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คุณภาพการบริการ ทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา
The Service Quality that Affects the Service Satisfaction of the Excise Office in
Nakhon Ratchasima Area
ปิยบุตร ไหลริน

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1.)เพื่อ ศึก ษาความแตกต่ างของปจั จัยส่ว นบุ คคลกับ
ความพึงพอใจในการให้บริก ารส านัก งานสรรพสามิต พื้น ที่นครราชสีมา จาแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 2.)เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
ผู้ใ ช้บริก ารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย กาหนดกลุ่ มตัว อย่างตามสูต ร
คานวณของทาโร่ยามาเน่ ได้ทงั ้ สิน้ 386 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ทดสอบหาค่าความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงทา
การทดสอบเป็นรายคู่ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการทีต่ อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิง มีอายุ 3141 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อ คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา สาขาโชคชัย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่ม ี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อผูร้ บั บริการ การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อ ความ
พึงพอใจในการให้บริการของผูใ้ ช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่มคี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือ ด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริการที่ม ี เพศ อายุ และระดับการศึกษา จะให้ระดับ
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สาหรับการวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คูณ พบว่าคุ ณภาพการบริการ ที่ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย ส่งผลทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองผูใ้ ช้บริการ ด้านการให้ความ
เชื่อมันแก่
่ ผใู้ ช้บริการ และด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ผูใ้ ช้บริการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพการบริการ,ความพึงพอใจในการให้บริการ,ผู้ใช้บริการสานักงานสรรพสามิต
พืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย
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Abstract
The objectives of this research are 1) To study the differences of personal factors
and personal satisfaction toward the service of the Excise Office in Nakhon Ratchasima
area, which are classified by sex, age, status, educational level and monthly income. 2) To
study the quality of service that affects the satisfaction of service at the Excise Office in
Nakhon Ratchasima area. The population of this study is the service users of The Excise
office in Nakhon Ratchasima Area, Chokchai Branch. The total of 386 samples are
assigned according to the Taro Yamane formula. The method used to collect data is a
questionnaire. Descriptive statistics are used to describe the frequency, percentage, mean
and standard deviation data. Inferential statistics are used to fine t-test and One-Way
Anova to analyze group differences. When differences are found, pair testing is performed
by using Scheff's method and Multiple Regression Analysis.
The study found that most of the survey respondents are female, aged between 31
to 41 years old, marital status, having Bachelor's degree and have monthly income around
15,000 - 25,000 baht. An analysis of the opinions toward the service quality of the Excise
Office in Nakhon Ratchasima Area, Chokchai Branch, found that the overall level is at a
high level. It was found that the aspect with the highest mean is in terms of giving
confidence to service recipients with progressive service. While service users with gender,
age and education level aspect provide different level of feedback on service satisfaction at
0.05 which is significant level on statistic. The hypothesis test result shows that the services
that affects the service satisfaction of the Excise Office in Nakhon Ratchasima Area,
Chokchai Branch are all 5 aspects, which are 1) The concreteness of the service 2) The
credibility 3) The service user response 4) The term of providing confidence to service
users and 5) The aspect of understanding and knowing service users, statistically
significant at the 0.05 level.
Keywords: Service quality, service satisfaction, users of the Excise Office in Nakhon
Ratchasima Area, Chokchai Branch
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

3

จากการบริห ารราชการโดยยึด ประชาชนเป็ น ศู น ย์กลาง ตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน ทาให้เกิดความผาสุก ความสงบ และความปลอดภัยของสังคมส่ วนรวม เป็ นการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยมีผู้รบั บริก ารเป็ นศูนย์กลาง คือ การตอบสนองความต้อ งการของประชาชน
เป็นพันธกิจสาคัญอันดับแรกทีร่ ฐั พึงกระทา (พงษ์ธวัช ธานี ปี 2562)
กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ และดาเนินการป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทา
ผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกรมสรรพสามิตยังมี
หน้าที่ท่สี าคัญ คือ การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ โดยการยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมสรรพสามิตมากยิง่ ขึน้ (คู่มอื การ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ 2564)
