัตวแพทย ตองสามารถแกไขปญหาในโรคตางๆไดดีไมลุกลาม มี
การจัดหาตลาดรับซื้อนมที่เพียงพอตอความตองการของเกษตรกร ดานผลตอบแทน รายได ราคา
น้ํานม การจําหนายโคนม ตองมียุติธรรมในการจายเงิน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดจะพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรนั้นมีสวนเกี่ยวของ
กับความพึงพอใจของผูบริโภคไมวาจะเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และคุณภาพในการใหบริการ ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจของผูบริโภคและสามารถนํามาใชประโยชน
ตอผูวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางแบบสอบถามไดตอไป
สนทยา แสนณรงค (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการ
ของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ผลการวิจัยพบวาสวนใหญเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 45 –
54 ป กลุมสมาชิกมีการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรสมีครอบครัวแลวและมีระยะเวลาในการเขา
เปนสมาชิกสหกรณ 11-15 ป เปนสวนใหญ ขนาดของฟารมที่ทําสวนใหญเปนฟารมที่มีขนาดโครีด
นม 10 – 19 ตัว
จากการศึ ก ษาภาพรวมพบว า สมาชิ ก มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารในส ว น
สํานักงาน ในระดับมาก เมื่อจําแนกการใหบริการทั้ง 5 ดาน พบวา ดานสิ่งที่จับตองได ดานความ
เชื่อมั่น ความไววางใจในการปฏิบัติงาน และดานความรู อัธยาศัยไมตรี ความมั่นใจได นั้นความพึง
พอใจอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง มี 2 ดานดวยกัน คือ ดานการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิก และดานการเขาถึงจิตใจ ความรูสึก ความตองการของสมาชิก
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการตามลักษณะทางประชากรสาสตรที่สําคัญ พบวาเพศ
หญิงมีความพึงพอใจที่สูงมากกวาเพศชาย ภาพรวมคุณภาพการใหบริการทุกๆดานของระดับอายุ
ของสมาชิกพบวาสมาชิกสหกรณที่มีระดับอายุตางกันจะมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการใน
สวนสํานักงานสหกรณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในแตละดานที่ตางกันโดยสมาชิกกลุมที่
มีอายุ 45 ปขึ้นไป จะมีความพึงพอใจสูงที่สุด สวนกลุมสมาชิกที่มีอายุ 25 – 34 ป มีความพึงพอใจ
นอยสุด ภาพรวมคุณภาพการใหบริการทุกๆ ดานของระดับการศึกษาของสมาชิก
จากการศึกษาภาพรวมระดับความพึงพอใจตอการใหบริการสวนโรงงานผลิตภัณฑอาหาร
นมและสงเสริมการเกษตรของสหกรณ พบวา มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับพอใจมาก มี 4ดาน
คือ ดานสิ่งที่จับตองได ดานความเชื่อมั่น ความไววางใจในการปฏิบัติงาน ดานการตอบสนองความ
ตองการของสมาชิก และดานความรู อัธยาศัยไมตรีความมั่นใจได สวนความพึงพอใจในระดับพอใจ
ปานกลางตอคุณภาพการใหบริการมี 1 ดานของ สหกรณ คือ ดานการเขาถึงจิตใจความรูสึก ความ
ตองการของสมาชิก และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการนี้ตามลักษณะทางประชากร
สาสตรที่สําคัญ พบวา สมาชิกเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวาเพศชายสมาชิกที่มีอายุแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในแตละดานที่ตางกัน ภาพรวมคุณภาพการใหบริการทุกๆ ดานของระดับ
อายุสมาชิกพบวาสมาชิกสหกรณที่มีระดับอายุตางกันจะมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการใน
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สวนโรงงานผลิตภัณฑอาหารนมและสงเสริมการเกษตรของสหกรณไมแตกตางกันโดยสมาชิกกลุมที่
มีอายุ 45 ปขึ้นไป จะมีความพึงพอใจสูงที่สุด สวนกลุมสมาชิกที่มีอายุ 25 – 44 ป ภาพรวมคุณภาพ
การใหบริการทุกๆ ดานของระดับการศึกษาของสมาชิกนั้นพบวาสมาชิกสหกรณที่มีระดับการศึกษา
ตางกันจะมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในสวนโรงงานผลิตภัณฑอาหารนมและสงเสริม
การเกษตรของสหกรณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในแตละดานที่ตางกัน โดยสมาชิกที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุด สวนกลุมสมาชิกที่มีการศึกษาระดับปริญญตรี
เปนกลุมที่มีความพึงพอใจนอยสุด ภาพรวมคุณภาพการใหบริการทุกๆ ดานของระดับระยะเวลาการ
เขาเปนสมาชิกสหกรณนั้นพบวาสมาชิกสหกรณที่มีระดับระยะเวลาการเขาเปนสมาชิกตางกันจะมี
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในสวนโรงงานผลิตภัณฑอาหารนมและสงเสริมการเกษตร
ของสหกรณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ. โดย สมาชิกกลุมที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิก
นอยกวา 5 ป มีความพอใจสูงสุดสวนสมาชิกที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิก 6 -15 ป มีความพึงพอใจ
นอยสุด
นภธร ธรรมพิ ทั ก ษ กุ ล (2551) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ต อ การ
ใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ผลการวิจัยพบวาสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุระหวาง 46 – 50 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 40,001 –
50,000 บาท และเปนสมาชิก 6 – 10 ป
การวิเคราะหความพึงพอใจของสมาชิก พบวาในดานการใหบริการของสหกรณโดยรวม
ความพึงพอใจของสมาชิกจะอยูในระดับมาก ทั้งในเรื่องการใหบริการสมาชิกดวยอุปกรณที่ทันสมัย,
การจัดระบบการปฏิบัติงานไมยุงยากมาก , การแจงขาวสารใหสมาชิกทราบอยางสม่ําเสมอ ในดาน
อาคารสถานที่ โดยรวมพบวาความพึงพอใจของสมาชิกอยูในระดับมาก ทั้งในเรื่องความกวางขวาง
ของสถานที่ที่มีความเหมาะสม, ความสะอาดเรียบรอยของสถานที่และอาคาร, ความเพียงพอของ
สถานที่จอดรถในการเขามาใชบริการ ในดานเจาหนาที่โดยรวมพบวาความพึงพอใจของสมาชิกอยู
ในระดับที่มาก ทั้งในเรื่องเจาหนาที่ใหบริการแกผูมาติดตออยางเสมอภาค, ความรูความเขาใจใน
ระบบการทํางาน, การใหคําปรึกษา และเอาใจใสในการใหคําปรึกษาแกสมาชิก
การทดสอบสมมติ ฐ านปจจั ยสว นบุค คลที่ มีผลตอ ความพึง พอใจของสมาชิ กที่ มีตอ การ
ใหบริการของสหกรณ พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สหกรณ ดานการใหบริการ ดานอาคารสถานที่ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการของสหกรณแตกตางกัน
กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณ ดานการใหบริการและ
ดานเจาหนาที่ผูใ หบริการของสหกรณ ไมแตกตางกัน แตดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน กลุม
ตัวอยางที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณ ดานการใหบริการ
และดานเจาหนาที่ผูใหบริการของสหกรณ ไมแตกตางกัน แตดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน กลุม
ตั ว อย า งที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต า งกั น มี ค วามพึง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของสหกรณ ด า นการ
ใหบริการ ดานอาคารสถานที่ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการของสหกรณ ไมแตกตางกัน กลุมตัวอยาง
ที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณ ดานการใหบริการและดาน
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เจาหนาที่ผูใหบริการของสหกรณ ไมแตกตางกัน แตดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มี
รายไดเฉลี่ยแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณ ดานการใหบริการและดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการของสหกรณ ไมแตกตางกัน แตดานอาคารสถานที่ แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มี
ระยะเวลาในการเปนสมาชิกแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบ ริการของสหกรณ ด านการ
ใหบริการและดานเจาหนาที่ผูใหบริการของสหกรณ ไมแตกตางกัน แตดานอาคารสถานที่ แตกตาง
กัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด” โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม ตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบสงใหกับ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด จํานวน 317 ฟารม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ใชวิธีกําหนดกลุมตัวอยางเปนแบบสํามะโนประชากรโดยเก็บแบบสอบถามกับเจาของ
ฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบสงใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนม
โคกตูม จํากัดทั้งหมด คือ จํานวน 287 ฟารม โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมในการ Try-out จํานวน 30
ฟารม

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีการบริการ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และทฤษฎี
ตางๆ ที่กลาวมาขางตนจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนนําขอมูลเหลานี้มาสราง
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้
2. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวม แบงได 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบสงใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนมในฟารม
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ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม และขนาดพื้นที่ถือครอง มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended
Questions) โดยคําถามจะเปนลักษณะใหเลือกตอบ (Multiple Choice) ไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน
ทั้งสิ้น 7 ขอ ไดแก
ขอที่ 1 เพศ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก เพศชายและ
เพศหญิง
ขอที่ 2 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ไดแก 16-25 ป 26–
35 ป, 36-45 ป และ มากกวา 45 ปขึ้นไป
ขอที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
ได แ ก ต่ํ า กว า หรื อ เท า กั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.), อนุ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรีหรือสูงกวา
ขอที่ 4 รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ
(Ordinal Scale) ไดแก ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท, 20,001- 40,000 บาท, 40,001- 60,000
บาท และ สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป
ขอที่ 5 จํานวนโคนมในฟารม การวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ไดแก
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว, 21-40 ตัว, 41-60 ตัว และ มากกวา 60 ตัวขึ้นไป
ขอที่ 6 ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม การวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
ไดแก ต่ํากวา 2 ป, 2-4 ป, 5-7 ป และ มากกวา 7 ปขึ้นไป
ขอที่ 7 ขนาดพื้นที่ถือครอง การวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ไดแก
นอยกวาหรือเทากับ 10 ไร, มากกวา 10 ไร – 20 ไร, มากกวา 20 ไร – 30 ไร และ มากกวา 30
ไรขึ้นไป
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ และดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
คําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) และเปนมาตรฐาน
วัดลิเคอรท สเกล (Likert scale) ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตภาคชั้น (Interval scale) มี 5
ระดับดังนี้มากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
5 คะแนน
พึงพอใจมาก
4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
3 คะแนน
พึงพอใจนอย
2 คะแนน
พึงพอใจนอยที่สุด
1 คะแนน
ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชัน้ ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น ดังนี้ (วิเชียร
เกตุสิงห. 2538 : 8-11)
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ความกวางของอันตรภาคชัน้ =
=

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
5-1
5

= 0.8

จากนั้นนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนด ดังนี้
4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง เจาของฟารมโคนมมีความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง เจาของฟารมโคนมมีความพึงพอใจมาก
2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง เจาของฟารมโคนมมีความพึงพอใจปานกลาง
1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง เจาของฟารมโคนมมีความพึงพอใจนอย
1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง เจาของฟารมโคนมมีความพึงพอใจนอยที่สุด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือและแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมี
การดําเนินการสรางตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะและรายละเอียดตางๆของฟารมโค
นมผูผลิตน้ํานมดิบ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ทบทวนวัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อใชในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุม
ขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัย
3. รวบรวมขอมูลจากแนวคิดและทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เหลานั้นเพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการการสงน้ํานมดิบใหกับศูนยรับ
น้ํานมดิบ
4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
เสนอแนะเพิ่มเติม
5. นําแบบสอบถามที่ได มาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้อหา จากนั้นนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอน
นําไปใช
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด
เพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (  -Coefficient)
ของคอนบรัค
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:144) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของ
แบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0    1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่ง
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คาที่ออกมาตองมากกวา .70 จึงจะนําไปใชวิจัยกลุมใหญไดผล ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เทากับ 0.898

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทํา
การแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง แลวรอรับคืนดวยตนเอง โดยมีแหลงขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก วารสารตางๆ บทความ วิทยานิพนธ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต แผนพับและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับฟารมโคนมผูผลิต
น้ํานมดิบ
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การเก็บแบบสอบถามกับเจาของฟารมโค
นมผูผลิตน้ํานมดิบ จํานวน 317 ตัวอยาง

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจะนํามาดําเนินการวิเคราะห ดังนี้
1. นําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. นําขอมูลที่ไดมาจําแนกตามหมวดหมูและแจงนับความถี่ (Frequency Distribution)
3. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนมในฟารม ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
และขนาดพื้นที่ถือครองโดยหาคาความถี่ (Frequency) และคิดเปนคารอยละ (Percentage)
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ และดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ โดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.)
5. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานจากการสํารวจขอมูลสวนบุคคลและความพึงพอใจ
ของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม
จํากัด ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่
และอุปกรณ และดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ระหวาง 2 กลุม จะใชการทดสอบคาเปน (t-test) กรณีที่
ระหว า งกลุ ม ตั ว อย า งมากกว า 2 กลุ ม ขึ้ น ไปจะใช วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (one-way
analysis of variance) ถามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงใช Least Significant
Difference (LSD) ตรวจสอบความแตกตางระหวางกลุม
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ในการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก
1.1 คารอยละ (Percentage) ใชสูตร ( ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 40 )
f
P = ×100
n

เมื่อ P
f
n

แทน รอยละ หรือ % (Percentage)
แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด หรือ จํานวนประชากร

1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต ) Mean ( ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 40)
X=

เมื่อ

x
n

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
X

.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 40)
n x  ( x)
2

S.D. =

2

n(n  1)

เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง
x แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง
n แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง
n-1 แทน จํานวนตัวแปรอิสระ
(X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
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2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก
2.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดย
ใชสูตรในการหาคา t ดังนี้
กรณีที่

s = s (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548 : 209)
2

2

1

2

X1  X 2

t

n1  1S12  n2  1S 22  1
n1  n2  2

1
  
 n1 n2 

โดยที่ Degree of freedom (df)
df  n1  n 2  2

กรณีที่

s

2

1

t



s (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548 : 208)
2
2

X1  X 2
S12 S 22

n1 n2

โดยที่ Degree of freedom (df)

2

 S12 S 22 
  
n n 
df   12 2  2
 S12   S 22 
   
n  n 
 1   2 
n1  1 n 2  1

เมื่อ t

แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
x1 แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 1
x2 แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 2
S12 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1
S22 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2
n1 แทน ขนาดตัวอยางกลุมที่ 1
n2 แทน ขนาดตัวอยางกลุมที่ 2
df แทน ชั้นแหงความอิสระ )n1 + n2 – 2)
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2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
(กัลยา วานิชยบัญชา 2546: 293) มีสูตรดังนี้
F = MS ( B )

MS

โดยที่

= k-1 และ

df b 

เมื่อ F
MS

(B)

MS

(W )

(W )

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

k
n
df b 
df w 

df w 

= n-k

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-Distribution
คาความแปรปรวนระหวางกลุม
คาความแปรปรวนภายในกลุม
จํานวนกลุม
จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยางรวมทั้งหมด
ชั้นความเปนอิสระของความแปรปรวนระหวางกลุม
ชั้นความเปนอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม

แตเมื่อพบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุม
ตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบรายคูโดยใชสูตร Fisher’s Least
Significant
Difference (LSD) )กัลยา วานิชยบัญชา 2546 : 161) เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน
LSD
โดยที่

n

i

=


n

t

1 2 ;n  k

 1

MSE 
 n i

i 

n j 

j

r = n–k
เมื่อ LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยาง
กลุมที่ i และ j
MSE แทน คา Mean Square Error จากตารางการวิเคราะหความ
แปรปรวน
k
แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ
ni แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ i
n j แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ j


แทน คาความเชื่อมั่น
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3. สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ใชวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient)ของคอนบรัค (Cronbach)
บัญชา 2546: 49)โดยมีสูตรดังนี้
 


k
covariance
variance

เมื่อ

k Con var iance / Variance
1  (k  1)Con var iance / Variance

แทน
แทน
แทน
แทน

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จํานวนคําถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ
คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม

)กัลยา วานิชย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลของการวิเคราะหขอมูล ในงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเจาของฟารมโค
นมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตาง ๆ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n

แทน จํานวนตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean)
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution
F
แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
แทน องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
LSD แทน Least Significant Difference
Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน
ตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนมในฟารม ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
และขนาดพื้นที่ถือครอง โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตาราง 1 แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล

จํานวน
(คน)

รอยละ

150
137
287

52.3
47.7
100.0

43
92
82
70
287

15.0
32.1
28.6
24.4
100.0

166
65
56
287

57.8
22.6
19.5
100.0

46
95
86
60
287

16.0
33.1
30.0
20.9
100.0

1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
16-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
มากกวา 45ปขึ้นไป
รวม
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาหรือเทากับม.ปลายหรือปวช.
อนุปริญญาตรีหรือปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม
4.รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท
20,001- 40,000 บาท
40,001- 60,000 บาท
สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป
รวม
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
5.จํานวนโคนมในฟารม
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว
21-40 ตัว
41-60 ตัว
มากกวา 60 ตัวขึ้นไป
รวม
6.ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
ต่ํากวา 2 ป
2 - 4 ป
5 - 7 ป
มากกวา 7 ปขึ้นไป
รวม
7.ขนาดพื้นที่ถือครอง
นอยกวาหรือเทากับ 10 ไร
มากกวา 10 ไร – 20 ไร
มากกวา 20 ไร – 30 ไร
มากกวา 30 ไรขึ้นไป
รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

