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คุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)  ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง 

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
QUALITY OF SERVICE HONER OF THE QUEEN SIRIKIT SERICULTURE 

CENTER (CHUMPHON) IN AREA CHUMPHON, RANONG AND PRACHUAP 
KHIRI KHAN 

อรทัย  รสเครือ1  ดร.สิทธิเดช  สิริสุขะ2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิม 

พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา คือ เกษตรกรผู้รับบริการในเขตพื้นที่การให้บริการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
จังหวัดระนอง  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 250 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้วิธี
ค านวณตามสูตรของยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 153 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test  และ A NONA 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. คุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. การทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรผู้รับบริการในเขตพื้นที่การให้บริการ
ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)  
ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5 
ค าส าคัญ : คุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหม 
 
__________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม
ฟอร์ด 
 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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ABSTRACT 
 This study aimed to study the Quality of service honer of the Quality of  service 
honer of the Queen Sirikit Sericulture Center (Chumphon) in area Chumphon, Ranong 
and Prachuap khiri Khan Province and to compared the Farmers patients in area 
Chumphon, Ranong and Prachuap khiri Khan by means of respondents’ demographic 
factors. The populations were there Farme patients, at number of 250 men. 
Questionnaires were used as data gathering poll. The T–test and ANOVA were used as 
hypothesis testing. 
 The findings were as follow; 
 1. Quality of  service honer of the Queen Sirikit Sericulture Center (Chumphon) 
in area Chumphon, Ranong and Prachuap khiri Khan were high level 
 2. Differences were not significant respondents’ demotraphic factors Farmers 
patients at .05 lavel  
KEYWORDS : QUALITY OF SERVICE HONER 
 