ส านัก งานสรรพสามิต พื้น ที่น ครราชสีม า สาขาโชคชัย ซึ่ง อยู่ใ นสัง กัด กรมสรรพสามิ ต
ได้ดาเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการ มีการนาเทคโนโลยีท่ที นั สมัย มาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและช่วยลด
ปญั หาในเรือ่ งการร้องเรียน อันเนื่องมาจากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิตทีใ่ ห้บริการไม่ ม ี
ประสิทธิภาพ หรือการปฏิบตั งิ านล่าช้า อีกทัง้ ในส่วนของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
สาขาโชคชัย มีปญั หาเรื่องการร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านและการบริการของ
เจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต และเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านโดยมิชอบของเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต
บางส่วน ทาให้ภาพลักษณ์ โดยรวมของกรมสรรพสามิต เกิดความเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ทัศนคติทไ่ี ม่ดตี ่อกรมสรรพสามิตและเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิตอีกด้วย
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั เรื่อง คุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
สานัก งานสรรพสามิต พื้น ที่นครราชสีมา จึงเป็ น การศึกษาคุ ณ ภาพการบริการที่ส่ งผลต่ อ ความ
พึงพอใจ และสามารถนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ทาให้ผรู้ บั บริการมีความพึงพอใจ
เพิ่ม ขึ้น และช่ ว ยให้ผู้บ ริห ารรับ รู้ถึง ความพึง พอใจของผู้ร บั บริก าร เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการ
ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการบริก ารของส านั ก งานสรรพสามิต พื้ น ที่น ครราชสีม า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาความแตกต่ า งของปจั จัยส่ ว นบุ ค คลกับ ความพึง พอใจในการให้บ ริก าร
สานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ ครราชสีมา จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือน
2. เพื่อ ศึกษาคุณ ภาพการบริการที่ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจในการให้บริการสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา
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กรอบการวิ จยั
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน
ที่มา:ศิ ริวรรณ เสรีรตั น์ (2550)

คุณภาพการบริ การ
- ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
- ความน่าเชื่อถือ
- การตอบสนองผูใ้ ช้บริการ
- การให้ความเชื่อมันแก่
่
ผูใ้ ช้บริการ
- การเข้าใจและรูจ้ กั ผูใ้ ช้บริการ
ที่มา: Parasuraman,
Zaithamal& Berry (1985)

ความพึงพอใจในการให้ บริ การ
สานักงานสรรพสามิ ตพื้นที่นครราชสีมา
- การให้บริการอย่างเสมอภาค
- การให้บริการอย่างทันเวลา
- การให้บริการอย่างเพียงพอ
- การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- การให้บริการอย่างก้าวหน้า
ที่มา: John D.Millet (1954)

ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้า นประชากร ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ ผู้ใ ช้บ ริก ารของส านัก งาน
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย ที่มาใช้บริการมีจานวนทัง้ สิ้น 10,737 ราย (สานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 386 คน โดยใช้
วิธกี ารเลือกสุ่ม
ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา สานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ซึง่ มีพน้ื ทีใ่ นความรับผิดชอบ 6 อาเภอ คือ อาเภอโชคชัย อาเภอครบุร ี อาเภอเสิงสาง
อาเภอหนองบุญมาก อาเภอปกั ธงชัย และอาเภอวังน้ าเขียว
ความหมาย แนวคิ ดและทฤษฎีคณ
ุ ภาพการบริ การ (Service Quality)
คุณ ภาพการบริการ หมายถึง ผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างการรับรู้ และความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ เพราะบริการนัน้ ไม่สามารถจับต้องได้ ทาให้การประเมินคุณภาพการบริการยากกว่า
คุณภาพสินค้า การประเมินคุณภาพการบริการเกิดขึน้ ระหว่างการส่งมอบบริการและผลลัพธ์ของ
การบริก าร ซึ่งคุ ณ ภาพการบริก ารในการรับรู้ ของลูกค้า มาจากกระบวนการประเมินของลูกค้า
โดยการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ การส่งมอบบริการกับความคาดหวังของลูกค้า
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithaml and
Berry (1990) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability)
3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
4. การให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้า (Assurance)
5. การใส่ใจลูกค้า (Empathy)
ความหมาย แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึง พอใจ หมายถึง ความชอบ ความสบายใจ ความสุ ข ใจต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
ในด้านต่าง ๆ และเป็ นความรูส้ กึ ที่บรรลุถึงความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ ที่มตี ่อการ
ให้บริการของสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของ John D.Millet (1954) อธิบายว่า
บริการสาธารณะที่น่าพึงพอใจหรือความสามารถในการที่จะพิจารณาว่า บริการนัน้ จะพอใจหรือไม่
พิจารณาได้จาก การให้บริก ารอย่างเสมอภาค การให้บริก ารอย่างทัน เวลาและตรงต่ อ เวลา
การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการบริการอย่างก้าวหน้า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั และการวิ เคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
1. ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือวิชาการ แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในวิจยั และร่างแบบสอบถาม
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2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา ให้ครอบคลุมเนื้อหางานวิจยั
3. นาแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อทาการตรวจสอบ พิจารณาจุดบกพร่อง
และเมื่อ แบบสอบถามผ่ านการอนุ มตั ิจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ว ิจ ยั ได้น าแบบสอบถามเสนอต่ อ
ผูท้ รงคุณวุฒหิ อื ผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.97 (ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ต้องมากกว่า 0.5) และได้นาแบบสอบถามไปทดสอบใช้กบั ผูม้ ารับบริการจานวน
30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)ได้ค่าเท่ากับ 0.98 (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีต่ ้อง
มากกว่า 0.7)
4. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผูม้ ารับบริการทีเ่ ข้ามารับบริการสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง 386 คน โดยใช้
วิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ และได้รบั ความสมัครใจจากผูม้ ารับบริการ
ผลการวิ จยั
1. การใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา พบว่า
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปจั จัยส่วนบุ คคลของผู้ใช้บริการสานักงานสรรพสามิต
พืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.9)
มีอายุระหว่าง 31 – 41 ปี (จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.1) มีสถานภาพสมรส (จานวน 187 คน
คิดเป็ นร้อยละ 48.4) มีวุฒกิ ารศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.6)
และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท (จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7)
1.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ยวกับ คุ ณ ภาพการบริก ารของส านัก งานสรรพสามิต พื้น ที่
นครราชสีมา สาขาโชคชัย พบว่าโดยส่วนใหญ่ ผู้มาใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโดยรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678 โดยผูม้ าใช้บริการให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อผู้รบั บริการสูงทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.685
1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ สานักงานสรรพสามิต
พื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย พบว่าผู้มาใช้บริการที่ต อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.717 โดยผูม้ าใช้บริการให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การให้บริการด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.655
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2. การใช้สถิตเิ ชิงเชิงอนุมาน พบว่า
2.1 ผูใ้ ช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย ทีม่ สี ถานภาพและ
รายได้ต่อ เดือ นแตกต่างกัน จะให้ระดับความคิดเห็นต่อ ความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย ที่มเี พศ อายุ
และระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะให้ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
2.2 คุณภาพการบริการ ทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย พบว่า คุ ณภาพการบริการในทุ กๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ บั บริการ ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อผูร้ บั บริการ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ ส่งผล
ต่อ ความพึงพอใจในการให้บริก ารสานักงานสรรพสามิต พื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย ทัง้ สิ้น
โดยด้า นการให้ค วามเชื่อ มันต่
่ อ ผู้ร บั บริก ารส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจในการให้บ ริก ารส านัก งาน
สรรพสามิตพืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย สูงทีส่ ุด
2.3 คุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสานักงานสรรพสามิต
พืน้ ทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการในทุกๆด้าน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยเรียงลาดับจากการส่งผลได้ดงั นี้ 1.) ด้านการรู้จกั และเข้าใจผู้รบั บริการ
β=0.465 2.) ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการ β=0.192 3.) ด้านความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ β=0.170 4.) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ β=0.100 และ 5.)
ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อผูร้ บั บริการ β=0.065
การอภิ ปรายผล
1. ผูใ้ ช้บริการที่มเี พศแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน
อย่า งมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ กรรณรัต น์ วิท ยากิต ติพ งษ์
(2551) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มตี ่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาใน
สั
ง
กั
ด
เ
ข
ต
นนบุร ี ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ลูกค้าธนาคารที่มเี พศต่างกันมีความพึงพอใจที่มตี ่อ การ
ให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนบุร ี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
2. ผู้ใช้บริการที่มอี ายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลพร เย้ยกระโทก (2551)
ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินเขตจังหวัด
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นครสวรรค์ พบว่าอายุทต่ี ่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเงินฝากทีแ่ ตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. ผู้ใช้บริการที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงษ์ธวัช ธานี
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการของสานักงานสรรพสามิ ต
พืน้ ทีแ่ พร่ พบว่าประชาชนผูม้ ารับบริการจากสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีแ่ พร่ ทีม่ อี ายุต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการทีเ่ ป็ นรูปธรรม ด้านความ
น่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ ด้านความไว้วางใจแก่ ผรู้ บั บริการ และด้านความเอาใจ
