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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

และเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม สุ่มกลุ่มตวัอย่างได้จ  านวน 400 คน ใช้สถิติ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test, F-test (One-
way ANOVA)  

ผลจากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มารับบริการท่ีส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 
ไฮเทค ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 25 – 35 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นตวัแทนออกของ ประเภทแผนกงานหรืองานท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่คือส่วน
บริการศุลกากรและไดรั้บขอ้มูลจากการใชบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต หรือเวบ็ไซต ์ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพ
การให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบัความคิดเห็นในแต่ละ
ดา้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 1) ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ 2) ดา้น
การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ 3) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 4) ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได้ 5) ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ จ าแนกตามเพศ พบวา่
ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ไม่แตกต่าง
กนั และเม่ือจ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา รายได้และการประกอบอาชีพต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

ค าส าคัญ: ผูรั้บบริการคุณภาพ การใหบ้ริการ 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the opinions of service recipients on the quality of 

service and to compare the level of opinions of users on the service quality of the Customs Bureau, Ban 
Wa Hi-Tech Industrial Estate, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya. Classified by personal information 
of users using quantitative research methods. Collect data using questionnaires random sample of 400 
persons using statistics frequency percentage mean standard deviation and testing of differences by using 
t-test, F-test (One-way ANOVA)  

The results of the study showed that most of the sample groups that came to receive services at 
the Ban Wa Hi-Tech Industrial Estate Customs Office were male, aged between 25-35 years old, average 
monthly income of 10,001–20,000 baht. As an agent of the type of work department or job that uses most 
services is the customs service and receives information from using the internet service or the website. The 
opinions on the quality of service are generally at the agreed level when considering each aspect. That the 
level of opinion in each area is at the very agreed level in descending order as follows: 1) The concrete 
aspect of providing 2) Confidence in service recipients 3) Knowing and understanding the service 
recipients 4) Reliability of trust 5) Responding to service recipients respectively and when comparing the 
level of opinions of users of classified services according to gender it was found that opinions on the 
service quality of the Ban Wa Industrial Estate, Hi-Tech Industrial Estate were not different and when 
classified by embarrassment level of education, income and occupation were different opinions on the 
quality of service of the customs office Ban Wa Tech differences are statistically significant at the 0.05 
level. 

 Keywords: Service recipients service quality 

 
บทน า 

ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้ขายระหวา่งประเทศก าลงัเปล่ียนแปลงเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะการน าเขา้ส่งออกซ่ึงแต่เดิมไดมี้การคา้ขายและการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนมากแต่ใน
อนาคตจะต้องเปล่ียนรูปแบบการค้าเป็นการค้าชายแดนท่ีเพิ่มสูงข้ึนเปล่ียนรูปแบบการขนส่งระหว่าง
ประเทศประเทศไทยจึงต้องปรับเปล่ียนการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทาง
เศรษฐกิจ  

กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังได้ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้
สอดคลอ้งกบัความเป็นศุลกากรมาตรฐานโลกเพื่อความสามารถในการแข่งขนัและความปลอดภยัทางสังคม
โดยมีพนัธกิจหลกั 3 ประการคือการยกระดบัศุลกากรไทยสู่มาตรฐานศุลกากรโลกสนบัสนุนความสามารถ
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ในการแข่งขนัและการป้องกนัความปลอดภยัทางสังคมซ่ึงประกอบดว้ยยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัไดแ้ก่การสร้าง
มิติใหม่ในการควบคุมทางศุลกากรการอ านวยความสะดวกทางการค้าการเป็นหน้าด่านป้องกันความ
ปลอดภยัทางสังคมมุ่งเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ความทนัสมยัความโปร่งใสในการท างานและการให้บริการศุลกากรใสสะอาดโดยพฒันาระบบพิธีการ
ศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเรียบง่ายและเป็นมาตรฐานสากลพฒันาเทคนิคการตรวจสอบควบคุม
ให้มีความเป็นสากลและทนัสมยัตลอดเวลาการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การท างานแบบไร้เอกสารในดา้นการปกป้องความปลอดภยัทางสังคมศุลกากรไดมุ้่งมัน่ท่ีจะพฒันา
องคก์รใหมี้ศกัยภาพในการก ากบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในทุกขั้นตอน 