บทน า 
 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนับว่าเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทย  ซึ่ง
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตภูมิภาคแถบภาคใต้ของประเทศ
ไทย  ซึ่งมีเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานท ามาหากิน
อยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้เพื่อการประกอบอาชีพท าสวนไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวน
ยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน สวนกาแฟ ท าการประมง การเลี้ยงปศุสัตว์ และอ่ืนๆ จึงได้
น าเอาพันธุ์หม่อนไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมเข้ามาด าเนินกิจกรรมเป็น
อาชีพเสริมในครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร (นายสุรพงศ์  
จันทร์พงษ์ : 2550, 11) 
 ผลผลิตเลี้ยงไหมคุณภาพดีสู่มาตรฐานสากลในสภาพปัจจุบันแนวโน้มนับว่ายังมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกร
ไทยจึงจ าเป็นต้องตระหนักและเร่งพัฒนาการผลิตหม่อนไหม ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
หม่อนไหมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและวิถี
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศคู่แข่งเพื่อนบ้านซึ่งแรงงานต้นทุนการ
ผลิตที่ค่อนข้างต่ ากว่าประเทศไทย ก าลังพัฒนาสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
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อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมซึ่งเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ก าลังท้า
ทายในตลาดโลกปัจจุบัน (นายสุรพงศ์ จันทร์พงษ์ : 2551, 9 ) 
 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันไหมไทยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของคนไทย  
โดยเฉพาะเส้นไหมที่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ผลิตในแหล่งอ่ืนๆ ของโลก  
ท าให้รังไหมเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะรังไหมที่มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันอาชีพนี้
ก าลังประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับสภาพดินฟ้า
อากาศมีความแปรปรวน ปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งน้ าท่วม ฝนแล้ง และแมลงระบาด ทั้งหมด
นี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเลี้ยงไหม และการ
ดูแลสวนหม่อนที่ถูกต้องไม่สามารถอยู่ในอาชีพและต้องเลิกอาชีพนี้ไปในที่สุด แต่ขณะนี้
นับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เมื่อประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรังไหม
และเส้นไหมรายใหญ่ของโลก ได้ลดปริมาณการผลิตลง สาเหตุเกิดจากมีการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจในประเทศสูงมาก จีนจึงมุ่งเน้นการท าอุตสาหกรรมมากขึ้น  และท า
การเกษตรน้อยลงในสภาวะเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนรังไหมและเส้นไหม ผู้ผลิตผ้า
ไหมเกิดความเดือดร้อนกันทั่วโลก แต่ปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ทอผ้าในประเทศไทย  
เน่ืองจากรัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่อง และกรมหม่อน
ไหมได้เน้นการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ก้าวสู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์เมอร์”  
คือ เน้นให้เกษตรมีความรู้ในงานที่ท า มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจตระหนักถึงคุณภาพ
ของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร  ยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และสร้างความยั่งยืนในอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมถึงส่งเสริมให้
เยาวชนรุ่นใหม่สนใจศึกษาภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม  และสร้าง
ค่านิยมในการสวมใส่ผ้าไหมในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ซึ่งไหมไทยนั้นเป็นศิลปหัตถกรรม
ที่มีเอกลักษณ์สวยงามไม่แพ้ใครในโลก หากร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ส่งเสริมอย่างจริงจัง คาดวา่ไทยจะเป็นผู้น าด้านศิลปหัตถกรรมผ้าไหมโดยเฉพาะใน
อาเซียนต่อไป ดังนั้นกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเร่ืองการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมทั้งระบบ ตั้งแต่การสนับสนุนต้นหม่อนและไข่ไหมพันธ์ดี  วัสดุอุปกรณ์
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จัดฝึกอบรมเร่ืองการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอก
ย้อมสีเส้นไหมด้วยสีเคมีและสีธรรมชาติ การทอผ้าไหม การออกแบบลวดลายผ้าไหมและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จัดสร้างโรงเลี้ยงไหมและปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดูแล
รักษาแปลงหม่อนทั้งหม่อนเลี้ยงไหมและหม่อนผลสด ตลอดจนตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
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ในแปลงหม่อนและขยายพื้นที่แปลงหม่อน/ปลูกหม่อนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังให้บริการ
ตรวจรับรองผ้าไหมไทยตามมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทอง และติดตามผล ให้
ค าแนะน าด้านการปลูกหม่อน การดูแลสวนหม่อน สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการอพยพแรงงาน
เข้าสู่เมืองใหญ่ ลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ลดการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ าล า
ธารจะต้องมีการส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีการให้ความรู้ 
และจัดฝึกอบรมทุกๆ ปี   
 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
(ชุมพร) รับผิดชอบดูแลให้บริการและส่งเสริมเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่
จ านวน  8 จังหวัด  คือ  ประจวบคี รีขันธ์  ชุมพร สุ ราษฎร์ธานี  กระบี่  พั งงา ภู เก็ ต  
นครศรีธรรมราช และระนอง โดยมีการให้บริการไข่ไหมและพันธุ์หม่อนให้กับเกษตรกร
ผู้รับบริการถึงพื้นที่ มีการจัดฝึกอบรมวิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ถูกวิธี มีการให้ความรู้
ในเร่ืองของใบหม่อน ซึ่งใบหม่อนเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม เพราะใบหม่อนเป็นพืชชนิดเดียวที่หนอนไหมกินเป็นอาหาร เพื่อน ามาสร้างใยไหม
ห่อหุ้มรังไหม ดังนั้นการจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพดี จะท าให้เกษตรกรมีใบหม่อนที่
มีทั้งปริมาณ และคุณภาพเหมาะส าหรับเลี้ยงไหม ท าให้ผลผลิตรังไหมสูงย่อมส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้และประสบความส าเร็จในอาชีพ  การปลูกหม่อน การดูแลบ ารุงรักษา
สวนหม่อน และในเร่ืองของการเลี้ยงไหมจะต้องให้ความส าคัญการรักษาสภาพอุณหภูมิที่  
25 องศาเซลเซียส รักษาความชื้นสัมพัทธ์ที่ 85% ซึ่งเกษตรกรผู้รับบริการในเขตพื้นที่
ภาคใต้ในปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุ หรือไม่ก็อายุระหว่าง 40–50 ปี ส่วนใหญ่จะปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมเป็นอาชีพเสริม  และเด็กรุ่นหลังไม่นิยมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะยุคเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงเร็วและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาท าให้เด็กๆ รุ่นหลังไม่สนใจอาชีพการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม (นายสุรพงศ์ จันทร์พงษ์ : 2550, 15) ดังนั้นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ชุมพร จึงต้องมีการให้บริการและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเด็ก
นักเรียน และเกษตรกรที่สนใจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งในปัจจุบัน
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร มีการจัดนิทรรศการตามโรงเรียน และงานต่าง ๆ  
ที่ทางจงัหวัดชุมพรจัด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ ชุมพร สังกัดกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความสนใจ
ศึกษาปัจจัยการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
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จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ดีและมีประโยชน์
แก่เกษตรกรผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและได้รับความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยมุ่งหวังให้เกษตรผู้รับบริการมีความมั่นใจและเชื่อถือในคุณภาพและบริการ
ขององค์กร 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการน าข้อมูลมาปรับแก้การบริการด้าน
หม่ อน ไหมของศู น ย์ห ม่ อน ไหม เฉลิ มพ ร ะ เกี ย รติ  ส ม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. เกษตรกรที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. เกษตรกรที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้าน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขต
พื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 4. เกษตรกรที่มีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกีย รติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บรกิารด้านหม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจากการให้บริการเกษตรกร
ผู้รับบริการ และน าผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ
เกษตรกรผู้ รับบริการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 4. เกษตรกรมีความรู้และทักษะด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
 5. เกษตรกรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของกลุ่มประเทศอาเซียนให้ก้าวสู่
ระดับสากล 
 6. เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตได้อย่างถูกต้อง 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้บูรณาการตามลักษณะการให้บริการของ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร โดยได้น าหลักการ และได้ประยุกต์ทฤษฏีและงานวิจัยคุณภาพ
การให้บริการและปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม  ผลงานความคิดและ
การพัฒนาตัวแบบ  SERVQUAL ของซีแทมล์ พาราซุรามาน(Voss, Parasuraman, and 
Grewal, “The Roles of Price, Performance, and Expectations in Determining Satisfaction 
in Service Exchanges,” Journal of Marketing, October 1998, pp. 46-61.) ประกอบด้วย 5  
มิติ คือ มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้  
(Reliability) มิติที่ 3 การตอบสนองลูกค้า/เกษตรกร (Responsiveness) มิติที่ 4 การให้ความ
เชื่ อมั่ น ต่ อลู กค้ า /เกษตรกร (Assurance) มิ ติที่  5  ความสะดวกในการใช้ บ ริก าร  
(Convenience) มาก าหนดเป็นตัวแปรตามในกรอบการวิจัยในคร้ังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ                                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบที่  4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประชากรศาสตร์ 
1. เพศ          
2. อายุ   
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้ 
 
