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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของประชาชน
ที่มาใช้บ ริการ 2.เพื่อศึก ษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิต
ของประชาชนที่มาใช้บริการ 3.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิต
ต่อประชาชนทีม่ าใช้บริการกับกรมสรรพสามิต กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชน
ผู้ท่มี าใช้บ ริก ารกับกรมสรรพสามิต ของส านัก งานสรรพสามิตภาค ทัง้ 10 ภาค ส านั กงาน
สรรพสามิตพื้น ที่ และสานัก งานสรรพสามิตพื้น ที่สาขา ของกรมสรรพสามิต ทาการเก็บกลุ่ ม
ตัวอย่า งจากแบบสอบถาม 346 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แ ก่ ค่า ความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย (Mean) ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าสถิติ T-test ค่าสถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลจา กกา รศึ ก ษาวิ จ ั ย พบว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ที่ เ ข้ า มา ใ ช้ บ ริ ก า ร
ที่ก รมสรรพสามิต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มีอ ายุ 41 – 50 ปี มีร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
10,001 – 20,000 บาท มีประเภทกิจการร้านขายของช า มีระยะเวลาในการด าเนิ นกิจการ 1 – 2 ปี
มีค วามถี่ ใ นการเข้ า รับ บริก ารกับ กรมสรรพสามิต ต่ อ ปี 1 – 2 ครัง้ เรื่อ งที่ม าใช้บ ริก าร
กับกรมสรรพสามิตมาใช้บริการขออนุ ญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ การรับรู้ภาพลักษณ์
ของกรมสรรพสามิต ของประชาชน จากคุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร อยู่ ใ นร ะดั บ มากที่สุ ด
ผลจากระดับความคิด เห็น คุณภาพการให้บริการ จาแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับ ประชากรศาสตร์
โดยใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง พบว่า เพศ รายได้ ประเภทกิจการ ระยะเวลาในการดาเนิน
กิจการ ความถี่ใ นการเข้ารับบริการ เรื่อ งที่มาขอใช้บริการกับ กรมสรรพสามิต ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ส่วนอายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิต ไม่แตกต่างกัน และคุณภาพ
การให้บริการส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
โดยตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิบายหรือทานายการภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิตได้ร้อยละ
99.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานายเท่ากับ 0.27093
คาสาคัญ : การรับรู้ คุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์
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ABSTRACT
The purpose of this research was to 1. study the service quality level of the people
who use the service that was classified by demographic data from the personal
information of the user, 2. study service quality affecting the image of excise department
by user and 3. realize development guideline of the image of excise department affecting
to user.
The sample was people who receive service from excise department in 10
sections of department as Area Excise Office, Excise Office and Branch area of the Excise
Department. 346 respondents were collected data by questionnaire. The analytical
statistics were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and
Multiple Regression analysis
As the result, most respondents are female, aged 41 – 50 years, average monthly
income of 10,001 – 20,000 baht. There is a grocery business and the period of business
operation is 1-2 years, the frequency receiving services from Excise Department as
1 – 2 times per year. The receiving service issues are asking for permission to sell liquor,
tobacco and cards; Perception of people toward the image of excise department from
service quality at the highest opinion level. The result of the service quality opinion level
was classified by demographic data using the sample personal data, it was found that
gender, income, type of business, period of operation time. Different frequency receiving
services from Excise Department affected on the image of the excise department were
significantly different at the 0.05 level. The difference of age affected indifferent the image
of the Excise Department and service quality affected the image of the Excise
Department, statistically significant at the 0.05 level. All variables were explained or
predicted the image of the Excise Department at 99.60% and the standard error of
prediction was 0.27093.