53
137
42
55
287

18.5
47.7
14.6
19.2
100.0

34
60
68
125
287

11.8
20.9
23.7
43.6
100.0

34
69
91
93
287

11.8
24.0
31.7
32.4
100.0

จากตาราง 1 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 287 คน โดยสามารถจําแนกตามตัว
แปรไดดังนี้
เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 150 คน คิดเปนรอย
ละ 52.30 เพศหญิง จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 47.70 อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวนมากที่สุดมีอายุ 26-35 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 32.10 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ป
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 28.60 ระดับการศึกษาสูงสุด กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จํานวน
166 คน คิดเปนรอยละ 57.80 รองลงมาคือ อนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 22.60 ระดับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน กลุม
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ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุดมีรายไดอยูในชวง 20,001- 40,000 บาท จํานวน 95
คน คิดเปนรอยละ 33.10 รองลงมาคือ รายได 40,001- 60,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ
30.00 จํานวนโคนมในฟารม กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีจํานวนโคนม 21-40 ตัว
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 47.70 รองลงมาคือ จํานวนโคนม มากกวา 60 ตัวขึ้นไป จํานวน 55
คน คิดเปนรอยละ 19.20 ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 43.60 รองลงมา
คือ ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ปจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 23.70 ขนาดพื้นที่ถือครอง
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีขนาดพื้นที่มากกวา 30 ไรขึ้นไป จํานวน 93 คน คิด
เปนรอยละ 32.40 รองลงมาคือ ขนาดพื้นที่มากกวา 20 ไร – 30 ไร จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ
31.70
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด โดยแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตาราง 2 แสดงความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดของผูตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ านของศูนยรับน้ํานมดิบ
2. ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบตั ิงานของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งในการติดตอขอรับบริการ
4. ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน
คอมพิวเตอร
5. การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ
6. ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกบั สมาชิกไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปรผล
X
4.09

0.74

มาก

4.15
4.03

0.66
0.66

มาก
มาก

3.92
3.94

0.74
0.70

มาก
มาก

3.84
3.99

0.76
0.50

มาก
มาก
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ตาราง 2 (ตอ)
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
1. ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
2. ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ
3. ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลําเรียงถังนม
4. ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ
5. ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ
6. สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ
7. ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ
8. ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ
9. ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม
รวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
1. ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ
2. ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
3. ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่
4. ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่
5. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
โดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง
6. ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่
7. ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่
8. ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่
9. ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่
10. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่
11. ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของ
เจาหนาที่
รวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปรผล
X
4.19
4.06
4.02
3.88
3.91
4.01
3.86
4.00
3.92
3.86
3.97

0.69
0.81
0.70
0.68
0.67
0.64
0.80
0.67
0.81
0.72
0.41

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.35

0.69

มากที่สุด

4.28
4.13
4.02

0.74
0.71
0.69

มากที่สุด
มาก
มาก

3.98
3.89
3.90
3.91
3.93
3.96

0.65
0.70
0.64
0.73
0.68
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
4.03

0.72
0.44

มาก
มาก
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จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมใน
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.99 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอยูในระดับมาก คือ
ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบ
ปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะดวก
ของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ,การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความ
เพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร, ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสาร
ใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15, 4.09, 4.03, 3.94, 3.92 และ
3.84 ตามลําดับ
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจของเจาของ
ฟารมโคนมอยูในระดับมาก คือ ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัย
ของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลําเรียงถังนม, สภาพแวดลอมในบริเวณ
ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถ
ของรถขนน้ํานมดิบ, ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวน
น้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้
สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19, 4.06, 4.02, 4.01, 4.00, 3.92, 3.91, 3.88, 3.86
และ 3.86 ตามลําดับ
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานเจาหนาที่ปฏิบัติการโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอ
ยูในระดับมาก คือ ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของ
เจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอนหลัง, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่, ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้ง
ในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความซื่อสัตย
ในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ และความรวดเร็วใน
การแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13, 4.02, 3.98, 3.96, 3.96,
3.93, 3.91, 3.90 และ 3.89 ตามลําดับ สวนขอที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมใน
ระดับมากที่สุด คือ ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ และความรูและความชํานาญในระบบงาน
ตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และ 4.28 ตามลําดับ
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
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Ho : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไมแตกตางกัน
H1 : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบคา t (Independent Sample t-test)
เพื่อใชทดสอบกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามเพศ
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนย
รับน้ํานมดิบ
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ านของศูนย
รับน้ํานมดิบ
2. ความสามารถในการตรวจสอบไดของ
ระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานม
ดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบ
จากตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งในการติดตอ
ขอรับบริการ
4. ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆ
ที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร
5. การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับ
น้ํานมดิบ
6. ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกบั
สมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
รวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

150
137
150
137

4.18
3.99
4.23
4.07

Independent t-test
S.D.
t
df Sig.
.696 2.239 285 .026*
.776
.647 2.093 285 .037*
.655

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

150
137
150
137
150
137
150
137
150
137

4.05
4.01
3.93
3.91
3.93
3.94
3.92
3.75
4.0
3.94

.683
.624
.715
.762
.739
.650
.799
.715
.517
.480

เพศ

n
X

.594

285 .551

.164

285 .870

-.100 285 .920
1.873 285 .062
1.626 285 .105

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 3 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา โดยรวม
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ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบมีคา Sig. เทากับ .105 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการ
และควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ไมแตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา ความสะดวกของทําเล
ที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร
, การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับ
สมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ มีคา Sig. เทากับ .551, .870, .920 และ .062 ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอ
ขอรับบริการ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร,
การจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิก
ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ไมแตกตางกัน และ ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ
และความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ มีคา Sig.
เทากับ .026 และ .037 ซึ่งนอยกวา .05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานม
ดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ และความสามารถในการตรวจสอบไดของ
ระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบเชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ แตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ จําแนกตามเพศ
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

เพศ

n
X

1. ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ
น้ํานมดิบ
2. ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ
3. ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํา
เรียงถังนม
4. ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอ
จํานวนน้ํานมดิบ
5. ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ
6. สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานม
ดิบ
7. ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ
8. ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเท
น้ํานมดิบ
9. ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขน
น้ํานมดิบ
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้
สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม
รวมดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137

4.23
4.15
4.15
3.96
4.11
3.92
3.93
3.83
3.93
3.89
3.97
4.04
3.86
3.86
4.00
3.99
3.94
3.90
3.85
3.87
4.00
3.94

Independent t-test
S.D.
t
df
.716 .991 285
.659
.841 2.069 285
.766
.719 2.344 285
.676
.724 1.179 285
.625
.682 .539 285
.661
.704 -.928 285
.567
.819 -.014 285
.778
.733 .092 285
.600
.788 .443 285
.825
.718 -.179 285
.726
.434 1.192 285
.372

Sig.
.323
.039*
.020*
.240
.590
.354
.989
.927
.658
.858
.234

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานอาคาร สถานที่
และอุปกรณ มีคา Sig. เทากับ .234 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา : เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานม
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ดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ไมแตกตางกัน และ
จําแนกตามรายขอพบวา ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของถัง
รับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับ
น้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ,
ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้
สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม มีคา Sig. เทากับ .323, .240, .590, .354, .989, .927, .658 และ .858
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนม
ในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคก
ตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ, ความ
เพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, สภาพแวดลอม
ในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่ง
รอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ไมแตกตางกัน และ ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ และความ
ทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม มีคา Sig. เทากับ .039 และ .020 ซึ่งนอยกวา .05
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคก
ตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ และความทันสมัย
ของอุปกรณ เชน เครื่องลําเรียงถังนม แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
จําแนกตามเพศ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

เพศ

n
X

1. ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ
2. ความรูและความชํานาญในระบบงาน
ตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่
3. ความเต็มใจตอใหการบริการของ
เจาหนาที่
4. ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของ
เจาหนาที่

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

150
137
150
137
150
137
150
137

4.37
4.33
4.34
4.20
4.13
4.14
4.09
3.93

Independent t-test
S.D.
t
df Sig.
.719 .551 285 .582
.654
.758 1.551 285 .122
.719
.780 -.144 285 .885
.621
.717 1.969 285 .050
.644
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ตาราง 5 (ตอ)
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
5. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง
6. ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแก
สมาชิกของเจาหนาที่
7. ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของ
เจาหนาที่
8. ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของ
เจาหนาที่
9. ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของ
เจาหนาที่
10. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
11. ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งใน
และนอกสถานที่ของเจาหนาที่
รวมดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร

Independent t-test
S.D.
t
df Sig.
X
ชาย 150 3.99 .675 .301 285 .764
หญิง 137 3.96 .623
เพศ

n

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137
150
137

3.95
3.82
3.93
3.88
3.94
3.87
3.93
3.93
3.94
3.99
4.00
3.92
4.06
4.00

.689
.709
.614
.669
.744
.705
.682
.677
.796
.786
.714
.718
.445
.427

1.645 285

.101

.670 285

.503

.832 285

.406

-.012 285

.990

-.486 285

.628

.949 285

.343

1.133 285

.258

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 5 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ จําแนกตาม
เพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ มีคา
Sig. เทากับ .258 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผู
เลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา
ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่, ความใสใจตอ
ปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่, ความสุภาพออน
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นอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่ และ
ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ .582, .122,
.885, .050, .764, .101, .503, .406, .990, .628 และ .343 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมี
ความพึ ง พอใจต อ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า นเจ า หน า ที่
ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่
ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดย
ใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่, ความใส
ใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่, ความสุภาพ
ออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่
และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไมแตกตางกัน
H1: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ
จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามอายุ
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับ แหลงความ
น้ํานมดิบ
แปรปรวน
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ านของศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความสามารถในการตรวจสอบไดของ ระหวางกลุม
ระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานม ภายในกลุม
ดิบเชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบ รวม
จากตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งในการติดตอ ระหวางกลุม
ขอรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
4. ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆ ระหวางกลุม
ที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร
ภายในกลุม
รวม
5. การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รับน้ํานมดิบ
รวม
6. ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสาร
ระหวางกลุม
ใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ภายในกลุม
ศูนยรับน้ํานมดิบ
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286

1.517
155.305
156.822
.162
122.396
122.557

.506
.549

.922

.431

.054
.432

.125

.945

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

2.507
120.211
122.718
2.308
152.849
155.157
6.474
132.397
138.871
2.636
163.991
166.627
1.529
70.239
71.768

.836 1.967
.425

.119

.769 1.424
.540

.236

2.158 4.613 .004*
.468
.879 1.516
.579

.210

.510 2.053
.248

.132

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 6 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการ
ทดสอบ พบวา โดยรวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบมีคา Sig. เทากับ .132
ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัด
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ลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ไมแตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของ
ทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน
คอมพิวเตอร และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ มีคา
Sig. เทากับ .431, .945, .119, .236 และ .210 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับ
น้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบ
ไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ,
ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่
ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ ไมแตกตางกัน และ การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ มีคา Sig. เทากับ
.004 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการ
จัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูวิจัย
จึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ
Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 7
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารมโค
นม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดานเอกสารของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ กับอายุ

อายุ

16-25 ป 26-35 ป 36-45 ป
X

16-25 ป

4.09

26-35 ป

4.09

36-45 ป

3.74

มากกวา 45ปขึ้นไป

3.87

4.09
-

4.09
.006
(.962)
-

3.74
.349*
(.007)
.343*
(.001)
-

มากกวา 45 ปขึ้น
ไป
3.87
.222
(.096)
.216*
(.048)
-.128
(.253)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดาน
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ กับอายุ พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 16-25 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 36-45 ป มีคา Sig.
เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 16-25 ป มีระดับความพึง
พอใจในการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 3645 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .349
เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 36-45 ป มีคา Sig.
เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ป มีระดับความพึง
พอใจในการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 3645 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .343
เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีอายุมากกวา 45ปขึ้นไป มี
คา Sig. เทากับ .048 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ป มีระดับ
ความพึงพอใจในการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มี
อายุมากกวา 45ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .216
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ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ จําแนกตามอายุ
แหลงความ
แปรปรวน
1. ความสะดวกของการเขา –
ระหวางกลุม
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความทันสมัยของโรงรับ
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
3. ความทันสมัยของอุปกรณ
ระหวางกลุม
เชน เครื่องลําเรียงถังนม
ภายในกลุม
รวม
4. ความเพียงพอของถังรับ
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ ภายในกลุม
รวม
5. ความเที่ยงตรงเครื่องชั่ง
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
6. สภาพแวดลอมในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
7. ความสะอาดในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
8. ความเพียงพอของสถานที่นั่ง ระหวางกลุม
รอการเทน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
9. ความเพียงพอของลานจอด ระหวางกลุม
รถของรถขนน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

.137
135.703
135.840
.870
187.123
187.993
2.279
139.596
141.875
4.332
127.641
131.972
3.992
124.830
128.822
1.236
116.750
117.986
.525
181.900
182.425
.389
128.608
128.997
2.448
182.709
185.157

MS

F

Sig.

.046
.480

.095

.963

.290
.661

.439

.725

.760 1.540
.493

.204

1.444 3.201
.451

.024*

1.331 3.017
.441

.030*

.412
.413

.998

.394

.175
.643

.272

.845

.130
.454

.285

.836

.816 1.264
.646

.287
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ตาราง 8 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ระหวางกลุม
เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานอาคาร สถานที่ และ
ภายในกลุม
อุปกรณ
รวม
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

df

SS

3
.870
283 147.555
286 148.425
3
.763
283 46.331
286 47.094

MS

F

Sig.

.290
.521

.557

.644

.254 1.554
.164

.201

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 8 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา
โดยรวมดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ มีคา Sig. เทากับ .201 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึง
พอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ ไมแตกตางกันและจําแนกตามรายขอพบวา ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานม
ดิบ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม,
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอ
ของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม มีคา Sig. เทากับ .963, .725, .204, .394, .845,
.836, .287 และ .644 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา –
ออก ศูนยรับ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลําเรียงถังนม
, สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอ
ของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ไมแตกตางกัน และ ความเพียงพอของถังรับน้ํานม
ดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ และความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบมีคา Sig. เทากับ .024 และ .030 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานม
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ดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ และความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 9 และ 10
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวน
น้ํานมดิบ กับอายุ

อายุ

16-25 ป 26-35 ป 36-45 ป
X

16-25 ป

3.86

26-35 ป

4.05

36-45 ป

3.80

มากกวา 45ปขึ้นไป

3.76

3.86
-

4.05
-.194
(.119)
-

3.80
.056
(.661)
.249*
(.015)
-

มากกวา 45ปขึ้น
ไป
3.76
.103
(.428)
.297*
(.006)
.048
(.663)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอ
จํานวนน้ํานมดิบ กับอายุ พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 36-45 ป มีคา Sig.
เทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ป มีระดับความพึง
พอใจเรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ
36-45 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .249
เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีอายุมากกวา 45ปขึ้นไป มี
คา Sig. เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ป มีระดับ
ความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบที่มากกวาเจาของฟารมโค
นมที่มีอายุมากกวา 45ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .297
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ กับอายุ

อายุ

16-25 ป 26-35 ป 36-45 ป
X

16-25 ป

3.65

26-35 ป

3.99

36-45 ป

3.99

มากกวา 45ปขึ้นไป

3.89

3.65
-

3.99
-.338*
(.006)
-

3.99
-.337*
(.008)
.001
(.990)
-

มากกว า 45ป ขึ้ น
ไป
3.89
-.235
(.069)
.103
(.327)
.102
(.346)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ กับอายุ
พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 16-25 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ป มีคา Sig.
เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 16-25 ป มีระดับความพึง
พอใจเรื่องความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 26-35 ป โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .338
เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 16-25 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีอายุมากกวา 45ปขึ้นไป มี
คา Sig. เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีอายุ 16-25 ป มีระดับ
ความพึงพอใจเรื่องความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีอายุมากกวา
45ปขึ้นไปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .337
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ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบตั กิ าร
จําแนกตามอายุ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
1.ความเพียงพอของเจาหนาที่
ใหบริการ
2.ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
3.ความเต็มใจตอใหการบริการ
ของเจาหนาที่
4.ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่
5.การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี
ความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
โดยใหบริการตามลําดับกอนหลัง
6.ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่
7.ความใสใจตอปญหาของสมาชิก
ของเจาหนาที่
8.ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานม
ดิบของเจาหนาที่
9.ความสุภาพออนนอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

.156
135.300
135.456
3.997
153.257
157.254
1.986
140.982
142.969
2.605
132.308
134.913
2.463
118.366
120.829

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

2.581
137.851
140.432
2.123
115.146
117.268
3.717
146.743
150.460
.130
131.613
131.742

MS

F

Sig.

.052
.478

.109 .955

1.332
.542

2.460 .063

.662
.498

1.329 .265

.868
.468

1.857 .137

.821
.418

1.963 .120

.860
.487

1.766 .154

.708
.407

1.739 .159

1.239
.519

2.390 .069

.043
.465

.093 .964
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ตาราง 11 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
10.ความมีมนุษยสัมพันธทดี่ ี ในการ ระหวางกลุม
ใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
11. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ ระหวางกลุม
ทั้งในและนอกสถานที่ของ
ภายในกลุม
เจาหนาที่
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร
ภายในกลุม
รวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286
3
283
286

4.514
174.064
178.578
1.487
145.092
146.578
.715
53.806
54.521

1.505
.615

2.446 .064

.496
.513

.966 .409

.238
.190

1.253 .291

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 11 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ จําแนก
ตามอายุ โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา โดยรวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ มีคา Sig. เทากับ .291 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน และ
จําแนกตามรายขอพบวา ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่,
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไม
เลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของ
เจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ มี
คา Sig. เทากับ .955, .063, .265, .137, .120, .154, .159, .069, .964, .064 และ .409 ตามลําดับ
ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่,
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไม
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เลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของ
เจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่
ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความ
พึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไมแตกตางกัน
H1: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ
จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ แหลงความ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
แปรปรวน
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ าน ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความสามารถในการตรวจสอบได ระหวางกลุม
ของระบบการปฏิบัติงานของศูนย ภายในกลุม
รับน้ํานมดิบเชน การตรวจสอบ รวม
ปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งในการ ระหวางกลุม
ติดตอขอรับบริการ
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

2
284
286
2
284
286

13.070
143.752
156.822
5.145
117.413
122.557

6.535 12.911 .000*
.506

2 10.345
284 112.373
286 122.718

5.172 13.072 .000*
.396

2.572
.413

F

Sig.

6.222 .002*
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ตาราง 12 (ตอ)
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
4. ความเพียงพอของจํานวน
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน
คอมพิวเตอร
5. การจัดระบบงานดานเอกสารของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
6. ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ขาวสารใหกบั สมาชิกไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอ
รวมดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286

.830
154.326
155.157
3.794
135.077
138.871
3.322
163.305
166.627
5.059
66.710
71.768

MS

F

Sig.