 ด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานศุลกากร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา มีเขตความรับผดิชอบในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นบัเป็นหน่วยงานภาครัฐของ มีอ านาจ
หนา้ท่ีส าคญั ในการด าเนินการดา้นพิธีการ น าเขา้-ส่งออก จดัเก็บภาษีอากรและการตรวจปล่อยของทางด่าน
ศุลกากร ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งการท าหน้าท่ีป้องกนัและ ปราบปรามการ
ลกัลอบหนีศุลกากร ภายในเขตอ านาจของด่าน หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรมศุลกากร ความร่วมมือ
ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ การด าเนินงานของกรมศุลกากรและหน่วยงานย่อยในสังกัดท่ีเป็น
ส านกังานศุลกากรภาคต่างๆ และด่านศุลกากรมุ่งสู่การเป็นศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อความสามารถในการ
แข่งขนั และความปลอดภยัทางสังคม โดยมีพนัธกิจ (Mission) ท่ีส าคญัในการบรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก 
สนบัสนุนความสามารถ ในการแข่งขนัของประเทศ และปกป้องเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงกรมศุลกากรเอง ได้
วางยุทธศาสตร์ (Strategy) เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายดงักล่าวหลายประการได้แก่ การมุ่งพฒันาขีดสมรรถนะ
มาตรฐานโลก มุ่งเนน้เทคโนโลยสีารสนเทศและ การส่ือสารเป็นศุลกากรท่ีสะดวกและโปร่งใส มุ่งสู่มิติใหม่
ในการควบคุมทางศุลกากร มุ่งมัน่จดัเก็บภาษีอากรและปกป้องเศรษฐกิจ รวมพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการ
ให้บริการและปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามตามกรอบภารกิจ หน้าท่ีท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ี
มีต่อคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากผูว้ิจยัมีโอกาสเข้ามารับราชการในส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดรั้บรู้ปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนเห็นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและติดต่อกบัผูรั้บบริการไดฟั้ง พบเห็นปัญหาอุปสรรค
ขดัขอ้งในการด าเนินงานมากมายหลายประการ ทั้งๆ ท่ีส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค 
ไดมี้มาตรการเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกกบัผูติ้ดต่อราชการ แต่การปฏิบติักบัผูม้ารับบริการยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเกิดจากขั้นตอนการด าเนินการบางอยา่งยงัไม่เหมาะสม ประกอบกบับุคลากร
บางคนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
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คุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา วา่มี
ความคิดเห็นอยา่งไรต่อคุณภาพการบริการ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินงานต่อไป โดย
มีจุดมุ่งหวงัเพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินงานต่อไป โดยมีจุดมุ่งหวงัเพื่อท่ีจะสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผูรั้บบริการให้ไดรั้บความพอใจมากท่ีสุด อีกทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือรับผดิชอบจะไดท้ราบ
และหาวธีิการขยายผลในการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงไปสู่ประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของส านักงานศุลกากร
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของส านักงาน
ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้ไฮเทค ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดแ้ละประเภทอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั  

 
ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ
ของส านักงานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา และศึกษาแนวทางการพฒันาการใหบ้ริการ ใชก้ารศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ  

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  
1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้ประเภทอาชีพ  
2) ตวัแปรตามได้แก่ ความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของส านกังาน

ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค ต าบลบา้นหวา้ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
รูปธรรมของการบริการ ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่
ต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ  

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในพื้นท่ีท่ีของเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
ส านักงานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค ต าบลบ้านหว้า อ า เภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  

3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือตัวแทนของผูรั้บบริการท่ีมารับบริการจากส านักงาน

ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้ไฮเทค ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลา 4 เดือน มีผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูป้ระกอบการ ตวัแทนออกของท่ีมารับบริการประมาณ 5,500 ราย 
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ราย  
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4.ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ท าการวจิยัใชเ้วลาตั้งแต่เดือนกนัยายน ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561  

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูรั้บบริการในการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ีส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค ต าบลบา้นหวา้ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึง
จะเป็นตวับ่งช้ีถึงความสามารถของเจา้หน้าท่ีในการตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บบริการ
เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานและน ามาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงการบริการต่อไป  

2. น าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดนโยบายแผนการ
ประเมินผลการให้บริการในการผา่นพิธีศุลกากรท่ีส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค ต าบล
บา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ 
1. แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2. แนวคิดดา้นการบริการ 
3. แนวคิดดา้นคุณภาพการบริการ 
4. แนวคิดดา้นความพึงพอใจ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย  