 

คุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)  

ในเขตพื้นที ่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง   
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 
มิติที ่2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 
มิติที่ 3 การตอบสนองลูกค้า/เกษตรกร  
(Responsiveness) 
มิตทิี่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า/เกษตรกร  
(Assurance) 
มิติที่ 5 ความสะดวกในการใช้บริการ (Convenience) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ด้านหม่อนไหม 

1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการตอบข้อ
ซักถาม ปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้
อย่างชัดเจนโดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่ เต็มใจดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บ ริการด้วย
ใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเป็นกันเอง 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบ 
4. ต้องการได้รับการสนับสนุนพันธุ์
หม่อนพันธุ์ไหมที่มีคุณภาพ  
5. ต้องการได้ รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม การผลิตผ้า
ไหม  และการทอผ้าไหมที่มีคุณภาพ   
6. มีคู่มือการปฏิบัติ/คู่มือการให้บริการ
ที่ชัดเจน ครอบคลุมไม่ซับซ้อน และ
สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 
7. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
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ท่ีมา : ผลงานความคิดและการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL ของซีแทมล์ พาราซุรามานและ
คณะ (Voss, Parasuraman, and Grewal, “The Roles of Price, Performance, and 
Expectations in Determining Satisfaction in Service Exchanges,” Journal of Marketing, 
October 1998, pp. 46-61.) 
วิธีการศึกษา 
   ในการวิจัยเร่ือง คุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้าน
หม่ อน ไห มของศู น ย์ห ม่ อน ไหม เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ ส ม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  research) ผู้วิจัยมีระเบียบและขั้นตอนในการ
ศึกษาวิจัย ดังนี ้
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  2. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1. ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่   
            1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกเป็นเกษตรกรผู้รับบริการในเขตพื้นที่
ก ารให้บ ริการของศูนย์หม่ อนไหม เฉลิมพระเกี ยรติ  สม เด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 7 อ าเภอ จ านวนทั้งหมด 250 ราย (ข้อมูลจากสถานภาพเกษตรกร
ผู้รับบริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ฝ่ายวิชาการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ประจ าปี  
2556) 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95%  
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Yamane, 1973 :125 อ้าง
ในยุทธ ไกรวรรณ์, 2550:64) ดังรายละเอียดมีดังนี้ 