.415
.543

.764 .467

1.897
.476

3.989 .020*

1.661
.575

2.888 .057

2.529 10.768 .000*
.235

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 12 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of
Variance) ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบมีคา
Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึง
พอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุม
ของศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณ
ตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอ มีคา Sig. เทากับ .467 และ .057 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(Ho) หมายความเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจ
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร และ
ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ไมแตกตางกัน และ
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของ
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ทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ และการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ มีคา Sig.
เทากับ .000, .002, .000 และ .020 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม
จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ
เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับ
บริการ และการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 13, 14, 15, 16 และ 17
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบโดยรวม กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลาย หรือ ปวช.

3.90

อนุปริญญาตรี หรือ
ปวส.

4.04

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.24

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือปวช.
3.90

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.
4.04

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.24

-

-.140*
(.049)
-

-.343*
(.000)
-.202*
(.023)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบโดยรวม กับระดับการศึกษา
สูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) มีคา Sig. เทากับ .049 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีระดับความพึงพอใจ
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ด า นการปฏิ บั ติ ก ารและควบคุ ม ของศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ที่ น อ ยกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .140
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .343
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .023 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนย
รับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ย .202
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลาย หรือ ปวช.

3.91

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.26

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.41

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.91
4.26
-

-.352*
(.001)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.41
-.501*
(.000)
-.149
(.251)
-
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จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจ
เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .325
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูง
กวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .501
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสามารถในการตรวจสอบ
ไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลาย หรือ ปวช.

4.06

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.15

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.41

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
4.06
4.15
-

-.094
(.321)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.41
-.350*
(.000)
-.257*
(.029)
-
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จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสามารถในการ
ตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสามารถในการ
ตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .350
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .029 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรื่องความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงาน
ของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ ที่นอยกวาเจาของฟารมโค
นมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .257
ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้งใน
การติดตอขอรับบริการ กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลาย หรือ ปวช.

3.91

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.00

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.41

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.91
4.00
-

-.084
(.360)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.41
-.495*
(.000)
-.411*
(.000)
-
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จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสะดวกของทําเล
ที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้ง
ในการติดตอขอรับบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .495
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการ
ติดตอขอรับบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .411
ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารมโค
นม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดานเอกสารของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลาย หรือ ปวช.

3.85

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

3.98

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.14

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.
3.85

อนุปริญญาตรี
หรือ ปวส.
3.98

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.14

-

-.135
(.181)
-

-.293*
(.006)
. -.158
(.209)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดาน
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.006 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องการจัดระบบงานดาน
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .293
ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
แหลงความ
แปรปรวน
ความสะดวกของการเขา –
ระหวางกลุม
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความทันสมัยของโรงรับ
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความทันสมัยของอุปกรณ
ระหวางกลุม
เชน เครื่องลําเรียงถังนม
ภายในกลุม
รวม
ความเพียงพอของถังรับ
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ ภายในกลุม
รวม
ความเที่ยงตรงเครื่องชั่ง
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม

ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

df

1.

2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286

2.

3.

4.

5.

6.

SS

MS

F

Sig.

8.994 4.497 10.069 .000*
126.846 .447
135.840
22.184 11.092 18.999 .000*
165.809 .584
187.993
13.210 6.605 14.579 .000*
128.665 .453
141.875
2.570 1.285 2.820 .061
129.402 .456
131.972
2.627 1.313 2.956 .054
126.195 .444
128.822
3.712 1.856 4.613 .011*
114.274 .402
117.986
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ตาราง 18 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
7. ความสะอาดในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
8. ความเพียงพอของสถานที่นั่ง ระหวางกลุม
รอการเทน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
9. ความเพียงพอของลานจอดรถ ระหวางกลุม
ของรถขนน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ระหวางกลุม
เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานอาคาร สถานที่ และ
ภายในกลุม
อุปกรณ
รวม
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

df

SS

MS

F

Sig.

2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286

1.974
180.451
182.425
1.739
127.258
128.997
1.207
183.950
185.157
1.441
146.984
148.425
3.024
44.070
47.094

.987
.635

1.553 .213

.869
.448

1.940 .146

.603
.648

.932 .395

.721
.518

1.393 .250

1.512
.155

9.745 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 18 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการ
ทดสอบ พบวา โดยรวมดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผู
เลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ แตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา
ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, ความ
สะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอ
ของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม มี
คา Sig. เทากับ .061, .054, .213, .146, .395, และ .250 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร
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สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความเที่ยงตรง
เครื่องชั่งน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเท
น้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน
เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ไมแตกตางกัน และ ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ, ความ
ทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม และสภาพแวดลอม
ในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ มีคา Sig. เทากับ .000, .000, .000 และ.011 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโค
นมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา –
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารี
ยงถังนม และสภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 19, 20, 21, 22 และ 23
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ โดยรวม กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

3.89

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.00

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.16

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.89
4.00
-

-.105
(.070)
-

ปริญญาตรีหรือสูง
กวา
4.16
-.266*
(.000)
-.161*
(.026)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางราย
คู ดังนี้
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เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธ ยมศึ กษาหรือประกาศนีย บั ตรวิชาชีพ(ปวช.) มี ระดั บความพึงพอใจดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .266
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .026 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีระดับความพึงพอใจดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ที่นอย
กวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .161
ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับม.
ปลายหรือ ปวช.

4.07

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.18

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.54

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
4.07
4.18
-

-.112
(.252)
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.54
-.463*
(.000)
-.351*
(.004)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ
น้ํานมดิบ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
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.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการเขา
– ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .463
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการเขา – ออก
ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .351
ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ กับระดับ
การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือปวช.
3.88

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.
4.05

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.61
-.728*
(.000)
-.561*
(.000)
-

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

3.88

-

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.05

-

-.167
(.137)
-

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.61

-

-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ กับ
ระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
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มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของโรงรับ
น้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .728
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ ที่
นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
.561
ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม
กับระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

3.89

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.00

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.45

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.89
4.00
-

-.114
(.246)
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.45
-.561*
(.000)
-.446*
(.000)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํา
เรียงถังนม กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของอุปกรณ
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เชน เครื่องลํารียงถังนม ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .561
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน
เครื่องลํารียงถังนม ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .446
ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องสภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ กับระดับ
การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

3.92

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.08

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.20

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลาย หรือ ปวช.
ปวส.
3.92
4.08
-

-.161
(.083)
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.20
-.281*
(.004)
-.120
(.302)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องสภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ
กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องสภาพแวดลอมในบริเวณ
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ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .281
ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบตั กิ าร
จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
1. ความเพียงพอของ
เจาหนาที่ใหบริการ
2. ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
3. ความเต็มใจตอใหการ
บริการของเจาหนาที่
4. ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่
5. การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่มีความเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบตั ิโดย
ใหบริการตามลําดับกอนหลัง
6. ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่
7. ความใสใจตอปญหาของ
สมาชิกของเจาหนาที่
8. ความซื่อสัตยในการชั่ง
น้ํานมดิบของเจาหนาที่

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286

3.728
131.728
135.456
3.386
153.868
157.254
7.472
135.497
142.969
4.031
130.882
134.913
10.799
110.031
120.829

1.864
.464

4.019

.019*

1.693
.542

3.125

.045*

3.736
.477

7.831

.000*

2.015
.461

4.373

.013*

5.399 13.936
.387

.000*

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
284
286
2
284
286
2
284
286

2.812
137.620
140.432
2.922
114.346
117.268
3.343
147.117
150.460

1.406
.485

2.902

.057

1.461
.403

3.629

.028*

1.672
.518

3.227

.041*
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ตาราง 24 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
9. ความสุภาพออนนอมใน
ระหวางกลุม
การใหบริการของเจาหนาที่ ภายในกลุม
รวม
10. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ระหวางกลุม
ในการใหบริการของ
ภายในกลุม
เจาหนาที่
รวม
11.ความตรงตอเวลาในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการทั้งในและนอก
ภายในกลุม
สถานที่ของเจาหนาที่
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร ภายในกลุม
รวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

df

SS

MS

F

Sig.

2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286

2.215
129.528
131.742
.844
177.734
178.578
6.963
139.615
146.578
3.024
44.070
47.094

1.107
.456

2.428

.090

.422
.626

.674

.510

3.482
.492

7.082

.001*

1.512
.155

9.745

.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ จําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ
พบวา โดยรวมดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี
ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนม
โคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ แตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา ความรวดเร็วใน
การแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่
และความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ .057, .090 และ .510
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผู
เลี้ยงโคนมโคกตู ม จํ ากั ด ด านเจาหนาที่ ปฏิบัติ การ เรื่ องความรวดเร็ วในการแกไ ขปญหาใหแก
สมาชิกของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่ และความมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่ ไมแตกตางกัน และ ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ,
ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆ ที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอให
การบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของ
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เจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความใสใจตอปญหาของ
สมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการ
ใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ .019, .045, .000, .013, .000, .028,
.041 และ.001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมี
ความพึ ง พอใจต อ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า นเจ า หน า ที่
ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่
ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดย
ใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการ
ชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ปรากฏดังตาราง 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 และ 33
ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ โดยรวม กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

3.96

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.04

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.22

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.96
4.04
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.22

-.089

-.265*

(.157)
-

(.000)
-.176*
(.024)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
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เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.000ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ที่
นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
.265
เจาของฟาร มโคนมที่ มีระดั บ การศึกษาตรีหรือประกาศนียบัต รวิช าชีพชั้นสูง(ปวส.)กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .000ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มี
ระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ป ฏิบัติการ ที่นอยกวาเจ าของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .176
ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ กับระดับการศึกษา
สูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

4.26

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.43

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.54

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
4.26
4.43
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.54

-.172

-.277*

(.086)
-

(.009)
-.105
(.399)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ กับระดับ
การศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้

75
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.009 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของ
เจาหนาที่ใหบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .277
ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

4.20

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.29

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.48

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
4.20
4.29
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.48

-.094

-.283*

(.386)
-

(.013)
-.190
(.158)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชใน
การใหบริการของเจาหนาที่ กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.013 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความรูและความชํานาญ
ในระบบงานต า งๆที่ ใ ช ใ นการให บ ริ ก ารของเจ า หน า ที่ ที่ น อ ยกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .283

76
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่ กับระดับ
การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

4.02

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.14

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.45

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
4.02
4.14
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.45

-.114

-.422*

(.259)
-

(.015)
-.308*
(.015)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่ กับ
ระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.015 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเต็มใจตอใหการ
บริการของเจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .422
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .015 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเต็มใจตอใหการบริการของ
เจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .308

77
ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่ กับระดับ
การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
3.94
ม.ปลายหรือปวช.
อนุปริญญาตรีหรือ ปวส. 4.02
ปริญญาตรีหรือสูงกวา

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.94
4.02
-

-.076
(.447)
-

4.25

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.25
-.310*
(.003)
-.235
(.059)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่
กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.003 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการของเจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .310

78
ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง กับระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือปวช.

3.85

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

3.97

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.36

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือปวช.
3.85

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.
3.97

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.36

-

.013

-.246*

(.902)
-

(.023)
-.259*
(.043)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไม
เลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง กับระดับการศึกษาสูงสุด พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.023 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธ ยมศึ ก ษาหรื อประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) มี ร ะดั บ ความพึง พอใจเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านของ
เจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ที่นอยกวาเจาของฟารม
โคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .246
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .043 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความ
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .259

79
ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ กับระดับ
การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือปวช.

3.85

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

3.86

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.11

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.85
3.86
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.11

-.012

-.258*

(.896)
-

(.009)
-.246*
(.035)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ พบ
ความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.009 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความใสใจตอปญหาของ
สมาชิกของเจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .258
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .035 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความใสใจตอปญหาของสมาชิกของ
เจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .246
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ตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ กับระดับ
การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือปวช.

3.86

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

3.85

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.13

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.86
3.85
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.13

.009

-.270*

(.137)
-

(.016)
-.279*
(.034)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ พบ
ความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.016 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความซื่อสัตยในการชั่ง
น้ํานมดิบของเจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดย
มีผลตางของคาเฉลี่ย .270
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ .034 ซึ่ง
นอยกวา
.05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของ
เจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .279
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ตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของ
เจาหนาที่ กับระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
สูงสุด

X

ต่ํากวาหรือเทากับ
ม.ปลายหรือ ปวช.

3.86

อนุปริญญาตรีหรือ
ปวส.

4.00

ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4.07

ต่ํากวาหรือเทากับ อนุปริญญาตรีหรือ
ม.ปลายหรือ ปวช.
ปวส.
3.86
4.00
-

ปริญญาตรีหรือ
สูงกวา
4.07

-.353*

-.258*

(.001)
-

(.018)
.095
(.456)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอก
สถานที่ของเจาหนาที่ พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
ตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .353
เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) กับเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา มีคา Sig. เทากับ
.018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับ
มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระดับความพึงพอใจเรื่องความตรงตอเวลาในการ
ใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .258
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สมมติฐานที่
4 เจ าของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไมแตกตางกัน
H1: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ
จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตาราง 34 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ แหลงความ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
แปรปรวน
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ าน ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความสามารถในการตรวจสอบ ระหวางกลุม
ไดของระบบการปฏิบัติงานของ ภายในกลุม
ศูนยรับน้ํานมดิบเชน การ
รวม
ตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งใน ระหวางกลุม
การติดตอขอรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
4. ความเพียงพอของจํานวน
ระหวางกลุม
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน ภายในกลุม
คอมพิวเตอร
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286

4.318
152.504
156.822
3.469
119.088
122.557

1.439
.539

2.671 .048*

1.156
.421

2.748 .043*

3
283
286
3
283
286

6.084
116.634
122.718
5.988
149.169
155.157

2.028
.412

4.921 .002*

1.996
.527

3.787 .011*
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ตาราง 35 (ตอ)
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ แหลงความ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
แปรปรวน
5.การจัดระบบงานดานเอกสารของ ระหวางกลุม
ศูนยรับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
6.ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ระหวางกลุม
ขาวสารใหกบั สมาชิกไดรับทราบ ภายในกลุม
อยางสม่ําเสมอ
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานการปฏิบัติการและ
ภายในกลุม
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
รวม

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286

3.642
135.229
138.871
1.741
164.886
166.627
1.988
69.780
71.768

MS

F

Sig.

1.214
.478

2.541

.057

.580
.583

.996

.395

.663
.247

2.688 .047*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ One-Way
ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบมีคา Sig. เทากับ .047 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการ
เลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนม
โคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน และจําแนกตามราย
ขอพบวา การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสาร
ใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ มีคา Sig. เทากับ .057 และ .395 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการ
เลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนม
โคกตูม จํ ากั ด ด า นการปฏิ บั ติก ารและควบคุม ของศู น ยรั บ น้ํานมดิบ เรื่ องการจัด ระบบงานด า น
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ ไมแตกตางกัน และ ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถใน
การตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบ
จากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ และความเพียงพอของจํานวน
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร มีคา Sig. เทากับ .048, .043, .002 และ .011
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
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หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกัน
มีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการ
และควบคุ ม ของศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ เรื่ อ งความโปร ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านของศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ,
ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบ
ปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ และความ
เพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 35, 36, 37, 38 และ 39
ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ โดยรวม กับรายไดจากการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ยตอเดือน

รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.92
4.04

40,001- 60,000 บาท

4.08

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

3.86

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.92
-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.04
-.113
(.207)
-

4.08
-.152
(.096)
-.039
(.601)
-

3.86
.060
(.538)
.173*
(.036)
.212*
(.012)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ กับรายไดจากการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นมีคา Sig.
เทากับ .036 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
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เฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีระดับความพึงพอใจดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนย
รั บ น้ํ า นมดิ บ ที่ ม ากกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี ร ายได จ ากการเลี้ ย งโคนมเฉลี่ ย ต อ เดื อ นสู ง กว า
60,000 บาทขึ้น โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .173
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .012 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนย
รั บ น้ํ า นมดิ บ ที่ ม ากกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี ร ายได จ ากการเลี้ ย งโคนมเฉลี่ ย ต อ เดื อ นสู ง กว า
60,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .212
ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของศูนยรับน้ํานมดิบ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.87
4.13

40,001- 60,000 บาท

4.22

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.87
-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.13
-.257
(.053)
-

4.22
-.351*
(.009)
-.095
(.387)
-

4.00
-.130
(.365)
.126
(.298)
.221
(.075)
-

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป 4.00

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู
ดังนี้
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เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .009 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิ บั ติ ง านของศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ที่ น อ ยกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี ร ายได จ ากการเลี้ ย งโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .325
ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสามารถในการตรวจสอบ
ไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.98
4.18

40,001- 60,000 บาท

4.28

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

4.05

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.98
-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.18
-.201
(.086)
-

4.28
-.301*
(.012)
-.100
(.301)
-

4.05
-.072
(.573)
.129
(.229)
-.229*
(.037)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสามารถในการ
ตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู ดังนี
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .012 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
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เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสามารถในการ
ตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000
บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .301
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .037 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสามารถในการตรวจสอบได
ของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ ที่
นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .229
ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งใน
การติดตอขอรับบริการ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได
ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.76

X

3.76

20,001- 40,000 บาท

4.09

40,001- 60,000 บาท

4.17

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

3.93

-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.09

4.17

3.93

-.334*

-.414*

-.172

(.004)
-

(.000)
-.080
(.405)
-

(.172)
.161
(.128)
.241*
(.026)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสะดวกของทําเล
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ที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู
ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้ง
ในการติดตอขอรับบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
20,001- 40,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .334
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้ง
ในการติดตอขอรับบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
40,001- 60,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .414
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .026 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการ
ติดตอขอรับบริการ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา
60,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .241
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ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของจํานวน
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.76
4.09

40,001- 60,000 บาท

4.17

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

3.93

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.76
-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.09
-.064
(.625)
-

4.17
.036
(.784)
.100
(.354)
-

3.93
.328*
(.022)
.392*
(.001)
.292*
(.018)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของ
จํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบ
ความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมี
คา Sig. เทากับ .022 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของ
จํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการ
เลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .328
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป มีคา Sig.
เทากับ .022 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของจํานวนอุปกรณ
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ตางๆ ที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .392
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความความเพียงพอของจํานวน
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .292
ตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ จําแนกตามรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
แหลงความ
แปรปรวน
ความสะดวกของการเขา –
ระหวางกลุม
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความทันสมัยของโรงรับ
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความทันสมัยของอุปกรณ
ระหวางกลุม
เชน เครื่องลํารียงถังนม
ภายในกลุม
รวม
ความเพียงพอของถังรับ
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ ภายในกลุม
รวม
ความเที่ยงตรงเครื่องชั่ง
ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม

ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

df

SS

1.