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพในการบริการของส านกังานศุลกากร
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ลกัษณะเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูป้ระกอบการ ตวัแทนออกของท่ีมา
รับบริการส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 
400 ราย จากสูตรค านวณ 

2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจ ัยแจกแบบสอบถาม ให้ผู ้เข้าร่วมวิจัยช่วยท า
แบบสอบถาม ช้ีแจงวา่ผลการศึกษาน้ีไม่มีผลต่อการรับบริการของผูเ้ขา้ร่วม 

3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
- ตรวจสอบความความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้
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- ลงรหสัขอ้มูล แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติ 

5.1 วเิคราะห์แบบสอบถามโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
5..2. น าผลการวเิคราะห์มาสรุปและน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของส านกังาน
ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean : 
x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะแนวทางอ่ืนๆ ในการให้บริการของส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 

การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างของผูรั้บบริการท่ีมาใช้บริการส านกังานศุลกากร
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้
และประเภทอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นอย่างไรต่อคุณภาพการให้บริการของส านกังานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหวา้ไฮเทค บางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ t-test, F-test และ One-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วธีิ Sheaffe โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ใช้ปัจจยัก าหนดคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ของพาราสุรามาน (Parasuraman, 1994) ได้กรอบ
แนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

430



 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.75 อายุ
ระหว่าง 36 - 46 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.25 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.00 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.25 อาชีพ ตัวแทนออกของ คิดเป็นร้อยละ 64.0 0ผูต้อบ
แบบสอบถามเคยไดรั้บบริการจากส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 97.25 แผนกหรืองานท่ีใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ ในส่วนบริการ
ศุลกากร คิดเป็นร้อยละ 83.50 การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการของส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในลกัษณะการยกยอ่ง ชมเชย พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเคยไดรั้บขอ้มูลคิดเป็น ร้อยละ 
67.25 และการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการในลกัษณะติเตียน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ เคยไดรั้บขอ้มูลคิดเป็น
ร้อยละ 42.00 ไดรั้บขอ้มูลจากการใชบ้ริการของทาง internet หรือ website มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.00 

ตารางแสดง ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ
ส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทั้ง 5 ดา้น 

 คุณภาพการบริการของส านักงานศุลกากร
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค 

�̅� S.D. แปลความ อนัดับ 

1. ดา้นรูปธรรมของการบริการ 3.10 0.59 คุณภาพสูง 1 
2. ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้ 2.99 0.61 คุณภาพสูง 4 
3.ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 2.95 0.57 คุณภาพสูง 5 
4.ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ 3.06 0.58 คุณภาพสูง 2 
5.ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 3.04 0.56 คุณภาพสูง 3 

รวม 3.01 0.52 คุณภาพสูง  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.การศึกษา 
4.รายได ้
5.ประเภทอาชีพ 

ความคิดเห็นของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการบริการ

ของส านักงานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ไฮเทค จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

1.ดา้นรูปธรรมของการใหบ้ริการ 

2.ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้

3.ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

4.ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ 

5.ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 
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ระดบัคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ผูรั้บบริการมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมีคุณภาพสูง ในดา้นรูปธรรมของการบริการ และมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการต ่าในดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการเม่ือ พิจารณาเป็นหลายดา้น พบวา่ 

1. ด้านรูปธรรมของการให้บริการ พบว่าคุณภาพการบริการของส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค โดยรวมมีคุณภาพสูง โดยผูรั้บบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพสูงท่ีสุด 
ในเร่ืองส านกังานศุลกากรฯ มีสภาพ ทางกายภาพของบรรยากาศสถานท่ีปฏิบติังานท่ีสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ระดับคุณภาพต ่าท่ีสุดในเร่ืองส านักงานศุลกากรฯ ได้ก าหนด ขั้นตอนหรือการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจแกผู้บ้ริการ 

2. ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้พบว่า คุณภาพการบริการโดยรวมมีคุณภาพสูง โดยผูรั้บบริการมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพสูงสุดในเร่ือง เม่ือมาขอรับบริการกบัส านกังานศุลกากรฯ จะไดรั้บการบริการท่ี
มีคุณภาพเทียบเท่ากบัท่ีผูรั้บบริการรายอ่ืนได้รับและมีคุณภาพต ่าท่ีสุดในเร่ือง เม่ือมาติดต่อขอรับบริการ
บุคลากรไดแ้จง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ถึงเวลาท่ีใหบ้ริการและ/หรือ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

3. ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ พบว่า คุณภาพการบริการโดยรวมมีคุณภาพสูง โดย
ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพสูงในเร่ือง บุคลากรของส านกังานศุลกากรฯ ให้บริการเป็นไป
อย่างยืดหยุ่นเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูรั้บบริการ โดยไม่ขดัต่อระเบียบของการปฏิบติัราชการและมี
คุณภาพต ่าท่ีสุดในเร่ืองผูรั้บบริการ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใหบ้ริการของส านกังานศุลกากรฯ 

4. ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ พบว่าคุณภาพการบริการโดยรวมมีคุณภาพสูง โดย
ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพสูงในเร่ืองบุคลากรมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการ สุภาพ และเป็น
กนัเองหรือเป็นมิตร และมีคุณภาพต ่าท่ีสุดในเร่ือง บุคลากรท่ีให้บริการได้ให้บริการ ได้ถูกตอ้ง ตรงตาม
ความตอ้งการของผูม้าติดต่อรับบริการ 

5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ พบวา่ คุณภาพการบริการโดยรวม โดยผูรั้บบริการ มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพสูงในเร่ือง ส านกังานศุลกากรฯ พยายามท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขการให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน 
และมีคุณภาพต ่าท่ีสุด ในเร่ืองบุคลากรของส านกังานศุลกากรฯ ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูรั้บบริการ 

จากการศึกษาผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพ
การบริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

1.ผูรั้บบริการท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ ส านกังานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นรูปธรรมของการให้บริการแตกต่างกนัพบวา่ เป็นไป ตามสมมติฐาน 
คือ เพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค 
ในดา้นรูปธรรมของการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 
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2.ผูรั้บบริการท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นความเช่ือถือไวใ้จไดแ้ตกต่างกนัพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ 
เพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ใน
ดา้นความเช่ือถือไวใ้จ, ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ, ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ, ดา้นการ
รู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการและคุณภาพการบริการในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

3. ผูรั้บบริการท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ ส านกังานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นรูปธรรมของการให้บริการแตกต่างกนั พบวา่ เป็นไป ตามสมมติฐาน 
คือ อายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรท่าเรือ แหลมฉบงั ในดา้นรูปธรรม
ของการใหบ้ริการ, ดา้นความเช่ือถือไวใ้จและคุณภาพการบริการในภาพรวมแตกต่างกนั 

4. ผูรั้บบริการท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหวา้ ไฮเทค ในด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการแตกต่างกัน พบว่า ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน คือ อายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้น
หวา้ ไฮเทค ในดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ, ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ, ดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจผูรั้บบริการ ไม่แตกต่างกนั 

5. ผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ การบริการของส านักงาน
ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นรูปธรรมของการใหบ้ริการ แตกต่างกนั พบวา่เป็นไปตาม
สมมติฐานคือ ระดับการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นรูปธรรมของการให้บริการ , ดา้นความเช่ือถือไวใ้จ, ดา้นการตอบสนอง
ต่อผูรั้บบริการ, ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการและคุณภาพการบริการในภาพรวมแตกต่างกนั 

6. ผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ การบริการของส านักงาน
ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ แตกต่างกนั พบวา่ ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานคือระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ การบริการองส านกังานศุลกากร
นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ ไม่แตกต่างกนั 

7. ผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านกังานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นรูปธรรมของการให้บริการ แตกต่างกนั พบวา่ เป็นไปตามสมมติฐาน 
คือ รายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านักงานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 
ไฮเทค ในดา้นรูปธรรมของการให้บริการ, ดา้นความเช่ือถือไวใ้จ, ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ, ดา้น
การให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ, ด้านการรู้จกัและเข้าใจผูรั้บบริการและคุณภาพการบริการในด้าน
ภาพรวม แตกต่างกนั  

8. ผูรั้บบริการท่ีประกอบอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ การบริการของส านักงาน
ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ในดา้นรูปธรรมของการให้บริการแตกต่างกนั พบวา่เป็นไปตาม
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สมมติฐาน คือ ประกอบอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ ส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหวา้ ไฮเทค ในด้านรูปธรรมของการให้บริการ , ด้านความเช่ือถือไวใ้จได้, ด้านการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ, ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ, ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการและ
คุณภาพการบริการในภาพรวมแตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 

ในการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของส านกังานศุลกากร
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหวา้ ไฮเทค บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพการให้บริการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมีคุณภาพสูง มีค่าเฉล่ีย 3.01 ทั้งน้ี เพราะส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 
ไฮเทค มีสภาพทางกายภาพของบรรยากาศ สถานท่ีปฏิบติังานท่ีสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เช่น ระเบียบเรียบร้อย 
และมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบถว้น ไดแ้ก่ ตูน้ ้ าด่ืม ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ท่ีนัง่อ่านหนงัสือพิมพแ์ละมีท่ี
นัง่ส าหรับการติดต่ออยา่งพอเพียง ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรม
บา้นหวา้ ไฮเทค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคุณภาพสูง  

ผลการวิจยัด้านรูปธรรมของการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมีคุณภาพสูง ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค มีความทนัสมยัในการใหบ้ริการรวดเร็ว ทนัใจ ทนัเวลา 

ผลการวิจยัดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมีคุณภาพสูงทั้งน้ี เน่ืองมากจาก เม่ือมา
ขอรับบริการกบัส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค จะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า
กบัท่ีผูรั้บบริการรายอ่ืนไดรั้บ และบุคลากรให้บริการดว้ยความสุภาพ การแสดงออกและให้ค  าแนะน าเพื่อ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูรั้บบริการไดต้รงกบัความตอ้งการ  

ผลการวิจยัดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมีคุณภาพสูง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ใหบ้ริการเป็นไปอยา่งยดืหยุน่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อผูรั้บบริการ โดยไม่ขดัต่อระเบียบของการปฏิบัติราชการและบุคลากร มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ สอดคล้องกบัแนวคิดของพาราสุรามาน เซทเฮมทและแบร่ี (Parasuraman, Zaithamal& Berry, 
1994) กล่าววา่สมรรถภาพในการใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีทกัษะและความรู้ความสามารถในการบริการท่ี
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการต่อผูม้ารับบริการได ้มีความรู้ความสามารถในสาขาของตน และสามารถ
น ามาใชใ้นการบริการไดอ้ยา่งเต็มท่ี และผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นต่างๆ ของผูม้ารับบริการไดท้นัท่วงที และไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์และระเบียบของ
หน่วยงาน 

ผลการวจิยัดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพสูง ทั้งน้ีบุคลากรมี
อธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการ สุภาพ และเป็นกนัเองหรือเป็นมิตร และสามารถใหค้  าช้ีแจงปัญหาหรือขอ้สงสัย
ต่างๆ ให้ผูรั้บบริการอย่างชดัเจน การให้บริการของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค 
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ไดรั้บการยอมรับวา่มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูใ้ดท่ีน ามาอา้งอิง แต่สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของสมิต สัชณุกร (2557) กล่าววา่อธัยาศยัดี ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการลว้นมีความคาดหวงัวา่ผูใ้ห้บริการจะให้
การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัอนัดี ทั้งดว้ยสีหนา้ แววตา ท่าทางและค าพูด การตอ้นรับผูใ้ชบ้ริการดว้ยใบหนา้ท่ียิม้
แยม้เป็นลกัษณะส าคญั การรับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา พฤติกรรมท่ีแสดงของผูท้  างานบริการจะต้อง
สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้น เม่ือผูใ้ชบ้ริการมีปัญหาหรือรับขอ้ร้องเรียนใดๆ ผูใ้ห้บริการ
จะตอ้งแสดงความสนใจ ฟังปัญหาเป็นเบ้ืองตน้จะด่วนบอกปัดหรือแสดงท่าทีไม่สนใจ รับรู้ปัญหายอ่มไม่ได ้
นอกจากแสดงความเอาใจใส่อยา่งจริงจงัแลว้จะตอ้งมีความรู้สึกเต็มใจท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ 
ให้ผูใ้ชบ้ริการดว้ยเพราะการผูใ้ห้บริการรับเพียงแต่รับฟังปัญหาอยา่งเดียวไม่เป็นการเพียงพอ ทั้งน้ี จะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่เป็นการรับฟังอยา่งขอไปที แต่ถา้เม่ือใดมีความกระตือรือร้น ด าเนินการแกไ้ขปัญหาจะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