ใส่ผรู้ บั บริการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4. ผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจทีไ่ ม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของ งานวิจ ยั ของ พู น รัต น์ กัป ตัน (2552) ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง ประสิท ธิผ ล
การให้บริการสาธารณะของข้าราชการสานักงานสรรพสามิต : กรณีศึกษาสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เพศ สถานภาพ และรายได้
ต่อเดือน ทีต่ ่างกัน จะมีความพึงพอใจของการมารับบริการไม่แตกต่างกัน
5. ผู้ใช้บริการที่มรี ายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่ อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรรณรัตน์ วิทยากิตติพงษ์ (2551) ได้ศกึ ษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า
ทีม่ ตี ่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุร ี พบว่าลูกค้าที่มรี ายได้ท่ตี ่างกั น
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตนนทบุร ี ไม่แตกต่างกัน
6. คุณภาพการบริการ ทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
นครราชสีม า สาขาโชคชัย พบว่ า คุ ณ ภาพการบริก ารในทุ ก ๆ ด้า นส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจใน
การให้บ ริก ารส านัก งานสรรพสามิต พื้น ที่น ครราชสีม า สาขาโชคชัย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั
ของ พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ได้ศกึ ษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูเ้ สียภาษีอากร สานักงานสรรพสากรพืน้ ทีน่ ครราชสีมา 2 ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้ ว ย ความเป็ น รู ป ธรรมของการบริก าร ความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจในการบริก าร
การตอบสนองต่ อ ผู้ ร ับ บริก ารการให้ ค วามมั น่ ใจแก่ ผู้ ร ับ บริก าร และความเห็ น อกเห็ น ใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการส่ งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้เ สียภาษีอากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และสามารถร่ว มพยากรณ์
ความพึงพอใจของผูเ้ สียภาษีอากรสานักงานสรรพากรพืน้ ทีน่ ครราชสีมา 2 คิดเป็นร้อยละ 77.00
7.คุณภาพการบริการ ทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
นครราชสีมา สาขาโชคชัย ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการในทุกๆด้าน ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการ สานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ ครราชสีมา สาขาโชคชัย อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05 โดยเรียงลาดับจากการส่งผลได้ดงั นี้ 1.) ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ (β=0.645)
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2.) ด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ β=0.192 3.) ด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ β=0.170 4.) ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ β=0.100 และ 5.) ด้านการให้
ความเชื่อมันต่
่ อผู้รบั บริการ β=0.065 ซึ่งสอดคล้องกับงานงานวิจยั ของ ธัญลักษณ์ แผนสมบูรณ์
(2563) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ สียภาษีอากร สานักงาน
สรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ผลการวิจ ยั พบว่ า คุ ณ ภาพการให้บริก ารที่ส่ งผลต่ อ ความพึง พอใจ
โดยรวมระดับ ความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า คุ ณภาพการ
ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ สียภาษีอากรสานักงานสรรพากรพืน้ ทีน่ ครปฐม 2 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R Square) เท่ากับ 0.828 ดังนัน้ ตัวแปรอิสระทุกตัวอธิบายการผันแปร
ของตัวแปรตามได้รอ้ ยละ 82.8 ทีร่ ะดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาด้านน้ าหนัก
ของคุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ ของผูเ้ สียภาษีอากรสานักงานสรรพากรพืน้ ที่
นครปฐม 2 เรียงลาดับได้ดงั นี้ ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ผูร้ บั บริการ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ
ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการโดยรวม ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา สาขาโชคชัย ทัง้ 5 ด้านนัน้ อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ หน่ วยงานควรต้องรักษาระดับ
คุณภาพการบริการ เพื่อให้ผทู้ ใ่ี ช้บริการมีความพึงพอใจมากทีส่ ุดยิง่ ๆ ขึน้ ไป
2. ผลการศึก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพการบริก าร ในด้า นความเป็ น รูป ธรรมของการบริก าร
ผูใ้ ช้บริการให้ระดับความคิดเห็น ในข้อคาถาม เจ้าหน้าทีเ่ พียงพอสาหรับให้บริการ ต่ ากว่าด้านอื่นๆ
ดั ง นั ้น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราช การควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในเรื่ อ งจ านวนเจ้ า หน้ า ที่
โดยเพิม่ กรอบอัตรากาลังเจ้าหน้าทีใ่ นการให้บริการประชาชน
3. ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม ผูม้ าใช้บริการให้ระดับความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจในระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการควรพัฒนาแนวทาง
หรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มคี วามพึงพอใจมากยิง่ ขึน้ ไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึก ษาป จั จัยภายในและภายนอกต่ า ง ๆ เพื่อ หาแนวทางในการจัด ตัง้ ส านัก งาน
สรรพสามิตพืน้ ทีส่ าขาเพิม่ ในการให้บริการประชาชน
2. ควรศึก ษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อ ความพึงพอใจในการให้บริก ารสานัก งานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง
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