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

5.602
130.238
135.840
2.490
185.503
187.993
5.598
136.277
141.875
2.462
129.510
131.972
1.173
127.649
128.822
.018
117.968
117.986

2.

3.

4.

5.

6.

MS
1.867
.460
.830
.655
1.866
.482

F

Sig.

4.057 .008*

1.266

.286

3.875 .010*

.821
.458

1.793

.149

.391
.451

.867

.459

.006
.417

.015

.998
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ตาราง 40 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
7. ความสะอาดในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
8. ความเพียงพอของสถานที่นั่ง ระหวางกลุม
รอการเทน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
9. ความเพียงพอของลานจอด ระหวางกลุม
รถของรถขนน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ระหวางกลุม
เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานอาคาร สถานที่ และ
ภายในกลุม
อุปกรณ
รวม
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

1.043
181.382
182.425
.256
128.741
128.997
7.287
177.869
185.157
1.958
146.467
148.425
.732
46.362
47.094

MS

F

Sig.

.348
.641

.543

.654

.085
.455

.187

.905

2.429
.629

3.865 .010*

.653
.518

1.261

.288

.244
.164

1.490

.217

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 40 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
จําแนกตามรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of
Variance) ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ มีคา Sig. เทากับ .217
ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ไมแตกตางกันและจําแนก
ตามรายขอพบวาความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวน
น้ํานมดิบ, ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความ
สะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม มีคา Sig. เทากับ .286, .194, .459, .998, .654,
.905 และ .288 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึง
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พอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานม
ดิบ, ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดใน
บริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ไมแตกตางกัน และ ความสะดวกของการเขา – ออก
ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม และความเพียงพอของลาน
จอดรถของรถขนน้ํานมดิบมีคา Sig. เทากับ .008, .010, และ.010 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของ
การเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม และความ
เพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูวิจัยจึง
ไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 41, 42 และ 43
ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.91

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.91
-

4.16

-

4.16
-.245*
(.045)
-

40,001- 60,000 บาท

4.34

-

-

4.34
-.424*
(.001)
-.179
(.077)
-

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

4.23

-

-

-

รายได

X

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป
4.23
-.320*
(.017)
-.075
(.501)
.104
(.363)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ
น้ํานมดิบ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .045 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการเขา –
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
20,001- 40,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .320
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการเขา –
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
40,001- 60,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .424
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมี
คา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการ
เขา –
ออก ศู นย รับ น้ํานมดิ บ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .320
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ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม
กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.72
4.02

40,001- 60,000 บาท

4.13

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

4.10

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.72
-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.02
-.304*
(.015)
-

4.13
-.411*
(.001)
-.107
(.302)
-

4.10
-.383*
(.005)
-.079
(.491)
.028
(.811)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารี
ยงถังนม กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการเขา –
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
20,001- 40,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .304
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการเขา –
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
40,001- 60,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .411

95
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมี
คา Sig. เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการ
เขา –
ออก ศู นย รับ น้ํานมดิ บ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายได จากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .383
ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ
กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.96

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.96
-

4.13

-

4.13
-.170
(.234)
-

40,001- 60,000 บาท

3.76

-

-

3.76
.201
(.167)
.371*
(.002)
-

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

3.80

-

-

-

รายได

X

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป
3.80
.157
(.315)
.326*
(.013)
-.044
(.741)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของลานจอดรถของรถขน
น้ํานมดิบ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา Sig.
เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของลานจอดรถของรถ
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ขนน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,00160,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .371
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .013 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของลานจอดรถของรถ
ขนน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา
60,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .326
ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบตั กิ าร
จําแนกตามรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลีย่ ตอเดือน
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
1. ความเพียงพอของเจาหนาที่
ใหบริการ
2. ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
3. ความเต็มใจตอใหการบริการ
ของเจาหนาที่
4. ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่
5. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
มีความเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง
6. ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

7.056
128.400
135.456
2.374
154.880
157.254
7.655
135.313
142.969
2.526
132.387
134.913
3.996
116.833
120.829

2.352
.454

5.184 .002*

.791
.547

1.446 .230

2.552
.478

5.337 .001*

.842
.468

1.800 .147

1.332
.413

3.226 .023*

3
283
286

1.352
139.080
140.432

.451
.491

.917 .433
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ตาราง 44 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
7. ความใสใจตอปญหาของ
ระหวางกลุม
สมาชิกของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
8.ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบ ระหวางกลุม
ของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
9. ความสุภาพออนนอมในการ ระหวางกลุม
ใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
10. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใน ระหวางกลุม
การใหบริการของเจาหนาที่ ภายในกลุม
รวม
11. ความตรงตอเวลาในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการทั้งในและนอก
ภายในกลุม
สถานที่ของเจาหนาที่
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร ภายในกลุม
รวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

1.916
115.352
117.268
2.183
148.277
150.460
1.453
130.289
131.742
2.473
176.105
178.578
.377
146.201
146.578
1.800
52.721
54.521

MS

F

Sig.

.639
.408

1.567 .198

.728
.524

1.389 .246

.484
.460

1.052 .370

.824
.622

1.325 .267

.126
.517

.244 .866

.600
.186

3.220 .023*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 44 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ จําแนก
ตามรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of
Variance) ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ มีคา Sig. เทากับ .023 ซึ่งนอย
กวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ แตกตางกัน
และจําแนกตามรายขอพบวา ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของ
เจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแก
สมาชิกของเจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานม
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ดิบของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใน
การใหบริการของเจาหนาที่, ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ มี
คา Sig. เทากับ .230, .147, .433, .198, .246, .370, .267 และ .866 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการ
เลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนม
โคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยใน
การชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษย
สัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่, ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่
ของเจาหนาที่ ไมแตกตางกัน และ ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความเต็มใจตอใหการ
บริการของเจาหนาที่ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง มีคา Sig. เทากับ .002, .001 และ.023 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หา งหุ นส ว นกลุม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ ากัด ด า นเจา หนา ที่ปฏิ บัติ การ เรื่อ งความเพี ย งพอของ
เจาหนาที่ใหบริการ, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี
ความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใช
วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 45, 46, 47 และ 48
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ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

4.00
4.45

40,001- 60,000 บาท

4.42

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

4.37

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
4.00
-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.45
-.171*
(.028)
-

4.42
-.172*
(.030)
-.001
(.991)
-

4.37
-.013
(.875)
.158*
(.027)
.158*
(.030)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความ
แตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .028 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ที่
นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .171
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .030 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ที่
นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .172

100
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .027 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ที่มากกวา
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีโดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .158
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .158 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ที่มากกวา
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีโดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .158
ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ กับรายไดจากการ
เลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได
ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
4.00

X

4.00

20,001- 40,000 บาท

4.45

40,001- 60,000 บาท

4.42

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

4.37

-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.45

4.42

4.37

-.453*

-.419*

-.367*

(.000)
-

(.001)
.034
(.735)
-

(.006)
.086
(.440)
.052
(.647)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ กับรายได
จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของ
เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก าร ที่ น อ ยกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี ร ายได จ ากการเลี้ ย งโคนมเฉลี่ ย ต อ เดื อ น
20,001- 40,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .453
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของ
เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก าร ที่ น อ ยกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี ร ายได จ ากการเลี้ ย งโคนมเฉลี่ ย ต อ เดื อ น
40,001- 60,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .419
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมี
คา Sig. เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโค
นมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของ
เจาหนาที่ใหบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา
60,000 บาทขึ้นไปมีโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .367
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ตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่ กับรายไดจาก
การเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.87
4.19

40,001- 60,000 บาท

4.31

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

3.98

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.87
-

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป

4.19
-.320*
(.011)
-

4.31
-.444*
(.001)
-.124
(.227)
-

3.98
-.114
(.402)
.206
(.072)
.331*
(.005)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่ กับ
รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .011 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเต็มใจตอใหการ
บริการของเจาหนาที่ ที่น อยกวาเจาของฟาร มโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
20,001- 40,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .320
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเต็มใจตอใหการ
บริการของเจาหน าที่ ที่ นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน
40,001- 60,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .444

103
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเต็มใจตอใหการบริการของ
เจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000
บาทขึ้นไปมีโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .331
ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ ปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน

ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาท
20,001- 40,000 บาท

3.87

ต่ํากวาหรือ
เทากับ
20,000 บาท
3.87
-

4.02

-

4.02
-.151
(.190)
-

40,001- 60,000 บาท

4.10

-

-

4.10
-.235*
(.046)
-.084
(.383)
-

สูงกวา 60,000 บาทขึ้นไป

3.80

-

-

-

รายได

X

20,00140,000 บาท

40,00160,000 บาท

สูงกวา 60,000
บาทขึ้นไป
3.80
.070
(.581)
.221*
(.038)
.305*
(.005)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไม
เลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง กับรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน พบความ
แตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000
บาทกับเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีคา
Sig. เทากับ .046 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติงานของ

104
เจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ที่นอยกวาเจาของฟารม
โคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
.235
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .038 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 20,001- 40,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความ
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายได
จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .221
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท กับ
เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีคา Sig.
เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือน 40,001- 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความ
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีรายได
จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 60,000 บาทขึ้นไปมีโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .305
สมมติฐานที่ 5 เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความ
พึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไมแตกตางกัน
H1: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ
จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 49 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามจํานวนโคนมในฟารม
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ แหลงความ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
แปรปรวน
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ าน ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความสามารถในการตรวจสอบ ระหวางกลุม
ไดของระบบการปฏิบัติงานของ ภายในกลุม
ศูนยรับน้ํานมดิบเชน การ
รวม
ตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งใน ระหวางกลุม
การติดตอขอรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
4. ความเพียงพอของจํานวน
ระหวางกลุม
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน ภายในกลุม
คอมพิวเตอร
รวม
5. การจัดระบบงานดานเอกสาร
ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
6. ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ระหวางกลุม
ขาวสารใหกบั สมาชิกไดรับ
ภายในกลุม
ทราบอยางสม่ําเสมอ
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานการปฏิบัติการและ
ภายในกลุม
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286

4.564
152.258
156.822
.429
122.128
122.557

1.439
.539
1.156
.421

.331

.803

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

.734
121.983
122.718
1.965
153.192
155.157
6.039
132.832
138.871
5.679
160.948
166.627
1.482
70.286
71.768

2.028
.412

.568

.637

1.996
.527

1.210

.306

1.214
.478

4.288 .006*

.580
.583

3.328 .020*

.494
.248

1.989

2.828 .039*

.116

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 49 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามจํานวนโคนมในฟารม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of
Variance) ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบมีคา
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Sig. เทากับ .116 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารม
โคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ไม
แตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวาความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงาน
ของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้ง
ในการติดตอขอรับบริการ และความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร
มีคา Sig. เทากับ .803, .637 และ .306 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจ
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานความสามารถในการตรวจสอบ
ไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ,
ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ และความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่
ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ไมแตกตางกัน และ ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ
, การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบและศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับ
สมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ เชน คอมพิวเตอร มีคา Sig. เทากับ .039, .006 และ .020
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจ
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, การจัดระบบงานดาน
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบและศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ เชน คอมพิวเตอร แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการ
วิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 50, 51 และ 52
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ตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของศูนยรับน้ํานมดิบ กับจํานวนโคนมในฟารม

จํานวนโคนม

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว

4.15

21-40 ตัว

4.02

41-60 ตัว

3.93

มากกวา 60 ตัวขึ้นไป

4.31

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ตัว
4.15
-

21-40 ตัว

41-60 ตัว

4.02
.129
(.278)
-

3.93
.222
(.143)
.093
(.471)
-

มากกวา 60
ตัวขึ้นไป
4.31
-.158
(.264)
-.287*
(.015)
-.381*
(.012)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ กับจํานวนโคนมในฟารม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว กับเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวน
โคนมในฟารมมากกวา 60 ตัวขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว มีระดับความพึงพอใจเรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมมากกวา 60
ตัวขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .287
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว กับเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวน
โคนมในฟารมมากกวา 60 ตัวขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .012 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว มีระดับความพึงพอใจเรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมมากกวา 60
ตัวขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .381
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ตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดานเอกสาร
ของศูนยรับน้ํานมดิบ กับจํานวนโคนมในฟารม

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ตัว
X
4.06
4.06
-

21-40 ตัว

3.97

41-60 ตัว

3.60

มากกวา 60 ตัวขึ้นไป

4.00

จํานวนโคนม

21-40 ตัว

41-60 ตัว

3.97
.086
(.439)
-

3.60
.461*
(.001)
.376*
(.002)
-

มากกวา 60 ตัว
ขึ้นไป
4.00
.057
(.668)
-.029
(.790)
-.405*
(.004)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดาน
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ กับจํานวนโคนมในฟารม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว กับเจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัวมีระดับความพึงพอใจเรื่องการ
จัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมใน
ฟารม41-60 ตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .461
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว กับเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวน
โคนมในฟารม41-60 ตัว มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว มีระดับความพึงพอใจเรื่องความการจัดระบบงานดานเอกสาร
ของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .376
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว กับเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวน
โคนมในฟารมมากกวา 60 ตัวขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว มีระดับความพึงพอใจเรื่องการจัดระบบงานดาน
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เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมมากกวา 60 ตัว
ขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .405
ตาราง 52 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ขาวสารใหกบั สมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ กับจํานวนโคนมในฟารม
ต่ํากวาหรือ
จํานวนโคนม
เทากับ 20 ตัว
X
4.09
ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว 4.09
21-40 ตัว

3.80

41-60 ตัว

3.62

มากกวา 60 ตัวขึ้นไป

3.85

21-40 ตัว

41-60 ตัว

3.80
.291*
(.018)
-

3.62
.475*
(.002)
.184
(.168)
-

มากกวา 60 ตัว
ขึ้นไป
3.85
.240
(.100)
-.052
(.668)
-.235
(.129)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 52 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องศูนยรับน้ํานมดิบมีการ
แจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ กับจํานวนโคนมในฟารม พบความแตกตางราย
คู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว กับเจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว มีคา Sig. เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัวมีระดับความพึงพอใจเรื่องศูนย
รับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนม
ที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .291
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว กับเจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารม41-60 ตัว มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว มีระดับความพึงพอใจเรื่องศูนยรับน้ํานมดิบมี
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การแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโค
นมในฟารม 41-60 ตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .475
ตาราง 53 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ จําแนกตามจํานวนโคนมในฟารม
แหลงความ
แปรปรวน
1. ความสะดวกของการเขา – ออก ระหวางกลุม
ศูนยรับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความทันสมัยของโรงรับน้ํานม ระหวางกลุม
ดิบ
ภายในกลุม
รวม
3. ความทันสมัยของอุปกรณ เชน ระหวางกลุม
เครื่องลํารียงถังนม
ภายในกลุม
รวม
4. ความเพียงพอของถังรับน้ํานม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ
รวม
5. ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ดิบ
รวม
6. สภาพแวดลอมในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รับน้ํานมดิบ
รวม
7. ความสะอาดในบริเวณศูนยรับ ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
8. ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอ ระหวางกลุม
การเทน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

1.529
134.311
135.840
2.749
185.244
187.993
.555
141.319
141.875
1.131
130.841
131.972
2.292
126.531
128.822
2.002
115.984
117.986
3.813
178.612
182.425
3.193
125.803
128.997

MS

F

Sig.

.510
.475

1.074 .361

.916
.655

1.400 .243

.185
.499

.371 .774

.377
.462

.816 .486

.764
.447

1.709 .165

.667
.410

1.628 .183

1.271
.631

2.014 .112

1.064
.445

2.395 .069
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ตาราง 53 (ตอ)
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
9. ความเพียงพอของลานจอดรถ
ของรถขนน้ํานมดิบ
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม
รวมดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286

2.161
182.995
185.157
3.897
144.528
148.425
.632
46.462
47.094

MS

F

Sig.

.720
.647

1.114 .344

1.299
.511

2.544 .056

.211
.164

1.284 .280

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 53 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
จําแนกตามจํานวนโคนมในฟารม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการ
ทดสอบ พบวา โดยรวมดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ มีคา Sig. เทากับ .280 ซึ่งมากกวา .05
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโค
นมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ไมแตกตางกันและจําแนกตามรายขอพบวาความสะดวกของการ
เขา – ออก ศูนยรับ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียง
ถังนม, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ,
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอ
ของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม มีคา Sig. เทากับ .361, .243, .774, .486, .165,
.183, .112, .069, .344 และ .056 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจ
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของ
อุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความ
เที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนย
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รับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถ
ขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ไมแตกตางกัน
ตาราง 54 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
จําแนกตามจํานวนโคนมในฟารม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
1. ความเพียงพอของเจาหนาที่
ใหบริการ
2. ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
3. ความเต็มใจตอใหการบริการ
ของเจาหนาที่
4. ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่
5. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี
ความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
โดยใหบริการตามลําดับกอนหลัง
6. ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่
7. ความใสใจตอปญหาของสมาชิก
ของเจาหนาที่
8. ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานม
ดิบของเจาหนาที่

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

2.418
133.038
135.456
2.578
154.676
157.254
.261
142.707
142.969
3.428
131.485
134.913
2.991
117.839
120.829

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
283
286
3
283
286
3
283
286

4.749
135.683
140.432
.499
116.769
117.268
1.881
148.579
150.460

MS

F

Sig.