ผลการวิจยัดา้นสุดทา้ยคือดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมีคุณภาพสูง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค พยายามท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขการบริการ
ให้ดียิ่งข้ึน บุคลากรทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนในการบริการ เพื่อให้เหมาะกบัค่าธรรมเนียมของผูรั้บบริการ
และบุคลากรไดใ้ห้ค  าแนะน ากฎระเบียบท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของพาราสุรามาน (Parasuraman, Zaithamal& Berry, 1994) กล่าวถึงคุณลักษณะของการให้บริการท่ีมี
คุณภาพ 10 ลกัษณะและหน่ึงในสิบลกัษณะก็คือ ความเขา้ใจลูกคา้และรู้จกัผูรั้บบริการ (Understanding of 
Customer) เป็นความพยายามของผูใ้ห้บริการในการคน้ตวัตนและพฤติกรรมของผูรั้บบริการและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการของพวกเขาต่องานท่ีให้บริการของพวกเราในบริการท่ีเรามีอยู่รวมทั้งให้ความ
สนใจตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวใหก้บัผูรั้บบริการอยา่งตรงตามความตอ้งการของพวกเขา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรมให้มีจิตส านึกในการ ให้บริการ เช่น การให้บริการอยา่ง
ต่อเน่ืองแมจ้ะเป็นเวลาพกัเท่ียง ให้บุคลากรเอาใจใส่ปัญหาต่างๆ ท่ีผูรั้บบริการมาปรึกษา และส านักงาน
ศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค ควรมีนโยบายท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน และผูท่ี้ เก่ียวขอ้งทุก
ภาพทุกส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ขอ้เสนอแนะท่ีจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนว่าความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนจะถูก
น าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ ไฮเทค  

2. เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพการบริการท่ีดี ให้ขยายวงกวา้งยิ่งข้ึน หน่วยงาน
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรจดัการฝึกอบรม ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัคุณภาพการ บริการแก่เจา้หน้าท่ี
ศุลกากร นอกจากน้ีควรด าเนินการส่งเสริมคดัสรรประกาศเชิดชูเกียรติ มอบรางวลั “เจา้หนา้ท่ีดีเด่นดา้นการ
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บริการ” เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างขวญัก าลังใจ บทบาทภารกิจ ของพฒันาคุณภาพการบริการแก่
เจา้หนา้ท่ีศุลกากรในทุกดา้น ไม่จ  ากดัเฉพาะดา้นพิธีการศุลกากร เท่านั้น 

3. เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการบริการท่ีดีของเจ้าหน้าท่ี ศุลกากร ส านักงานศุลกากรนิคม
อุตสาหกรรมบ้านหวา้ ไฮเทค ผูบ้ริหารระดับสูงจึงควรให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมและ
ตรวจสอบ ประเมินความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั เป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัวา่เม่ือด าเนินการไปแลว้ 
จะสามารถบรรลุผลไม่เกิดความสูญเปล่า ดว้ยการเปรียบเทียบปัญหาจากสภาพการบริการจริงของ เจา้หนา้ท่ี
ศุลกากรในปัจจุบนั กบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการและลงมือปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหา ของผูรั้บบริการ 
โดยน าคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นรูปธรรมของการให้บริการ ดา้นความเช่ือถือไวใ้จได ้ดา้นการ
ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูรั้บบริการ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูรั้บบริการ 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการของเจา้หน้าท่ีศุลกากร ตามการรับรู้ของผูรั้บบริการจาก
ส านกังานศุลกากรในจงัหวดัต่างๆ ดว้ย เพื่อน าผลการวเิคราะห์มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา
คร้ังน้ี 

2. ควรมีการศึกษาทศันคติของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ส านกังานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 
ไฮเทค ท่ีมีต่อการให้บริการของผูน้ าเขา้-ส่งออก เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและปัญหาของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร 
ท่ีไม่สามารถใหบ้ริการไดต้ามความคาดหวงัของผูน้ าเขา้ - ส่งออก 

3. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการของเจา้หน้าท่ีศุลกากร เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี
เน่ืองจากระยะเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท าให้ความคาดหวงัของผูน้ าเขา้ - ส่งออก 
เปล่ียนแปลงไปดว้ย 
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