Keywords: perception, service quality, image
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
ภาพลักษณ์ มีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก ภาพลักษณ์ ท่ดี ี
อาจมาจากการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การสื่อสารจึงเป็ นส่วนสาคัญในการที่จะทาให้ประชาชน
เกิด การรับรูแ้ ละเกิด การยอมรับ การสร้างความน่ าเชื่อถือ คุณภาพการบริการ องค์กรจึงต้องมี
การปรับรูปแบบการด าเนินงานในด้านความรับผิด ชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ
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ด้า นพนั ก งาน ด้ า นสิน ค้าและบริการ ด้า นการสื่อ สารทางการตลาดด้ านช่อ งทางในการจัด
จาหน่ าย ด้านผู้บริหาร ด้านสถานที่และสิง่ แวดล้อม ด้านเครื่องมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์สานักงาน
ด้านราคาสินค้า ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ภาพลักษณ์ องค์กรเป็นสิง่ ที่ไม่สามารถเลียนแบบ
กัน ได้ ถึงแม้จะเลียนแบบได้กเ็ ป็ นไปได้ค่อนข้างยากมาก เพราะเป็ นผล ที่เกิด จากการพัฒนา
ภาพลักษณ์ ขององค์กรนัน้ ซึ่งเป็ นไปตามช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้องค์กรก็มคี วามจาเป็ น
อย่า งยิ่ง ที่ต้ องสร้า งภาพลักษณ์ ท่ดี ี และระวัง ไม่ใ ห้ภ าพลักษณ์ องค์ก รถูก บิด เบือ นจากป จั จัย
ภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ จนทาให้องค์กรเกิด ภาพลักษณ์ ใ นเชิงลบได้ ซึ่งจะเป็ น
เรื่อ งยากในการปรับ และการสร้างภาพลักษณ์ ใ ห้กลับมาดีด ัง เดิมหรือ ไปในทางที่องค์ก รนั ้น
ั ณวิชญ์ พงศ์พชิ ชานนท์, 2555: 18-19)
ต้องการ (ปณ
กรมสรรพสามิต เป็ น หน่ วยงานภาครัฐ สังกัด กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบในการจัด เก็บภาษีสรรพสามิต ดาเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทา
ความผิ ด กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ .ศ.2560 กรมสรรพสามิ ต
เป็ น หน่ ว ยงานราชการบริห ารส่ว นกลางที่ก ระจายอ านาจในการบริห ารออกเป็ น 10 ภาค
กระจายอยู่ใ นส่วนภูมภิ าค มีบทบาทสาคัญในการนานโยบาย ยุ ทธศาสตร์การด าเนินงานจาก
กรมสรรพสามิตไปสู่หน่ วยงานในสังกัด คือ สานักงานสรรพสามิตภาค สานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ และ สานักงานสรรพสามิตพื้นทีส่ าขา ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสาเร็จ
ภาษีสรรพสามิตเป็ น ภาษีท่รี ฐั บาลจัด เก็บภาษีสนิ ค้าและบริการบางประเภทที่ บริโภคแล้วอาจ
ก่อ ให้เ กิด ผลเสีย ต่ อ สุข ภาพ สิน ค้า และบริก ารที่ม ีลัก ษณะเป็ น การฟุ่ ม เฟื อ ย สิน ค้า ที่ไ ด้ ร ับ
ผลประโยชน์เป็ น พิเศษจากรัฐ สินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิง่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็ นสินค้าที่ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิง่ แวดล้อ ม
เช่น สิน ค้า สุร า สิน ค้ายาสูบ สิน ค้าเครื่อ งดื่ม ถ้ าหากปล่อ ยให้มกี ารบริโภคมากจะก่อ ให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพและค่าใช้จา่ ยในการรักษาก็เพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม ทาให้รฐั
ต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรเพื่อแก้ไขปญั หาสังคม รัฐ จึงต้องใช้นโยบายจัดเก็บภาษีจาก
สิน ค้าประเภทนี้ใ นอัตราค่อนข้างสูง เพื่อควบคุมหรือจากัด การบริโภค เพื่อความเป็ นธรรมใน
สังคมและเป็น การเพิม่ รายได้ ถึงแม้กรมสรรพสามิตจะมีการจัด เก็บภาษีสนิ ค้าทีบ่ ริโภคแล้วอาจ
ก่อให้เกิด ผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี หรือสินค้าและบริการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการฟุ่มเฟือย
สิน ค้าที่ไ ด้ร ับผลประโยชน์ เป็ น พิเศษจากรัฐ หรือ สินค้าที่ก่อให้เ กิด ภาระต่ อรัฐ บาล ในการที่
จะต้องสร้างสิง่ อานวยความสะดวกต่ าง ๆ เพื่อให้บริก ารผู้บริโภค หรือเป็ นสินค้าที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม หรือแม้แต่ด าเนิน การป้องกัน และปราบปรามจับกุมผู้กระทาความผิด
กฎหมายตามพระราชบัญญัติภ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยกรมสรรพสามิต ได้ด าเนินงาน
ตามมาตรการเชิง รุก ในการป้ องกัน และปราบปรามผู้ ก ระท าผิด กฎหมายสรรพสามิต ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ทอ่ี ยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี และ
เร่งระดมกาลังด้านการปราบปรามผู้ก ระทาผิด กฎหมายสรรพสามิตให้ร่วมกัน ตรวจสอบและ
ปราบปรามการกระทาผิด กฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็ น ธรรม โปร่ง ใส และความ
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มันใจให้
่
แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็ นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแล
สุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การทางานทัง้ ด้านการจัด เก็บ
ภาษีและการป้องกัน และปราบปราม จะเป็ น การน ารายได้เพื่อน ามาพัฒนาประเทศและน ามา
อุดหนุน ภาครัฐ อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใ ช้สนิ ค้าทีด่ ีมคี ุณภาพ แต่กย็ ังมีบางมุม
ทีก่ ารรับรูภ้ าพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิตของประชาชนยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางบวก และไม่ไ ด้
รับรูถ้ งึ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากปญั หาข้างต้น จึงนามาสูค่ วามสนใจในการทาวิจยั เกีย่ วกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
กรมสรรพสามิตของประชาชนที่มาใช้บริการว่าเป็ นอย่างอย่างไร และประชาชนที่มาใช้บริการ