.806
.470

1.715

.164

.859
.547

1.573

.196

.087
.504

.173

.915

1.143
.465

2.460

.063

.997
.416

2.394

.069

1.583
.479

3.302 .021*

.166
.413

.403

.751

.627
.525

1.194

.312
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แหลงความ
แปรปรวน
9. ความสุภาพออนนอมในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
10. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใน
ระหวางกลุม
การใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
11. ความตรงตอเวลาในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ ภายในกลุม
ของเจาหนาที่
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร ภายในกลุม
รวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

3.240
128.502
131.742
4.643
173.935
178.578
1.284
145.294
146.578
.352
54.169
54.521

1.080
.454

2.379

.070

1.548
.615

2.518

.058

.428
.513

.834

.476

.117
.191

.613

.607

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
จากตาราง 54 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ จําแนก
ตามจํานวนโคนมในฟารม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ
พบวา โดยรวมดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ มีคา Sig. เทากับ .607 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารม
ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า น
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา ความเพียงพอของเจาหนาที่
ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็ม
ใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความใสใจตอปญหา
ของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมใน
การใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่, ความตรงตอ
เวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ .164, .196, .915, .063,
.069, .751, .312, .070, .058 และ .476 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึง
พอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่อง
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ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบ
ของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่
ไมแตกตางกัน และ ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ
.021 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรวดเร็วใน
การแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูวิจัยจึง
ไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 50
ตาราง 55 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่
กับจํานวนโคนมในฟารม

จํานวนโคนม

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว

4.08

21-40 ตัว

3.93

41-60 ตัว

3.67

มากกวา 60 ตัวขึ้นไป

3.78

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ตัว
4.08
-

21-40 ตัว

41-60 ตัว

3.93
.148
(.186)
-

3.67
.409*
(.005)
.260*
(.034)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

มากกวา
60 ตัวขึ้นไป
3.78
.294*
(.028)
.145
(.190)
-.115
(.418)
-
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จากตาราง 55 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่ กับจํานวนโคนมในฟารม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว กับเจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว มีคา Sig. เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัวมีระดับความพึงพอใจเรื่อง
ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวน
โคนมในฟารม 41-60 ตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .409
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัว กับเจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารมมากกวา 60 ตัวขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .028 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารมต่ํากวาหรือเทากับ 20 ตัวมีระดับความ
พึงพอใจเรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารมมากกวา 60 ตัวขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .294
เจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว กับเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวน
โคนมในฟารม41-60 ตัว มีคา Sig. เทากับ .034 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของฟารมโค
นมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 21-40 ตัว มีระดับความพึงพอใจเรื่องความการจัดระบบงานดานเอกสาร
ของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีจํานวนโคนมในฟารม 41-60 ตัว โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .034
สมมติฐานที่ 6 เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึง
พอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไมแตกตางกัน
H1: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึง
พอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ
จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 56 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ แหลงความ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
แปรปรวน
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ าน ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความสามารถในการตรวจสอบ ระหวางกลุม
ไดของระบบการปฏิบัติงานของ ภายในกลุม
ศูนยรับน้ํานมดิบเชน การ
รวม
ตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งใน ระหวางกลุม
การติดตอขอรับบริการ
ภายในกลุม
รวม
4. ความเพียงพอของจํานวน
ระหวางกลุม
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน ภายในกลุม
คอมพิวเตอร
รวม
5. การจัดระบบงานดานเอกสาร
ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
6. ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ระหวางกลุม
ขาวสารใหกบั สมาชิกไดรับ
ภายในกลุม
ทราบอยางสม่ําเสมอ
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานการปฏิบัติการและ
ภายในกลุม
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286

8.946
147.876
156.822
3.777
118.780
122.557

2.982
.523

5.707 .001*

1.259
.420

3.000 .031*

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

7.101
115.617
122.718
9.199
145.958
155.157
10.080
128.791
138.871
6.861
159.766
166.627
5.761
66.007
71.768

2.367
.409

5.794 .001*

3.066
.516

5.945 .001*

3.360
.455

7.383 .000*

2.287
.565

4.051 .008*

1.920
.233

8.234 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 56 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis
of Variance) ในการทดสอบ พบวา โดยรวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบมีคา
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Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความ
พึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนย
รับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการ
ติดตอขอรับบริการ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร, การจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิก
ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ มีคา Sig. เทากับ .001, .031, .001, .001, .000 และ .008 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับ
น้ํานมดิบ ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบได
ของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ,
ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่
ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร, การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานม
ดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 57, 58, 59, 60, 61, 62 และ 63
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ตาราง 57 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ โดยรวม กับระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.50

2 - 4 ป

3.97

5 - 7 ป

4.19

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.98

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.50
-

3.97
.298*
(.004)
-

4.19
.18627
(.067)
-.112
(.192)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.98
.422*
(.000)
.123
(.105)
.235*
(.001)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 57 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโค
นม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .298
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจ
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาใน
การเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .422
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจดาน
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การปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .235
ตาราง 58 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.50

2 - 4 ป

3.97

5 - 7 ป

4.19

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.98

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.50
-

3.97
.533*
(.001)
-

4.19
.309*
(.043)
-.225
(.081)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.98
.524*
(.000)
-.009
(.935)
.215*
(.049)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 58 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 4 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .533
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .043 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 7 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .309
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจ
เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลา
ในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .524
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .049 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาใน
การเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .215
ตาราง 59 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสามารถในการตรวจสอบ
ไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

ต่ํากวา 2 ป

4.26

4.26
-

2 - 4 ป

4.00

-

4.00
.265
(.058)
-

5 - 7 ป

4.31

-

-

4.31
-.044
(.746)
-.309*
(.008)
-

มากกวา 7 ปขึ้นไป

4.10

-

-

-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
4.10
.161
(.201)
-.104
(.308)
.205*
(.037)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 59 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสามารถในการ
ตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสามารถในการ
ตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .309
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .049 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบ
ปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา
7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .205
ตาราง 60 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งใน
การติดตอขอรับบริการ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.35

2 - 4 ป

3.98

5 - 7 ป

4.16

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.90

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.35
-

3.98
.370*
(.007)
-

4.16
.191
(.156)
-.178
(.116)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.90
.457*
(.000)
.087
(.385)
.266*
(.006)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 60 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความสะดวกของทําเล
ที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของ
ทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 4 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .370
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจ
เรื่องความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลา
ในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .457
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาใน
การเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .266
ตาราง 61 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของจํานวน
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร กับระยะเวลาในการเลีย้ งโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.18

2 - 4 ป

3.90

5 - 7 ป

4.13

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.74

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.18
-

3.90
.276
(.074)
-

4.13
.044
(.770)
-.232
(.069)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.74
.432*
(.002)
.156
(.168)
.388*
(.000)
-
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จากตาราง 61 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของ
จํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความ
แตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
เพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ที่
มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .432
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ที่มากกวาเจาของฟารมโคนม
ที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .388
ตาราง 62 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดานเอกสาร
ของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.24

2 - 4 ป

4.10

5 - 7 ป

4.01

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.74

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.24
-

4.10
.135
(.351)
-

4.01
.221
(.121)
.085
(.476)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.74
.499*
(.000)
.364*
(.001)
.279*
(.007)
-
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จากตาราง 62 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดาน
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องการจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .499
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องการจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .364
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .279
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ตาราง 63 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.18

2 - 4 ป

3.97

5 - 7 ป

3.78

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.72

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.18
-

3.97
.210
(.194)
-

3.78
.397*
(.012)
.187
(.161)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.72
.456*
(.002)
.247*
(.037)
.059
(.600)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 63 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องศูนยรับน้ํานมดิบมีการ
แจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความ
แตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .012 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องศูนยรับน้ํานมดิบมี
การแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลา
ในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .397
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจ
เรื่องศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ที่มากกวาเจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .456
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .037 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
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วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องศูนยรับ
น้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .247
ตาราง 64 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ จําแนกตามระยะเวลาในการเลีย้ งโคนม
แหลงความ
แปรปรวน
ความสะดวกของการเขา –
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
รวม
ความทันสมัยของโรงรับน้ํานม ระหวางกลุม
ดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความทันสมัยของอุปกรณ เชน ระหวางกลุม
เครื่องลํารียงถังนม
ภายในกลุม
รวม
ความเพียงพอของถังรับน้ํานม ระหวางกลุม
ดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานม ระหวางกลุม
ดิบ
ภายในกลุม
รวม
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
รับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความสะอาดในบริเวณศูนยรับ ระหวางกลุม
น้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอ ระหวางกลุม
การเทน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม

ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

4.451
131.388
135.840
7.977
180.016
187.993
4.528
137.346
141.875
5.844
126.128
131.972
2.239
126.583
128.822
3.318
114.668
117.986
5.203
177.222
182.425
1.563
127.434
128.997

1.484
.464

3.196 .024*

2.659
.636

4.180 .006*

1.509
.485

3.110 .027*

1.948
.446

4.371 .005*

.746
.447

1.669 .174

1.106
.405

2.730 .044*

1.734
.626

2.769 .042*

.521
.450

1.157 .327
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ตาราง 64 (ตอ)
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
9. ความเพียงพอของลานจอดรถ
ของรถขนน้ํานมดิบ
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม
รวมดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286
3
283
286

4.869
180.288
185.157
3.813
144.612
148.425
2.812
44.282
47.094

1.623
.637

2.547 .067

1.271
.511

2.488 .061

.937
.156

5.990 .001*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 64 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
จําแนกตามระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ใน
การทดสอบ พบวา โดยรวมดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโค
นมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ แตกตางกันและจําแนกตาม
รายขอพบวา ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ,
ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้
สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม มีคา Sig. เทากับ .174, .327, .056 และ 061 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่
นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ไมแตกตางกันและ ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ,
ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม, ความ
เพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ,สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ และความ
สะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ มีคา Sig. เทากับ .024, .006, .027, .005, .044 และ .042 ซึ่งนอย
กวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของ
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ฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานม
ดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวก
ของการเขา – ออก ศูนยรับ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน
เครื่องลํารียงถังนม, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ,สภาพแวดลอมในบริเวณ
ศูนยรับน้ํานมดิบ และความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 65, 66, 67, 68, 69, 70 และ 71
ตาราง 65 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.15

2 - 4 ป

3.89

5 - 7 ป

4.07

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.92

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.15
-

3.89
.258*
(.003)
-

4.07
.074
(.377)
-.185*
(.009)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.92
.248*
(.001)
-.011
(.863)
.174*
(.004)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 65 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความ
แตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจดานอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .258
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจดานอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .248
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .009 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีระดับความพึงพอใจดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .185
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจดานอาคาร
สถานที่ และอุปกรณ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .174
ตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.29

2 - 4 ป

4.00

5 - 7 ป

4.35

มากกวา 7 ปขึ้นไป

4.16

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.29
-

4.00
.294*
(.045)
-

4.35
-.059
(.681)
-.353*
(.004)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

มากกวา
7 ปขึ้นไป
4.16
.134
(.310)
-.160
(.136)
.193
(.061)
-

130
จากตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ
น้ํานมดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .045 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
สะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนม 2 - 4 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .294
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความสะดวกของการ
เขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .353
ตาราง 67 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ กับระยะเวลาใน
การเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.38

2 - 4 ป

3.92

5 - 7 ป

4.22

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.95

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.38
-

3.92
.466*
(.007)
-

4.22
.162
(.335)
-.304*
(.032)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.95
.430*
(.006)
-.035
(.778)
.269*
(.026)
-
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จากตาราง 67 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ กับ
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของ
โรงรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ย .466
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวามากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจ
เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .430
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .032 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของโรง
รับน้ํานมดิบ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .304
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .026 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
ทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7
ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .269
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ตาราง 68 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม
กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

ต่ํากวา 2 ป

4.24

4.24
-

2 - 4 ป

3.90

-

3.90
.335*
(.026)
-

5 - 7 ป

4.16

-

-

4.16
.074
(.616)
-.262*
(.035)
-

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.94

-

-

-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.94
.291*
(.031)
-.044
(.688)
.218*
(.039)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 68 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารี
ยงถังนม กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .026 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของ
อุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนมที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4
ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .335
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวามากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .031 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจ
เรื่องความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลา
ในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .291
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .035 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความทันสมัยของ
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อุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7
ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .262
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ .039 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
ทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .218
ตาราง 69 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานม
ดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.24

2 - 4 ป

3.75

5 - 7 ป

3.93

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.82

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.24
-

3.75
.485*
(.001)
-

3.93
.309*
(.028)
-.176
(.137)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.82
.411*
(.002)
-.074
(.481)
.102
(.309)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 69 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอ
จํานวนน้ํานมดิบ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 - 4 ป มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความเพียงพอของ
ถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 4 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .485
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ปไปมีคา Sig. เทากับ .028 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
เพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .309
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวามากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจ
เรื่ อ งความเพี ย งพอของถั ง รั บ น้ํ า นมดิ บ ต อ จํ า นวนน้ํ า นมดิ บ ที่ ม ากกว า เจ า ของฟาร ม โคนมที่ มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .411
ตาราง 70 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องสภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ กับ
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

ต่ํากวา 2 ป

4.21

4.24
-

2 - 4 ป

3.95

-

3.95
.256
(.062)
-

5 - 7 ป

4.12

-

-

4.12
.088
(.510)
-.168
(.137)
-

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.92

-

-

-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.92
.286*
(.021)
.030
(.481)
.198*
(.040)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 70 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องสภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ
กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .021 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
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วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .286
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ปไปมีคา Sig. เทากับ .040 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโค
นม 5 - 7 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .198
ตาราง 71 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ด า นอาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ เรื่ อ งความสะอาดในบริ เ วณศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ กั บ
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

ต่ํากวา 2 ป

3.62

3.62
-

2 - 4 ป

3.93

-

3.93
-.316
(.064)
-

5 - 7 ป

4.04

-

-

4.04
. -.426*
(.011)
-.111
(.430)
-

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.79

-

-

-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.79
-.174
(.256)
.141
(.256)
.252*
(.035)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 71 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ
กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ปมีคา Sig. เทากับ .011 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องสภาพแวดลอมใน
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บริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ปโดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .426
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ปไปมีคา Sig. เทากับ .035 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องสภาพ
แวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 7 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .252
ตาราง 72 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบตั กิ าร
จําแนกตามระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
1. ความเพียงพอของเจาหนาที่
ใหบริการ
2. ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
3. ความเต็มใจตอใหการบริการ
ของเจาหนาที่
4. ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่
5. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี
ความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
โดยใหบริการตามลําดับกอนหลัง
6. ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

2.927
132.530
135.456
2.929
154.325
157.254
1.652
141.317
142.969
3.242
131.671
134.913
7.737
113.092
120.829

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
8.757
283 131.675
286 140.432

MS

F

Sig.

.976
.468

2.083

.103

.976
.545

1.790

.149

.551
.499

1.103

.348

1.081
.465

2.323

.075

2.579
.400

6.454 .000*

2.919
.465

6.274 .000*
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ตาราง 72 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
7. ความใสใจตอปญหาของสมาชิก ระหวางกลุม
ของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
8. ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานม
ระหวางกลุม
ดิบของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
9. ความสุภาพออนนอมในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
10.ความมีมนุษยสัมพันธทดี่ ี ในการ ระหวางกลุม
ใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
11. ความตรงตอเวลาในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ ภายในกลุม
ของเจาหนาที่
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร ภายในกลุม
รวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

8.455
108.813
117.268
7.903
142.557
150.460
1.815
129.927
131.742
4.128
174.450
178.578
6.668
139.911
146.578
3.358
51.163
54.521

2.818
.384

7.330 .000*

2.634
.504

5.229 .002*

.605
.459

1.318

.269

1.376
.616

2.232

.085

2.223
.494

4.496 .004*

1.119
.181

6.191 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 72 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ จําแนก
ตามระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการ
ทดสอบ พบวา โดยรวมดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ แตกตางกัน และจําแนกตามรายขอพบวา
ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่ และความมีมนุษยสัมพันธ
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ที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ .103, .149, .348, .075, .269, และ .085
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานพบวา ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความ
ชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของ
เจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ และความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่ ไมแตกตางกัน และ การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความ
รวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่
, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอก
สถานที่ของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ .000, .000, .000, .002 และ .004 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความ
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแก
สมาชิกของเจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานม
ดิบของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ปรากฏดังตาราง 73, 74, 75, 76, 77 และ 78
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ตาราง 73 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร กับระยะเวลาในการเลีย้ งโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

ต่ํากวา 2 ป

4.25

4.25
-

2 - 4 ป

3.94

-

3.94
.313*
(.001)
-

5 - 7 ป

4.11

-

-

4.11
.135
(.132)
-.178*
(.019)
-

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.96

-

-

-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.96
.295*
(.000)
-.018
(.792)
.160*
(.013)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 73 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู
ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปโดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .313
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .295
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป มีคา Sig. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติการที่
นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 - 7 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .178
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาใน
การเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .013 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปมีระดับความพึงพอใจเรื่องดานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ย .160
ตาราง 74 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.35

2 - 4 ป

3.92

5 - 7 ป

4.07

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.85

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.35
-

3.92
.436*
(.001)
-

4.07
.279*
(.036)
-.157
(.162)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.85
.505*
(.000)
.069
(.490)
.226*
(.019)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 74 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตาง
รายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ที่มากกวาเจาของฟารม
โคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .436
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปมีคา Sig. เทากับ .036 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ที่มากกวาเจาของฟารม
โคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .279
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ มี ค วามเป น ธรรมไม เ ลื อ กปฏิ บั ติโ ดยให บ ริ ก ารตามลํ า ดับ ก อน-หลัง ที่
มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .505
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปมีระดับความพึงพอใจเรื่องการ
ปฏิ บั ติง านของเจ า หน า ที่ มี ค วามเป น ธรรมไม เ ลื อ กปฏิ บั ติโ ดยให บ ริ ก ารตามลํ า ดับ ก อน-หลัง ที่
มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .226
ตาราง 75 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.35