 
สูตร             
                 
                     
 
 
  เมื่อ             n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05) 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรของเกษตรกรผู้รับบริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พื้นที่ของเกษตรกรผู้รับบริการ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1.  อ าเภอท่าแซะ (จ.ชุมพร) 
2.  อ าเภอหลังสวน (จ.ชุมพร) 
3.  อ าเภอสว ี(จ.ชุมพร) 
4.  อ าเภอละอุ่น (จ.ระนอง) 
5.  อ าเภอกะเปอร์ (จ.ระนอง) 
6.  อ าเภอหัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์) 
7.  อ าเภอกุยบุรี (จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

25 
15 
60 
40 
45 
15 
50 

15 
9 
37 
24 
28 
9 
31 

รวมทั้งสิ้น 250 153 
 
2. การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากจ านวน

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
 
 

n  

n  = 153 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี  
  1. ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง น ามาเป็น
แนวทางในการสร้างประเด็นและตัวแปรตามในแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2. วิเคราะห์ตัวแปรย่อยของตัวแปรตามออกเป็นตัวแปรชี้วัด (Indicators) ต่างๆ 
  3. น าตัวแปรชี้วัดไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ ยงตรง (Face Validity) จากนั้นน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าแบบสอบถามดังกล่าวที่ได้รับกลับคืนไปหาความเชื่อมั่น (Reliability ) โดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค Cronbach’s Alpha Coefficien  ( 
Cronbach, 1970 อ้างถึงในล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540 : 42 ) ของคุณภาพการ
ให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
(ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวคิด
ของซีแทมล์ พารา ซุรามานและคณะ มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  
มิติที่  2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) มิติที่  3 การตอบสนองลูกค้า/เกษตรกร  
(Responsiveness) มิติที่  4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า/เกษตรกร (Assurance) มิติที่  5  
ความสะดวกในการใช้บริการ (Convenience) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 
.923          
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี บทความ
วิชาการรวมถึงงานวิจัยจากห้องสมุด ตลอดจนแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ อาทิ เช่น เอกสาร
สิ่งพิมพ์ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลโดยแจก
แบบสอบถามให้กับเกษตรกรผู้รับบริการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรอกแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถามคืนมา หลังจากที่ได้
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รวบรวมแบบสอบถามแล้วผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบ เพื่อดู
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเป็นเอกภาพของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์และ
ประเมินผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  1. น าแบบสอบถามที่ ได้คืนมาทั้ งหมดมาตรวจสอบความ สมบู รณ์ จาก
แบบสอบถาม ในแต่ละตอนทุกข้อ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
  2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ตาม
ลักษณะของข้อมูล  ดังนี้ 
   2.1 ปัจจัยภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการนับความถี่ 
และหาค่าร้อยละ สถติิที่ใช้คือ ร้อยละ (Percentage) 
   2.2 การศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
ม าตรฐาน  (Standard Deviation) เป็ น แบบ จ าแน กความหม าย  5 ระดั บ (Semantic  
Differential) เป็นรายข้อและรายด้าน(มิติ) โดยยึดเกณฑ์การวัดระดับแบบประเมินความพึง
พอใจของลูกค้าโดยใช้เกณฑ์การวัดของลิเคิร์ท ดังนี ้