2 - 4 ป

3.87

5 - 7 ป

3.87

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.78

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.35
-

3.87
.486*
(.001)
-

3.87
.485*
(.001)
.000
(.994)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.78
.569*
(.000)
.083
(.441)
.084
(.416)
-
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จากตาราง 75 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมพบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความรวดเร็วใน
การแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนม 2 – 4 ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .486
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความรวดเร็วใน
การแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยง
โคนม 5 – 7 ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .485
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
รวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาใน
การเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .569

143
ตาราง 76 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ กับ
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.26

2 - 4 ป

3.80

5 - 7 ป

4.04

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.78

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.26
-

3.80
.465*
(.001)
-

4.04
.221
(.091)
-.244*
(.027)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.78
.489*
(.000)
.024
(.806)
.268*
(.004)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 76 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่
กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความใสใจตอ
ปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4
ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .465
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความ
ใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโค
นม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .489
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปมีคา Sig. เทากับ .027 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีระดับความพึงพอใจเรื่องความรวดเร็วในการ
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แกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
5 – 7 ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .244
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ป กับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความใสใจ
ตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .268
ตาราง 77 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ กับ
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

ต่ํากวา 2 ป

4.32

4.32
-

2 - 4 ป

3.88

-

3.88
.440*
(.004)
-

5 - 7 ป

3.94

-

-

3.94
.382*
(.011)
-.058
(.646)
-

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.78

-

-

-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.78
.540*
(.000)
.099
(.374)
.157
(143)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 77 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่กับ
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องเรื่องความซื่อสัตย
ในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4
ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .440
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เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปมีคา Sig. เทากับ .011 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องเรื่องความซื่อสัตย
ในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7
ปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .382
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องเรื่อง
ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .540
ตาราง 78 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่
ของเจาหนาที่ กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม

ระยะเวลา

X

ต่ํากวา 2 ป

4.32

2 - 4 ป

3.85

5 - 7 ป

4.04

มากกวา 7 ปขึ้นไป

3.87

ต่ํากวา 2 ป

2 - 4 ป

5 - 7 ป

4.32
-

3.85
.486*
(.001)
-

4.04
.485*
(.001)
.000
(.994)
-

มากกวา
7 ปขึ้นไป
3.87
.569*
(.000)
.083
(.441)
.084
(.416)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 78 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอก
สถานที่ของเจาหนาที่กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
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ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องความตรงตอเวลา
ในการให บ ริ การทั้งในและนอกสถานที่ ข องเจาหนาที่กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ที่ มากกวา
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 2 – 4 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .486
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ปมีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา เจาของ
ฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องเรื่องความตรงตอ
เวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ที่มากกวา
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม 5 – 7 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .485
เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ปกับเจาของฟารมโคนมที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ต่ํากวา 2 ป มีระดับความพึงพอใจเรื่องเรื่อง
ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่กับระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม
ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม มากกวา 7 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .569
สมมติฐานที่ 7 เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความ
พึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้
Ho: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ไมแตกตางกัน
H1: เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ
จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance : One Way ANOVA) เพื่อใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตาราง 79 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามขนาดพื้นที่ถือครอง
ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ แหลงความ
ศูนยรับน้ํานมดิบ
แปรปรวน
1. ความโปรงใสในการปฏิบตั งิ าน ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
2. ความสามารถในการตรวจสอบ ระหวางกลุม
ไดของระบบการปฏิบัติงานของ ภายในกลุม
ศูนยรับน้ํานมดิบเชน การ
รวม
ตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ
3. ความสะดวกของทําเลทีต่ ั้งใน ระหวางกลุม
ภายในกลุม
การติดตอขอรับบริการ
รวม
4. ความเพียงพอของจํานวน
ระหวางกลุม
อุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน ภายในกลุม
คอมพิวเตอร
รวม
5. การจัดระบบงานดานเอกสาร
ระหวางกลุม
ของศูนยรับน้าํ นมดิบ
ภายในกลุม
รวม
6. ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ระหวางกลุม
ขาวสารใหกบั สมาชิกไดรับ
ภายในกลุม
ทราบอยางสม่ําเสมอ
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานการปฏิบัติการและ
ภายในกลุม
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286

1.476
155.346
156.822
2.855
119.702
122.557

.492
.549

.896

.443

.952 2.250
.423

.083

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

.885
121.832
122.718
5.651
149.505
155.157
.400
138.471
138.871
4.590
162.037
166.627
.868
70.901
71.768

.295
.431

.562

.686

1.884 3.566 .015*
.528
.133
.489

.272

.845

1.530 2.672
.573

.058

.289 1.154
.251

.328

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 79 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ จําแนกตามขนาดพื้นที่ถือครอง โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of
Variance) ในการทดสอบ พบวาโดยรวมดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบมีคา
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Sig. เทากับ .328 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารม
โคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน
กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ไมแตกตางกัน
แตจําแนกตามดานจะพบวา ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถใน
การตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบ
จากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ, การจัดระบบงานดานเอกสารของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ มี
คา Sig. เทากับ .443, .083, .562, .845 และ .058 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครอง
ตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการ
ปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ
, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบ
ปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ, การจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิก
ไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ไมแตกตางกัน และความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ
เชน คอมพิวเตอร มีคา Sig. เทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือ
ครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดาน
การปฏิบัติการและควบคุมของศู นยรั บน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของจํานวนอุปกรณต างๆที่
ใหบริการ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) ปรากฏดังตาราง 80
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ตาราง 80 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของจํานวน
อุปกรณตางๆ ที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร กับขนาดพื้นที่ถือครอง

ขนาดพื้นที่ถือ

นอยกวาหรือ
มากกวา
มากกวา
เทากับ 10 ไร 10 ไร– 20 ไร 20 ไร–30 ไร
X
4.15
3.91
4.02
.234
.125
4.15
(.126)
(.393)
3.91
-.109
(.349)
4.02
-

นอยกวาหรือเทากับ
10 ไร
มากกวา 10 ไร –
20 ไร
มากกวา 20 ไร –
30 ไร
มากกวา 30 ไรขึ้นไป 3.74

มากกวา
30 ไรขึ้นไป
3.74
.405*
(.006)
.171
(.140)
.280*
(.009)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 80 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของ
จํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร กับขนาดพื้นที่ถือครอง พบความแตกตางรายคู
ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 10 ไรกับเจาของฟารมโค
นมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 30 ไรขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .006 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 10 ไร มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
เรื่องความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือ
ครองมากกวา 30 ไรขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .405
เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 20 ไร – 30 ไรกับเจาของฟารมโคนม
ที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 30 ไรขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .009 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา
เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 20 ไร – 30 ไรมีระดับความพึงพอใจเรื่องเรื่อง
ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ ที่มากกวาเจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครอง
มากกวา 30 ไรขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .280
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ตาราง 81 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ จําแนกตามขนาดพื้นที่ถือครอง
แหลงความ
แปรปรวน
ความสะดวกของการเขา –
ระหวางกลุม
ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความทันสมัยของโรงรับน้ํานม ระหวางกลุม
ดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความทันสมัยของอุปกรณ เชน ระหวางกลุม
เครื่องลํารียงถังนม
ภายในกลุม
รวม
ความเพียงพอของถังรับน้ํานม ระหวางกลุม
ดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานม ระหวางกลุม
ภายในกลุม
ดิบ
รวม
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รับน้ํานมดิบ
รวม
ความสะอาดในบริเวณศูนยรับ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
น้ํานมดิบ
รวม
ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอ ระหวางกลุม
การเทน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม
ความเพียงพอของลานจอดรถ ระหวางกลุม
ของรถขนน้ํานมดิบ
ภายในกลุม
รวม

ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

2.043
133.797
135.840
.889
187.104
187.993
.925
140.949
141.875
1.089
130.883
131.972
.427
128.395
128.822
1.253
116.733
117.986
1.139
181.286
182.425
1.741
127.256
128.997
3.734
181.422
185.157

MS

F

Sig.

.681
.473

1.440 .231

.296
.661

.448 .719

.308
.498

.619 .603

.363
.462

.785 .503

.142
.454

.314 .816

.418
.412

1.013 .387

.380
.641

.593 .620

.580
.450

1.290 .278

1.245
.641

1.942 .123
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ตาราง 81 (ตอ)
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
10. สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม
รวมดานอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

3
2.110
283 146.315
286 148.425
3
.073
283 47.022
286 47.094

MS

F

Sig.

.703
.517

1.360 .255

.024
.166

.146 .932

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 81 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
จําแนกตามขนาดพื้นที่ถือครอง โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการ
ทดสอบ พบวาโดยรวมรวมดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณมีคา Sig. เทากับ .932 ซึ่งมากกวา .05
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่
ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดาน
อาคาร สถานที่ และอุปกรณ ไมแตกตางกัน แตจําแนกตามดานจะพบวา ความสะดวกของการเขา –
ออก ศูนยรับ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม,
ความเพี ยงพอของถังรั บน้ํ านมดิบ ตอจํานวนน้ํานมดิบ ,
ความเที่ยงตรงเครื่ องชั่งน้ํ านมดิบ ,
สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอ
ของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม มีคา Sig. เทากับ .231, .719, .603, .503, .816,
.387, .620, .278, .123 และ .255 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho)
หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่อง
ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของ
อุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความ
เที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะอาดในบริเวณศูนย
รับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถ
ขนน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม ไมแตกตางกัน
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ตาราง 82 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
จําแนกตามตามขนาดพื้นที่ถือครอง
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
1. ความเพียงพอของเจาหนาที่
ใหบริการ
2. ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
3. ความเต็มใจตอใหการบริการ
ของเจาหนาที่
4. ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

5. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี
ความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
โดยใหบริการตามลําดับกอนหลัง
6. ความรวดเร็วในการแกไขปญหา ระหวางกลุม
ใหแกสมาชิกของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
7. ความใสใจตอปญหาของสมาชิก ระหวางกลุม
ของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
8. ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบ ระหวางกลุม
ของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
9. ความสุภาพออนนอมในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

4.774
130.682
135.456
8.608
148.646
157.254
1.137
141.831
142.969
1.587
133.326
134.913
.624
120.206
120.829

1.591
.462

3.446 .017*

2.869
.525

5.463 .001*

.379
.501

.757 .519

.529
.471

1.123 .340

.208
.425

.489 .690

3
283
286
3
283
286
3
283
286
3
283
286

2.056
138.376
140.432
1.048
116.220
117.268
1.751
148.709
150.460
1.389
130.353
131.742

.685
.489

1.402 .243

.349
.411

.851 .467

.584
.525

1.111 .345

.463
.461

1.005 .391
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ตาราง 82 (ตอ)
แหลงความ
แปรปรวน
10. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใน
ระหวางกลุม
การใหบริการของเจาหนาที่
ภายในกลุม
รวม
11. ความตรงตอเวลาในการ
ระหวางกลุม
ใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ ภายในกลุม
ของเจาหนาที่
รวม
ระหวางกลุม
รวมดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร ภายในกลุม
รวม
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

df

SS

3
283
286
3
283
286
3
283
286

.646
177.932
178.578
.892
145.687
146.578
.214
54.307
54.521

MS

F

Sig.

.215
.629

.342 .795

.297
.515

.577 .630

.071
.192

.372 .774

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 82 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ จําแนก
ตามขนาดพื้นที่ถือครอง โดยใชสถิติ One-Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ
พบวา โดยรวมดานเจาหนาที่ปฏิบัติการมีคา Sig. เทากับ .774 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครอง
ต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า น
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน แตจําแนกตามดานจะพบวา ความเต็มใจตอใหการบริการของ
เจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิก
ของเจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของ
เจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ มี
คา Sig. เทากับ .519, .340, .690, .243, .467, .345, .391, .795 และ .630 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา
.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาด
พื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่, ความใสใจตอ
ปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่, ความสุภาพออน
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นอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่ และ
ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ ไมแตกตางกัน สวนความ
เพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ และ ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ มีคา Sig. เทากับ .017 และ .001 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือ
ครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ และ ความรูและความชํานาญใน
ระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ
ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏดังตาราง 83 และ 84
ตาราง 83 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ กับขนาดพื้นที่ถือ
ครอง

ขนาดพื้นที่ถือ
นอยกวาหรือเทากับ
10 ไร
มากกวา 10 ไร –
20 ไร
มากกวา 20 ไร –
30 ไร
มากกวา 30 ไรขึ้นไป

X

4.32
4.16
4.35

นอยกวาหรือ มากกวา 10 ไร มากกวา 20 ไร
เทากับ 10 ไร
– 30 ไร
– 20 ไร
4.32
4.16
4.35
.164
-.028
(.250)
(.837)
-.192
(.077)
-

4.51

มากกวา 30
ไรขึ้นไป
4.51
-.182
(.183)
-.346*
(.002)
-.154
(.126)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 83 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ กับขนาด
พื้นที่ถือครอง พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร – 20 ไร กับเจาของฟารมโค
นมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 30 ไรขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
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วา เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร – 20 ไร มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา
30 ไรขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .346
ตาราง 84 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ กับขนาดพื้นที่ถือครอง

ขนาดพื้นที่ถือ
นอยกวาหรือเทากับ
10 ไร
มากกวา 10 ไร –
20 ไร
มากกวา 20 ไร –
30 ไร
มากกวา 30 ไรขึ้นไป

X

4.24
3.99
4.35
4.43

นอยกวาหรือ มากกวา 10 ไร มากกวา 20
เทากับ 10 ไร
ไร – 30 ไร
– 20 ไร
4.24
3.99
4.35
.250
-.116
(.101)
(.425)
-.366*
(.002)
-

-

-

มากกวา 30 ไร
ขึ้นไป
4.43
-.195
(.181)
-.445*
(.000)
-.078
(.463)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 84 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความพึงพอใจของ
เจาของฟารมโคนม ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชใน
การใหบริการของเจาหนาที่ กับขนาดพื้นที่ถือครอง พบความแตกตางรายคู ดังนี้
เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร – 20 ไร กับเจาของฟารมโค
นมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 20 ไร – 30 ไรมีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร – 20 ไร มีระดับความพึง
พอใจเรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือ
ครองมากกวา 20 ไร – 30 ไร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .366
เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร – 20 ไร กับเจาของฟารมโค
นมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 30 ไรขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความ
วา เจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา 10 ไร – 20 ไร มีระดับความพึงพอใจเรื่อง
ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ ที่นอยกวาเจาของฟารมโคนมที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากกวา
30 ไรขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย .44

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการคนควา
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึง ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด โดยพิจารณาจาก ปจจัยสวนบุคคล
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของเจ า ของฟาร ม โคนมในจั ง หวั ด ลพบุ รี เพื่ อ ให อ งค ก ารที่ ทํ า ธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับศูนยรับน้ํานมดิ บไดนํ าไปใชเปนแนวทางในการประกอบการดําเนินธุรกิจ หรือเป นการ
กําหนดกลยุทธการสงเสริมการบริการของศูนยรับน้ํานมดิบ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกฟารมโคนม
ผูผลิตน้ํานมดิบมากที่สุด

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการปฏิบัติการ
และควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ และดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานม
ดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนมในฟารม ระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนม และขนาดพื้นที่ถือครอง

ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อที่จะนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการประกอบการดําเนินธุรกิจ หรือเปนการ
กําหนดกลยุทธการสงเสริมการบริการของศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม
จํากัด ใหเหมาะสมกับกลุมฟารมโคนมผูผลิตน้ํานมดิบ เพื่อที่จะตรงกับความตองการฟารมโคนม
ผูผลิตน้ํานมดิบมากที่สุด
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ศูนยรับน้ํานมดิบใหมีความเหมาะสมเพื่อ
สรางความพึงพอใจใหแกฟารมโคนมผูผลิตน้ํานมดิบมากที่สุด

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบสงใหกับ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด จํานวน 317 ฟารม
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบสง
ใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ใชวิธีกําหนดกลุมตัวอยางเปน
แบบสํามะโนประชากรโดยเก็บแบบสอบถามกับเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่ผลิตน้ํานมดิบ
สงใหกับศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวน กลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ทั้งหมด คือ จํานวน 287
ฟารม โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมในการ Try-out จํานวน 30 ฟารม
สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
1. เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
2. เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
3. เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
4. เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
5. เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
6. เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึง
พอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
7. เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดสรางแบบสอบถามขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเจาของฟารม
โคนมในจั ง หวั ด ลพบุ รี ต อ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด โดย
แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของเจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรี มีลักษณะคําถามแบบปลายปดจํานวน 7 ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด มี 3 ดาน ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ
จํานวน 6 ขอ
จํานวน 10 ขอ
2. ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ
3. ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
จํานวน 11 ขอ
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ซึ่งแบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามปลายปดแบบ Likert Scale โดยใชขอมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเปนมาตรวัดที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโค
นมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด สําคัญมากที่สุด
จนถึง สําคัญนอยที่สุด โดยแบงเปนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ
และเสนอแนะเพิ่มเติม และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับเจาของ
ฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี จํานวน 30 ชุด พรอมทั้งหาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถาม
ที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชสูตรของ
ครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฏวา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.898

การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูล (Source of Data)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงเนนที่ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ซึ่งแหลงขอมูลมีดังนี้
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว
ดังนี้
1.1 ศึกษาตํารา วารสารตางๆ บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
1.3 แผนพับและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับฟารมโคนมผูผลิตน้ํานมดิบ
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชการเก็บแบบสอบถามกับเจาของ
ฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี จํานวน 317 ตัวอยาง ดังนี้
2.1 ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามที่
กําหนดไว
2.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการสอบถามกับกลุมตัวอยาง ในจังหวัดลพบุรี

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
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2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอย แลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา
3. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว มาบันทึกและวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics)
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของเจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรี
1.2 การหาคาเฉลี่ย Mean หรือ X และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation
หรือ S.D.) ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 2 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมใน
จังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
2. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)
2.1
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระ
กัน โดยใช t - test แบบ Independent (Independent t-test) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
แบบสอบถามในสวนที่ 1ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของเจาของฟารมโคนม ดานเพศ เปรียบเทียบกับ
แบบสอบถามสวนที่ 2 ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด
2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA of Variance) เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2, 3 , 4, 5, 6 และ 7 แบบสอบถามในสวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของเจาของ
ฟารมโคนม ดาน อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนม
ในฟารม ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม และขนาดพื้นที่ถือครอง เปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 2
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโค
นมโคกตูม จํากัด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด สรุปผลไดดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศ
ชาย อายุ 26-35 ป การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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โดยมีรายไดอยูในชวง 20,001- 40,000 บาท มีจํานวนโคนม 21-40 ตัว สวนใหญมีระยะเวลาในการ
เลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป และมีขนาดพื้นที่มากกวา 30 ไรขึ้นไป
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห พบวา ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานการปฏิบัติการและ
ควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีระดับความ
พึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในระดับมาก คือ ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ,การจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน
คอมพิวเตอร และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอยูในระดับ
มาก คือ ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ,
ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม, สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ,
ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ,
ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ, ความ
สะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ และน้ําดื่ม
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานเจาหนาที่ปฏิบัติการอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอยูในระดับมาก คือ ความ
เต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการบริการของเจาหนาที่, การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความมี
มนุษยสัมพันธที่ดี ในการใหบริการของเจาหนาที่, ความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอก
สถานที่ของเจาหนาที่, ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่ง
น้ํานมดิบของเจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ และความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ สวนขอที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ และความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่
ใชในการใหบริการของเจาหนาที่
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ไม
แตกตางกัน ยกเวนเรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ และความสามารถใน
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การตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบเชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบ
จากตนฉบับ ซึ่งแตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ไมแตกตางกัน ยกเวนเรื่อง
ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ และความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม ซึ่ง
แตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ไม
แตกตางกัน ยกเวนเรื่องการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ซึ่งแตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ไมแตกตางกัน ยกเวนเรื่อง
ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ และความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ ซึ่ง
แตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หาง
หุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับ
น้ํ า นมดิ บ ไม แ ตกต า งกั น ยกเว น เรื่ อ งความโปร ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านของศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ,
ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบ
ปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ และการจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ซึ่งแตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า นอาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ ไม
แตกตางกัน ยกเวนเรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของโรงรับ
น้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม และสภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับ
น้ํานมดิบ แตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน
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ยกเวนเรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชใน
การใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบ
ของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ ซึ่งแตกตาง
กัน
สมมติฐานที่ 4
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการ
และควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ ไมแตกตางกัน ยกเวนเรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ
เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับ
บริการ และความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ซึ่งแตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่
และอุปกรณ ไมแตกตางกัน ยกเวนเรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความ
ทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม และความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ
ซึ่งแตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึ ง พอใจต อ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า นเจ า หน า ที่
ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน ยกเวนเรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความเต็มใจตอใหการ
บริการของเจาหนาที่ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง ซึ่งแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับ
น้ํานมดิบ ไมแตกตางกัน ยกเวนเรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, การจัด
ระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบและศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับ
ทราบอยางสม่ําเสมอ เชน คอมพิวเตอร ซึ่งแตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า นอาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ ไม
แตกตางกัน
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เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน
ยกเวนเรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ซึ่งแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจ
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ แตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจ
ตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ไม
แตกตางกัน ยกเวนเรื่องความสะดวกของการเขา–ออก ศูนยรับ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ,
ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม, ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวน
น้ํานมดิบ,สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ และความสะอาดในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ซึ่ง
แตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจ
ต อ ศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า นเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร ไม
แตกตางกัน ยกเวนเรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการ
ตามลําดับกอน-หลัง, ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่, ความใสใจตอ
ปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ และความตรงตอ
เวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ ซึ่งแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 7
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับ
น้ํ า นมดิ บ ไม แ ตกต า งกั น ยกเว น เรื่ อ งความเพี ย งพอของจํ า นวนอุ ป กรณ ต า งๆที่ ใ ห บ ริ ก าร ซึ่ ง
แตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รั บ น้ํ า นมดิ บ ห า งหุ น ส ว นกลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคนมโคกตู ม จํ า กั ด ด า นอาคาร สถานที่ และอุ ป กรณ ไม
แตกตางกัน
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจตอศูนย
รับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ไมแตกตางกัน
ยกเวนเรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ และ ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่
ใชในการใหบริการของเจาหนาที่ ซึ่งแตกตางกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 26-35 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาหรือ
เทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยมีรายไดอยูในชวง 20,001- 40,000
บาทตอเดือน มีจํานวนโคนม 21-40 ตัว สวนใหญมีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป
และมีขนาดพื้นที่มากกวา 30 ไรขึ้นไป เนื่องจากสังคมในชนบทเพศชายจะผูนําในครอบครัว ทําให
เจาของฟารมโคนมสวนใหญจึงเปนเพศชาย เจาของฟารมเริ่มมีการปรับปรุงสูยุคที่เปนรุนลูกรุน
หลานมากขึ้นทําใหอายุสวนใหญจึงนอยลง และเนื่องดวยดังนี้ทําใหฟารมโคนมจึงมีขนาดกลางมาก
ขึ้นและทําใหรายไดจะอยูในระดับปานกลางเชนกัน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมใน
ระดับมาก เนื่องมาจากเปนการรวมตัวกันของสมาชิกทําใหการตรวจสอบการปฏิบัติงานสามารถทํา
ได โดยเฉพาะปริมาณน้ํานมดิบซึ่งถือวาเปนรายไดของเจาของฟารมจึงตองสามารถตรวจสอบได
และในการตรวจสอบยังอํานวยทํ าใหศูนยรั บน้ํ านมดิบเกิดความโปรงใสมากขึ้น ผลงานวิจัยไป
สอดคลองกับงานวิจัยของสนทยา แสนณรงค (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสมาชิก
ตอการใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด” พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ
ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ, ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่เพียงพอ
ตอเจาหนาที่, แบบฟอรมเอกสารตางๆ ครบถวนเขาใจงาย, ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับ
สมาชิกไดรับทราบ
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอยูใน
ระดับมาก จากผลการวิจัยขอที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกของการเขา – ออก ศูนย
รับน้ํานมดิบ และรองลงมาคือความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ เนื่องมาจากกรเขาออกศูนยรับน้ํานม
ดิบที่มีความกวางถือวามีความสําคัญทําใหทางศูนยรับน้ํานมมีการจัดทําทางเขาออกไวทั้งหมด 3
ทาง ทํ า ให เ กิ ด ความสะดวกมากขึ้ น และการทํ า ให โ รงรั บ น้ํ า นมดิ บ ให มี ค วามทั น สมั ย และได รั บ
มาตราฐานอยูตลอดเวลา ผลงานวิจัยไปสอดคลองกับงานวิจัยของสนทยา แสนณรงค (2550) ที่ทํา
การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด” พบวา
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ความโอโถง กวางขวาง เขา – ออก ของสถานที่, ความ
ทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียงตอเจาหนาที่, ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียง
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ตอเจาหนาที่, เครื่องมืออํานวยความสะดวก การลําเรียงขนสง, คุณภาพและมาตรฐานของโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ, สิ่งอํานวยความสะดวก เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ น้ําดื่ม
ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในดานเจาหนาที่ปฏิบัติการอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ทุกขอที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอยูในระดับมาก ยกเวน
เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ และความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชใน
การใหบริการของเจาหนาที่ ที่มีระดับความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมอยูในระดับมากที่สุด
จากผลการวิ จั ย ข อ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ความเพี ย งพอของเจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารและ
รองลงมาคือ
ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่
เนื่องมาจากทางศูนยรับน้ํานมดิบการใหบริการถือวามีความสําคัญทําใหเจาหนาที่ใหบริการจึงมี
ความสําคัญมากจึงมีการจัดเจาหนาที่ใหพียงพอจากงานตองบริการเพื่อไมใหเกิดการรอคอย และ
ความรูความชํานาญยอมเกิดจาการปฏิบติและฝกอบรมทําใหทางศูนยรับน้ํานมดิบมีการสงพนักงาน
ไปฝกอบรมและทดลองปฏิบัติงานกับสถานที่จริงทําใหเกิดความรูอละชํานสญมากขึ้น ผลงานวิจัยไป
สอดคลองกับงานวิจัยของคะนึงรัตน คํามณี (2546) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสมาชิกตอ
การปฏิบัติของเจาหนาที่ฝายสงเสริมการเกษตรสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ) ” พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก คือเจาหนาที่เปนผูมีความเต็มใจใหความ
ชวยเหลือสมาชิก กระทําสิ่งตาง ๆ ดวยความจริงใจ มีความเปนมิตร เปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธดี มี
ความรับผิดชอบ มีความสุภาพนุมนวล มีความกระตือรือรนในการทํางาน รักษาคํามั่นสัญญา ปฏิบัติ
ตามที่พูดหรือนัดหมายไวและมีความตรงตอเวลา เจาหนาที่เปนผูปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มี
ความรูความสามารถ/ความชํานาญดานวิชาการเปนอยางดี มีความรูทันสมัย ทันเหตุการณ
3. อภิปรายผลตามสมมติฐาน
3.1 ผลการศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัด
ลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ของนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด รายได จ ากการเลี้ ย งโคนม
เฉลี่ยตอเดือน จํานวนโคนมในฟารม ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ขนาดพื้นที่ถือครอง
เพศ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด แตกตางกัน ดานการปฏิบัติการและควบคุม
ของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ความสามารถในการ
ตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบเชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจาก
ตนฉบับ ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ ความทันสมัยของ
อุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม แตกตางกัน โดยที่เพศชายจะมีระดับความพึงพอใจมากกวาเพศ
หญิง เนื่องมาจากเพศชายอาจจมองวาความสามารถตรวจสอบได ความโปรงใสของศูนย และความ
ทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบเปนเรื่องเล็กนอยไมคอยสําคัญมาก และผิดกับเพศหญิงจะมองเรื่อง
เล็กนอยเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยไปสอดคลอง
กับงานวิจัยของสนทยา แสนณรงค (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสมาชิกตอการ
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ใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ” พบวา สมาชิกที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในดาน
ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียงตอเจาหนาที่-ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรม-เครื่องมืออํานวยความสะดวก การลําเรียงขนสง แตกตางกัน
อายุ เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับ
น้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับ
น้ํานมดิบ เรื่องการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ
เรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ และความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเจาฟารมโคนมที่มีอายุที่นอยกวาจะมีระดับความ
พึงพอใจที่มากกวา เนื่องมาจากการที่เจาฟารมโคนมที่มีอายุมากๆอาจจะมีปญหากับเรื่องสายตาและ
โรคภัยทําใหการที่เอกสารที่มีจํานวนมากและอานยากๆอาจจะทําใหเกิดความไมพอใจได ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยไปสอดคลองกับงานวิจัยของสนทยา แสนณรงค (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ” พบวา สมาชิกที่มี
อายุตางกันมีความพึงพอใจในดานความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียงตอเจาหนาที่ ความ
ถูกตองแมนยําในการบริการ แตกตางกัน
ระดับการศึกษาสูงสุด เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดาน
การปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของศูนยรับ
น้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การ
ตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับบริการ และ
การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความ
สะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของ
อุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม และสภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ดานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความรูและความชํานาญในระบบงานตางๆที่
ใชในการใหบริการของเจาหนาที่, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่, ความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริการของเจาหนาที่, การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดย
ใหบริการตามลําดับกอน-หลัง, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการ
ชั่งน้ํานมดิบของเจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่
แตกตางกั น โดยที่ เ จ าของฟารมที่ มีระดั บ การศึกษาที่สู งกวาจะมีระดับความพึงพอใจที่มากกวา
เนื่องมาจากการที่เจาของฟารมโคนมที่มีระดับการศึกษาที่มากขึ้นทําใหความรูความเขาใจในดาน
ตางๆไมจะเปนการปฏิบัติงาน อาคาร และอุปกรณ และเจาหนาที่ มีมากขึ้น เพราะวาการศึกษาทําให
เจาของฟารมโคนมมีความรูและประสบการณดานตางๆที่มากกวา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยไปสอดคลองกับงานวิจัยของสนทยา แสนณรงค (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ” พบวา สมาชิกที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจในดานความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียงตอ
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เจาหนาที่ สิ่งอํานวยความสะดวก เชน เกาอี้ สิ่งพิมพ นํ้าดื่ม แบบฟอรมเอกสารตางๆ ครบถวนเขาใจ
ง า ย ความรู ความชํ า นาญ ในระบบงานต า งๆ ที่ ใ ห บ ริ ก าร การตรงต อ เวลาของเจ า หน า ที่ ที่
ปฏิบัติงาน ความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการแก
สมาชิก ความเสมอภาค เอาใจใสตอสมาชิก ในทุกระดับ ความรวดเร็วในการแกไข และใสใจตอ
ปญหาของสมาชิก เจาหนาที่มีจํานวนพอเพียงตอการใหบริการ -การจัดเก็บเอกสารรวบรวบขอมูล
แมนยําปลอดภัย ความโอโถง กวางขวาง เขา – ออก ของสถานที่ สภาพแวดลอความเปนระเบียบ
สะอาดสวยงาม แตกตางกัน
รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือน เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มี
รายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุม
ผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งใน
การติดตอขอรับบริการ และความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร
ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความ
ทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม และความเพียงพอของลานจอดรถของรถขนน้ํานมดิบ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความเต็มใจตอใหการบริการ
ของเจ า หน า ที่ และการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ มี ค วามเป น ธรรมไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยให บ ริ ก าร
ตามลําดับกอน-หลัง แตกตางกัน โดยที่เจาของฟารมที่มีรายไดที่มากกวาจะมีระดับความพึงพอใจที่
มากกวา เนื่องมาจากเจาของฟารมโคนมที่มีรายไดที่มากทําใหจะมีการมาคิดเล็กคิดนอยในเรื่อง
เกี่ยวกับปญหาขนาดเล็กและรูสึกดีที่มีเจาหนามาดูแลความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใหบริการ
ที่มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยไปสอดคลองกับงานวิจัย
ของนภธร ธรรมพิทักษกุล(2551) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ” ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของ
สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ” พบวา สมาชิกที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนม
เฉลี่ยตอเดือนกันมีความพึงพอใจในดาน อาคาร สถานที่ และเจาหนาที่ในการใหบริการ แตกตางกัน
จํานวนโคนมในฟารม เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมใน
ฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดาน
ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ, การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบและศูนยรับ
น้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ เชน คอมพิวเตอร ดานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ เรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ แตกตางกัน โดยที่
เจาของฟารมที่มีจํานวนโคนมที่มากจะมีระดับความพึงพอใจที่นอยกวา เนื่องจากจํานวนโคนมที่มาก
ทําใหปริมาณน้ํานมดิบก็จะมากตามไปดวย เมื่อมีปริมาณน้ํานมดิบที่มากทําใหตองการตรวจสอบได
จากศู น ย รั บ น้ํ า นมดิ บ เพื่ อ มี ค วามผิ ด พราดในงานด า นเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ ปริ ม าณน้ํ า นมดิ บ ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยไปสอดคลองกับงานวิจัยของสนทยา แสน
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ณรงค (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ํา
เย็น จํากัด ” พบวา สมาชิกที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจในดานการจัดเก็บ
เอกสารรวบรวบขอมูลแมนยําปลอดภัย ความรวดเร็วในการแกไข และใสใจตอปญหาของสมาชิก
แตกตางกัน แตขัดแยงในดานเครื่องมืออํานวยความสะดวก การลําเรียงขนสง ความทันสมัยของ
อุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียง แตกตางกัน
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีระยะเวลาใน
การเลี้ยงโคนมตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม
จํากัด ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ, ความสามารถในการตรวจสอบไดของระบบการปฏิบัติงานของศูนยรับน้ํานมดิบ
เชน การตรวจสอบปริมาณน้ํานมดิบจากตนฉบับ, ความสะดวกของทําเลที่ตั้งในการติดตอขอรับ
บริการ, ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร, การจัดระบบงานดาน
เอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณ เรื่องความสะดวกของการเขา – ออก ศูนยรับ, ความ
ทันสมัยของโรงรับน้ํานมดิบ, ความทันสมัยของอุปกรณ เชน เครื่องลํารียงถังนม, ความเพียงพอของ
ถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ,สภาพแวดลอมในบริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ และความสะอาดใน
บริเวณศูนยรับน้ํานมดิบ ดานเจาหนาที่ เรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง,
ความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของ
เจาหนาที่, ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่, ความซื่อสัตยในการชั่งน้ํานมดิบของ
เจาหนาที่ และความตรงตอเวลาในการใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ แตกตางกัน
โดยที่เจาของฟารมที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงที่สูงกวาจะมีระดับความพึงพอใจที่นอยกวา เนื่องจาก
ระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมที่มากกวาจะทําใหมีประสบการณและความรูความชํานาญในการเลี้ยง
ที่มาก ยอมทําใหตองการบริการที่ดี เพียงพอและถูกตองจากศูนยรับน้ํานมดิบ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยไปสอดคลองกับงานวิจัยของสนทยา แสนณรงค (2550)
ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ”
พบวา สมาชิกที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจในดานความสะดวกของทําเลที่ตั้งใน
การติดตอขอรับบริการ ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียง สิ่งอํานวยความสะดวก เชน
เกาอี้ สิ่งพิมพ นํ้าดื่ม แบบฟอรมเอกสารตางๆ ครบถวนเขาใจงาย ความรู ความชํานาญ ใน
ระบบงานตางๆ ที่ใหบริการ ความถูกตองแมนยําในการบริการ ความโอโถง กวางขวาง เขา – ออก
ของสถานที่ เครื่องมืออํานวยความสะดวก การลําเรียงขนสง สภาพแวดลอความเปนระเบียบ สะอาด
สวยงาม แตกตางกัน
ขนาดพื้นที่ถือครอง เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีขนาดพื้นที่ถือครอง
ตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ดานการ
ปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบ เรื่องความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ เรื่องความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ และ ความรูและความชํานาญใน
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ระบบงานตางๆที่ใชในการใหบริการของเจาหนาที่ แตกตางกัน โดยที่เจาของฟารมที่มีขนาดพื้นที่ถือ
ครองที่มากกวาจะมีระดับความพึงพอใจที่มากกวา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยไปสอดคลองกับงานวิจัยของสนทยา แสนณรงค (2550) ที่ทําการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ” พบวา สมาชิกที่มี
พื้นที่ถือครองตางกันมีความพึงพอใจในดานความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องใชที่พอเพียง เจาหนาที่
มีจํานวนพอเพียงตอการใหบริการ แตกตางกัน