ระดับการประเมินความพึงพอใจ                ระดับคะแนน 
           มากที่สุด                                                5 
           มาก                                                         4  
           ปานกลาง                                   3 
           น้อย                                              2 
           น้อยที่สุด                                          1 
  วิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)ได้ก าหนดความหมายของระดับค่าเฉลี่ยใช้ตามเกณฑ์ ของเบสต์และคานน์ ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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   2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยค่า (t–test) และ ANOVA (Analysis 
of Variance) กรณีที่พบความแตกต่างได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ .05 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ค่าเฉลี่ย( X )  

                    1

n

i

i

fX

X
n


   

  2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

          
2

1

( )

. .

C

i i

i

f x X

S D
n






  

  3. การทดสอบค่าความแปรปรวนของตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ค่า t (t-test) 
ดังนี ้
                   1 2

2 2

1 2

1 2

X X
t

S S

n n






 

  4. การทดสอบค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวน (ANOVA) ดังนี ้
                    b

w

MS
F

MS
=        , 1,dfb k dfw n k= - = -  

 5. การทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา IOC (Item object congruence) 
                     R

IOC
N


    

  6. การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach  alpha coefficient) 
                   

2

2
1

1

i

t

SK

K S


 
  

   

    

ผลการศึกษา       
ผลการศึกษาพบว่า 
 1. คุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. การทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรผู้รับบริการในเขตพื้นที่การให้บริการ
ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ   
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัด
ระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5  
สรุปผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00   
และเป็นเพศชาย จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีอายุระหว่าง 26-35  ปี จ านวน 77  
คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 36–50 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00  มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยม จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 รองลงมา คือ 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60  มีรายได้ระหว่าง 5,000– 
20,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมา คือ รายได้ระหว่าง  20,001– 
35,000  บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อพิจารณาพบว่า ความคาดหวังและความ
ต้องการในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

3. ข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 5 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
มิติการรู้จักและเข้าใจลูกค้า รองลงมาคือ มิติความเป็นรูปธรรมของบริการ มิติการให้ความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า มิติการตอบสนองต่อลูกค้า/เกษตรกร ด้านมิติความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
 4. เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  
จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   
 5. จากการสอบถามเกษตรจ านวน 250 คน มีข้อเสนอแนะ พบว่าเกษตรต้องการให้
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร)  
ดังนี ้
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5.1 ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มาก
กว่าเดิม 

  5.2 ควรให้ความส าคัญในการสนับสนุนการออกแบบลายผ้าไหมและการ
ทอผ้าไหมให้มากกว่านี้ 
  5.3 ควรให้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองหม่อนไหมให้รวดเร็วกว่านี้ 
  5.4 อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้บ่อยมาก 
บรรณานุกรม 
หนังสือ 
ธีรพงษ์ เฉลิมจิรวัฒน์, คุณภาพในงานบริการ (Quality in Service). พิมพ์ครั้งที่ 2 . 
 กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น, 2539. 
สุนันทา เลาหพันทน์, “การพัฒนาองค์การ”. กรุงเทพมหานคร : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, 2544. 
เอกสารอื่นๆ 
เสาวดี ศรีฟ้า, แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน 

ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการส่งเสริม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. 

อภินันท์ นาวิกนันท์, ปัจจัยท่ีมีผลต่ประสิทธิผลการบริหารจัดการชลประทานโดย 
เกษตรกรมี ส่ วน ร่วม  (Participatory Irrigation Managerment : PIM) ของ
เกษตรกรและผู้ใช้น้ าทุกภาค ส่วนท่ีใช้น้ าชลประทานจากอ่างเก็บน้ าปราณบุรี 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ 
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2553. 

อรุณี สุขสัมวงศ์, ศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของอ าเภอเมือง 
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด, 2556. 

สกุนตลา สงวนศักดิ์, ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
ศึกษาเฉพาะกรณีกรมบัญชีกลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2539. 