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากการวิจัย ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด ครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 26-35 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาหรือ
เทากับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยมีรายไดอยูในชวง 20,001- 40,000 บาท
ตอเดือน มีจํานวนโคนม 21-40 ตัว สวนใหญมีระยะเวลาในการเลี้ยงโคนมมากกวา 7 ปขึ้นไป และมี
ขนาดพื้นที่มากกวา 30 ไรขึ้นไป จากการวิจัยเจาของฟารมโคนมเริ่มมีอายุที่นอยลงแตระยะเวลาใน
การเลี้ยงมากขึ้นทําใหเจาของฟารมโคนมมีประสบการณและแสวงหาความรูที่มากขึ้นดังนั้นควรมีการ
พัฒนาการใหบริการที่รวดเร็วขึ้นและทําโรงรับน้ํานมดิบและอุปกรณใหทันสมัยเหมาะสมมากขึ้น
2. ความพึงพอใจของเจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรี
จากการศึกษาพบวา ดานการปฏิบัติการและควบคุมของศูนยรับน้ํานมดิบในเรื่องความ
เพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร การจัดระบบงานดานเอกสารของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ และศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจงขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ มี
ระดับความพึงพอที่นอยกวาดานอื่นๆ เนื่องมาจากศูนยรับน้ํานมดิบยังเปนศูนยที่มีขนาดกลางทําให
ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ มีจํานวนนอยมากทําใหเกิดการรอเกี่ยวกับการ
ทําธุรกรรมที่ใชเวลาเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความไมพึงพอใจไดงาย ทําใหควรจะมีการพัฒนา
ระบบใหมีความรวดเร็วและเพิ่มจํานวนของคอมพิวเตอรใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ
บริการ เนื่องดวยสมาชิกเจาของฟารมโคนมของศูนยรับน้ํานมดิบมีการกระจายตัวอยูในจังหวัดทําให
การสื่ อ อาจจะเกิ ด การขาดหายได ทํา ให ค วรมี ก ารจั ด การเรี ย กประชุม เป น ประจํา เพื่ อทํ าใหรั บ รู
ขาวสารที่สม่ําเสมอ และเนื่องจากสมาชิกที่เปนเจาของฟารมโคนมมีระดับการศึกษาที่นอย ทําใหใน
ดานของเอกสารที่เกี่ยวกับฟารมโคนมหรือศูนยที่มีการทําที่ซับซอนและยุงยากเกินไปทําใหเกิดความ
ไมพอใจได ดังนั้นควรมีการจัดทําเอกสารที่มีความเขาใจที่งาย อานงาย หรือถามีความจําเปนตอง
เปนเอกสารที่ใชเฉพาะและยุง ควรมีการอธิบายหลายครั้งๆ หรือใหหาเจาที่มาชวยในการจัดทํา
จากการศึกษาพบวา ดานอาคาร สถานที่ และอุปกรณในเรื่องสภาพแวดลอมในบริเวณ
ศูนยรับน้ํานมดิบ ความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบ ความเพียงพอของสถานที่นั่งรอการเทน้ํานมดิบ
ความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ มีระดับความพึงพอที่นอยกวาดานอื่นๆ
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เนื่องมาจากศูนยรับน้ํานมดิบเปนศูนยที่มีขนาดกลางทําใหสภาพแวดลอมไมมีนักอาจจะเกิดการคับ
แคบและความเพียงพอของสถานที่นั่งรอกอมีจํานวนไมมากนักเมื่อเปรียบกับจํานวนฟารมโคนม ทํา
ใหควรมีการปรับภูมิทัศนในศูนยใหมีความสวางและโลงตา เพื่อทําใหดูมีขนาดใหญขึ้น และควรมีการ
เพื่อพื้นในการรอใหมากขึ้น โดยการอาจจะนําพื้นที่ไมไดใชมาแปลงสภาพ สวนเรื่องความเพียงพอ
ของถังรับน้ํานมดิบที่อาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการควรจะมีการเพิ่มถังใหมากขึ้นเพื่อเปน
ดึงดูดใหสมาชิกมาใชบริการใหมากขึ้นอาจจะทําใหศูนยรับน้ํานมดิบมาอํานาจในการตอรองกับบริษัท
ใหมากขึ้น และในเรื่องของความเที่ยงตรงของเครื่องเปนเรื่องที่มีปญหามากที่สุดเนื่องจากมีการโกง
น้ํานมดิบที่งาย แมวาจะใชเปน ดิจิตัล แลวก็สามารถโกงได ดังนั้นควรจะมีการตรวจสอบไดงายมาก
ขึ้น โดยเรื่องของความเที่ยงของเครื่องชั่งกับความซื่อสัตยของเจาหนาที่ควรจะมีการจัดตั้งกลองวงจร
ปดในหองที่ใชในการชั่งน้ํานมดิบและมีการจัดตั้งโทรทัศนที่ใชเชื่อมตอกับกลองวรจรปดตั้งไวใหกับ
เจาของฟารมโคนมไดดูถึงการชั่งเพื่อใหเกิดความรูสึกวาสามารถตรวจสอบวาตราชั่งนั้นตรงและ
ปริมาณน้ํานมดิบที่ไดออกมาจากใบปริมาณตรงกับความเปนจริง
จากการศึกษาพบวา ดานเจาหนาที่ปฏิบัติการในเรื่องความรวดเร็วในการแกไขปญหา
ใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ ความใสใจตอปญหาของสมาชิกของเจาหนาที่ ความซื่อสัตยในการชั่ง
น้ํานมดิบของเจาหนาที่ ความสุภาพออนนอมในการใหบริการของเจาหนาที่ ความตรงตอเวลาใน
การใหบริการทั้งในและนอกสถานที่ของเจาหนาที่ ควรมีการฝกอบรมเจาหนาที่ในการใหบริการ และ
การแกปญหาที่มากขึ้น อาจจะมีการใหเจาหนาที่ที่มีประสบการณมากๆ มาใหความรูในการฝกอบรม
เนื่องจากศูนยรับน้ํานมดิบเปนธุรกิจที่ใหบริการแกเจาฟารมโคนมซึ่งถือวาเปนเจานายในการให
เงินเดือนดังนั้น ความใสใจตอปญหาและความซื่อสัตยถือวามีความจําเปนตอการบริการและเปนการ
ดึงดูดใหเจาของฟารมโคนมมาใชบริการที่มากขึ้น
จากการศึกษาพบวา
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ
หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม เรื่องการจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ ความ
เพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ และความเที่ยงตรงเครื่องชั่งน้ํานมดิบแตกตางกัน
โดยเจาฟารมโคนมที่มีอายุ 16 – 25 ป จะมีระดับความพึงพอใจที่มากกวาเจาฟารมโคนมที่มีอายุ
มากกวา ดังนั้นควรจะมีการเพิ่มความพึงพอใจใหผูมีอายุมาก โดยในดานเอกสารควรจะมีการปรับ
ขนาดตัวอักษรใหใหญมากขึ้น ลดความซับซอน ลดจํานวนตัวอักษรที่ไมจําเปนเพื่อใหอานแลวมี
ความกระชับมากขึ้น และควรมีการใหเจาหนาที่ที่มีความชํานาญมาอธิบายเพื่อสรางความเขาใจให
มากขึ้น
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด เรื่องความเพียงพอ
ของจํานวนอุปกรณตางๆที่ใหบริการ เชน คอมพิวเตอร ,ความเพียงพอของลานจอดรถของรถขน
น้ํานมดิบ,ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ, ความเต็มใจตอใหการบริการของเจาหนาที่ และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติโดยใหบริการตามลําดับกอน-หลัง แตกตาง
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กัน โดยที่เจาของฟารมที่มีรายได 40,000 – 60,000 บาท มีระดับความพึงพอใจที่มากกวาเจาของ
ฟารมที่มีรายไดนอยกวา ดังนั้นควรจะมีการเพิ่มความพึงพอใจใหกับฟารมที่มีรายไดนอย โดยเพิ่ม
จํานวนเจาหนาที่ในการใหบริการ และเพิ่มการฝกอบรมในดาน service mind ใหมากขึ้น เพื่อสราง
ความพึงพอในการบริการใหแกเจาของฟารมในทุกระดับใหเหมือนกัน และควรมีการปลูกฝงใหแก
เจาหนาที่ในเรื่องของความเปนระเบียบและเสมอภาค ถามีการรองเรียนเกี่ยวกับความไมเปนธรรมใน
การบริการ จะตองมีการเรียกเจาหนาที่คนนั้นมาตักเตือนและอาจจะมีการทําโทษดวย
เจาของฟารมโคนมในจังหวัดลพบุรีที่มีจํานวนโคนมในฟารมตางกันมีความพึงพอใจตอ
ศูนยรับน้ํานมดิบ หางหุนสวนกลุมผูเลี้ยงโคนมโคกตูม จํากัด เรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
ศูนยรับน้ํานมดิบ, การจัดระบบงานดานเอกสารของศูนยรับน้ํานมดิบ, ศูนยรับน้ํานมดิบมีการแจง
ขาวสารใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ เชน คอมพิวเตอร, ความเพียงพอของถังรับน้ํานม
ดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ และความรวดเร็วในการแกไขปญหาใหแกสมาชิกของเจาหนาที่ แตกตางกัน
โดยที่เจาของฟารมที่มีจํานวนโคนมมากกวา 60 ตัวขึ้นไปมีระดับความพึงพอใจที่นอยกวาเจาของ
ฟารมที่มีจํานวนโคนมนอยกวา ดังนั้นควรจะมีการเพิ่มความพึงพอใจใหเจาของฟารมที่มีโคนมมาก
โดย ในเรื่องความเพียงพอของถังรับน้ํานมดิบตอจํานวนน้ํานมดิบ ควรจะมีการเพิ่มถังรองรับน้ํานม
ดิบใหมากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน้ํานมดิบของฟารมที่มีขนาดใหญที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น เปนการดึงดูด
ใหเจาของฟารมโคนมมาใชบริการกับศูนยน้ํานมดิบ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยควรจะเพิ่มตัวแปรในดานตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา ตัวแปร
เหลานี้จะมีผลตอการใหบริการของศูนยรับน้ํานมดิบ เพื่อใหทางศูนยรับน้ํานมดิบมีการพัฒนาการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการแกสมาชิกที่เปนเจาของฟารม
ใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนที่จะศึกษาเพียงดานประชากรศาสตรที่สงผลถึงความพึงพอใจ
ของสมาชิกศูนยรับน้ํานมดิบ ดังนั้นควรที่จะมีการเพิ่มการศึกษาถึงดานอื่น ๆ เพื่อใหสมาชิกศูนยรับ
น้ํานมดิบเกิดประโยชนจากการเปนสมาชิกนี้มากที่สุด
3. อาจจะมีการศึกษาบุคลากรที่ใหบริการของศูนยรับน้ํานมดิบในแตละฝายวาฝายใดควรมี
การพัฒนาปรับปรุงในดานใดบาง เพื่อที่จะไดนํามาพัฒนาการใหบริการของศูนยรับน้ํานมดิบใหดีขึ้น
อยางตอเนื่อง
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แบบสอบถาม
งานวิจัยเรื่อง
ภาพลักษณของบริษัทและความผูกพันของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนประกอบการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปการศึกษา 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงภาพลักษณของบริษัทและความผูกพันของพนักงาน
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ชวยใหผูบริหารทราบ
ถึงภาพลักษณของบริษัทที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัท
โดยนําไปใชในการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลภายในองคกร และเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทาน ที่คิดวาเปนจริงมากที่สุด ซึ่ง
คําตอบของทุกทานที่อนุเคราะหสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ ผูจัดทําจะเก็บเปนความลับและ
ไมมีผลเสียหรือผลกระทบตอทานแตอยางใด
คําชี้แจง
1. กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับคิดเห็นและความเปนจริงของทานมากที่สุด
2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ และโปรดใหคําตอบเพียงขอละเพียง 1 คําตอบเทานั้น
3. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน จํานวน 4 หนาโดยประกอบดวยสวนสําคัญดังตอไปนี้
คือ
สวนที่ 1: แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล
สวนที่ 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
สวนที่ 3: แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 4: แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นปญหาของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ภาพลักษณของบริษัทและความผูกพันของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงใน  ที่ตรงกับขอมูลสวนตัวของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. เพศ
2.

3.

4.

5.

6.

 ชาย
อายุ
 20 – 31 ป
 44 – 55 ป
 68 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
 โสด
 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
ตําแหนงงาน
 พนักงาน
 ผูจัดการฝาย
ระยะเวลาในการทํางานในบริษัท
 ต่ํากวาหรือเทากับ 8 ป
 17 - 24ป
 33 ปขึ้นไป

 หญิง
 32 – 43 ป
 56 – 67 ป

 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

 สมรส/อยูดวยกัน

 ผูจัดการแผนก
 ผูจ ัดการทั่วไปหรือมากกวา
 9 – 16 ป
 25 - 32ป
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สวนที่ 2 ภาพลักษณของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
ชองความคิดเห็น 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ชองความคิดเห็น 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ชองความคิดเห็น 3 หมายถึง ไมแนใจ
ชองความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นดวย
ชองความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ภาพลักษณของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
การปฏิบัติดา นสังคมของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน)
บริษัททานมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอ
1
สิ่งแวดลอม เชนโครงการสนับสนุนปลูกปาชายเลน
บริ ษั ท ของท า นมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
2 ประเทศ เชนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง
สัตว
บริ ษั ท ของท า นมี ส ว นร ว มในด า นการสร า งอาชี พ ใน
3
รูปแบบกลุมเกษตรกร เชนโครงการ Contract Farming
บริษัทของทานไดมีสวนรวมในการสรางกิจกรรมชุมชน
4
สัมพันธ เชนโครงการเลี้ยงไขไกในหมูบานสหกรณ
การปฏิ บั ติ ด า นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหาร
จํากัด (มหาชน)
1 บริษัทของทานมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของลูกคา
บริษัทของทานมีการสรรคสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
2
เชนการพัฒนาสินคาใหมอยางสม่ําเสมอ
ท า นมี ค วามรู สึ ก มั่ น คงในการเติ บ โตด า นการเงิ น ของ
3
บริษัทนี้
ทานเชื่อมั่นในเรื่องความเติบโตที่แข็งแกรงในอนาคต
4
ของบริษัทนี้
ขอที่

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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ภาพลักษณของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
การปฏิ บั ติ ด า นกิ จ กรรมการกุ ศ ลบริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัทของทานมีสวนรวมในการชวยเหลือดานการกุศล
1
เชนมอบเงินชวยเหลือผูประสพภัยมากกวา 5 ครั้ง/ป
บริษัทของทานใหการสนับสนุนการออกคายอาสาพัฒนา
2
ชนบทของนิสิตนักศึกษามากกวา 10 ครั้ง/ป
บริษัทของทานใหการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3 เชนการแขงเรือประเพณี การทอดกฐิน-ผาปา มากกวา
3 ครั้ง/ป
การปฏิ บั ติ ด า นพนั ก งานบริ ษั ท บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน)
ทานมีความรูสึกมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน เมื่อ
1
ทานไดทํางานในบริษัทนี้
สวัสดิการตางๆ ที่บริษัทฯ จัดใหมีเพียงพอกับการครอง
2
ชีพในปจจุบัน
งานที่ทานทําในบริษัทมีโอกาสไดรับความกาวหนาใน
3
ตําแหนงที่สูงขึ้นอยางแนนอน
ขอที่

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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สวนที่ 3 ความผูกพันของพนักงานที่มีตอบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
ชองความคิดเห็น 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ชองความคิดเห็น 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ชองความคิดเห็น 3 หมายถึง ไมแนใจ
ชองความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นดวย
ชองความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ภาพลักษณของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
ความผู กพั น ในการทํา งานบริ ษั ท เจริญ โภคภัณ ฑ อาหาร
จํากัด (มหาชน)
1 เมื่อทานมาทํางานบริษัทนี้ทานรูสึกมีความสุข
2 ทานคิดวาจะทํางานบริษัทนี้ตลอดไป
3 ทานมีความรูสึกภูมิใจที่ไดเขามาทํางานบริษัทนี้
4 ทานคิดวาจะทํางานบริษัทนี้จนเกษียณอายุ
ขอที่

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5
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สวนที่ 4 ประเด็นปญหาของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
ชองความคิดเห็น 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ชองความคิดเห็น 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ชองความคิดเห็น 3 หมายถึง ไมแนใจ
ชองความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นดวย
ชองความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ภาพลักษณของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
ประเด็นปญหาของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
1 โอกาสในความกาวหนาในดานอาชีพนอย
ขนาดของหองทํางานแคบเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวน
2
พนักงาน
3 พนักงานขาดการพัฒนาและเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ ที่ใชในการ
4 ทํ า งานมี จํ า นวนไม เ พี ย งพอเมื่ อ เที ย บกั บ จํ า นวน
พนักงาน
ขอที่

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

ภาคผนวก ข
ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ

183

ภาคผนวก ค
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม

185

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
รายชื่อ

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน

1. รองศาสตราจารย ดร. ณักษ กุลิสร

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2554

นายการันต กันธิยะ
26 เมษายน 2524
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
224/31 หมูบานธารทิพ 3 ซอยลาดพราว 94
ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผูจัดการฝายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร 2 ชั้น 18
สํานักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ปริญญาตรี
(บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท
(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