น าชัย พรหมมีชัย, การศึกษาสภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรในอ าเภอบ้านไผ่   
 จังหวัดขอนแก่น. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2544 
กรมส่งเสริมการเกษตร,  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไหมปี 2545.  งานวิจัยกรมส่งเสริม 
 การเกษตร, 2544. 
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ทิพรรณี เสนะวงศ์, ศึกษาผลตอบแทนต่อการน าเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไปปรับใช้ของ 
เกษตรกร.  งานวิจัยกรมหม่อนไหมร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย,  
2546. 

เศรษฐฐิพงษ์ ใจจันทึก,  โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการ ใบหม่อน  รังไหม และเส้น 
 ไหม ปี 2549. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2548. 
สุกัญญา ชุ่มชื่น, ศึกษาคุณลักษณะทางการเกษตรของไหมไทยลูกผสมพันธุ์ฟักตลอดปี   
 (F1). งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2549. 
สุรพงศ์ จันทร์พงศ์, ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของเกษตรในการรับบริการ 

ปัจจัยการผลิตเพื่อการพัฒนาหม่อนไหมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ตอนบนของประเทศ  
ประจ าปี 2550. งานวิจัยส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัด
ชุมพร, 2550. 

สมบัติ กองภา, ปัจจัยท่ีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร 
 ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในกลุ่มจังหวัดขอนแก่น. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2550. 
เพ็ชรรัตน์ โยวะบุตร, การศึกษาระบบการผลิตใบหม่อนของพันธุ์บุรีรัมย์ 60 และคุณไพ                  
 ท่ีเหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคราสนิมแปลงเกษตรกร อ.เขาค้อ                          
 จ.เพชรบูรณ์. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2551. 
ชุมญาณัช ค าวงษ์ (2552), การศึกษาการหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมท่ีดีและ 
 เหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2552. 
สมพงษ์  ไกรพจน์, การศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐาน มกอช.8000-2548.   
 งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2552. 
สุชาต ิจุลพูล, วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมไทย. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2552 
ประหยัด ทีฆาวงค์, การศึกษาคุณลักษณะประจ าพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้านในศูนย์หม่อนไหม 
 เฉลิมพระเกียรติฯ แพร่. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2553. 
บุษรา จงรวยทรัพย์, การพัฒนาหารผลิตไข่ไหมป่าอีรี่พันธุ์ขยาย  และความพึงพอใจในการ 
 เลี้ยงไหมป่าอีรี่ในภาคเกษตรกร. งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2553.   
สมหญิง ชูประยูร, การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000- 

2548 และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมท่ีใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548.  
งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2553.   

ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี, การศึกษาสถานการณ์การผลิต ความรู้ และการยอมรับของเกษตรกรใน
 กระบวนการผลิตเส้นไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green  Product).   
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 งานวิจัยกรมหม่อนไหม, 2555. 
กลุ่มเศรษฐกิจการตลาด ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม, ไหมไทยกับ  

AEC http://www.qsds.go.th/newqsds/, 2556 : 1-4. 
วรพงศ์  มหาโพธิ์. การพัฒนาองค์การ 
 http://www.siamhr.com:8080/hrproject/o_d.jsp.,2547 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร).  

ข้อมูลศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร). http://www.qsds.go.th/qthaisilk_center/ 

ลักษมี สารบรรณ. คุณภาพ(Quality). http://www.gotoknow.org 
IMPRESSIO Practical Chang. "คุณภาพ" (Quality). http://www.impressionconsult.com/ 
กรมหม่อนไหม. ข้อมูลกรมหม่อนไหม. http://www.xn- 

12clj3dcab8ec4bza0bydhcc0d4w.com/ 
เอกสารประกอบการสอน 
อาจารย์ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์, “การพัฒนาองค์การ (Organnization Development)”.  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543. 
ร.ศ. ขจรศักดิ์ หาญณรงค์, เอกสารประกอบการฝึกอบรม "การพัฒนาองค์การ", ส านัก 
 ฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551. 
ผลงานความคิดและการพัฒนาตัวแบบ SERVQUAL ของซีแทมล์ พาราซุรามานและคณะ  
(Voss, Parasuraman, and Grewal, “The Roles of Price, Performance, and Expectations in 
 Determining Satisfaction in Service Exchanges,” Journal of Marketing, October   
 1998, pp. 46-61.) 
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