มีการรับรูภ้ าพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตไปในทิศทางไหน
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของประชาชนทีม่ าใช้บริการ
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการที่สง่ ผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิตต่อประชาชนที่มาใช้
บริการกับกรมสรรพสามิต
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. กลุ่ ม ตัว อย่ างผู้ ใ ช้บ ริการที่แ ตกต่ างกัน ส่ง ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องกรมสรรพสามิต
ทีแ่ ตกต่างกัน แยกเป็นรายข้อตามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใ ช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ประเภท
กิจการ ระยะเวลาในการด าเนิน กิจการ ความถี่ใ นการเข้า รับบริการ และเรื่องที่มาใช้บ ริการ
ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตที่แตกต่างกัน
2. คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ท่จี ะศึกษา “การรับรูภ้ าพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตของ
ประชาชน” โดยจะท าการศึก ษาประชาชนที่ม าใช้บ ริก ารกับกรมสรรพสามิต ของส านั กงาน
สรรพสามิตภาค ทัง้ 10 ภาค สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสานักงานสรรพสามิตพื้นทีส่ าขา
ของกรมสรรพสามิต โดยทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น
กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 ภาค ภาคละ 40 ตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างครบ 400 ตัวอย่าง
ขอบเขตของด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2564 – ธันวาคม 2564
ขอบเขตด้านเนื้ อหาและตัวแปร
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การวิจ ัยนี้ศกึ ษา เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ ข องกรมสรรพสามิตของประชาชน ผู้วจิ ัย
กาหนดตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 2 ปจั จัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ ได้แก เพศ อายุ รายได้ ประเภทกิจการ
ความถี่ในการเข้ารับบริการ ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ และเรือ่ งทีม่ าใช้บริการ
2. คุณภาพการให้บริการ(Service Quality) มี 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ (Tangibility) (2) ความน่าเชือ่ ถือในการให้บริการ (Reliability) (3) การตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการการบริก าร (Responsiveness) (4) การสร้า งความมัน่ ใจให้แ ก่ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ผู้ใช้บริการ (Assurance) (5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต มี 10 ด้าน
ได้ แ ก่ (1) ด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ( Corporate social responsibility) (2) ด้ า นการ
ด าเนิน งานในธุรกิจ (Business practice) (3) ด้า นพนักงาน (Employees) (4) ด้ านสิน ค้าและ
บริการ (Product and services) (5) ด้านการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)
(6) ด้ าน ช่ อ งท าง ใ น ก าร จั ด จ า หน่ าย ( Distribution) (7 ) ด้ า นผู้ บริ ห า ร ( Executives)
(8) ด้านสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม (Working Environment) (9) ด้านเครือ่ งมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
สานักงาน (Artifacts) (10) ด้านราคาสินค้า (Price)
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ทฤษฎี ก ลุ่ ม สั ง คม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Rokeaoh (1996)
ทีอ่ ธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกีย่ วข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลหรือลักษณะทางประชา
กร สามารถอธิบายลักษณะออกเป็ นกลุ่มๆ ได้ คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ คล้ายคลึงกันมักจะอยู่ใ น
กลุ่มเดียวกัน ดังนัน้ บุคคลทีอ่ ยู่ใ นชัน้ ทางสังคมเดียวกันก็มจี ะการเลือกรับและตอบสนองเนื้อหา
ข่าวสารแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory)
ซึ่ง ทฤษฎี น้ี ไ ด้ ร ับ การพั ฒ นาจากแนวความคิด เรื่อ งสิ่ง เร้า และการต อบสนอง (StimulusResponse) หรือ ทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ยุ บล เบ็ญจรงค์กจิ (2542) เป็ นทฤษฎีท่ใี ช้
หลักการของความเป็ น เหตุเป็ น ผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่า ง ๆ ของมนุ ษย์จ ะเกิด ขึ้น ตามแรง
บังคับจากภายนอกที่จะมากระตุ้น จึงเป็ นความเชือ่ ทีว่ ่าคนที่มคี ุณสมบัตปิ ระชากรที่แตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ไปด้วย ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (อ้างถึงใน ศิรชิ ยั สมิทธิปรีชาวงษ์ และ
ปญั ญา ศรีสงิ ห์, 2563, หน้ า 230) ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ทม่ี ลี ักษณะแตกต่างกัน อาจเป็ น
ปจั จัยทีท่ าให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละรายมีความแตกต่างกัน
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 1988 : เครื่องมือที่จะนามาใช้วดั คุณภาพ
การให้บริการ เรียกว่า SERVQUAL เป็ นเครื่องมือทีน่ ามาเป็ นตัววัดองค์ประกอบของคุณภาพ
การบริการ 5 ด้าน 1.ความเป็ น รูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 2.ความน่ าเชื่อถือในการ
ให้บริการ (Reliability) 3.การตอบสนองต่อความต้องการบริการ (Responsiveness) 4.การสร้าง
ความมันใจให้
่
แก่กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ (Assurance) 5.ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
Kevin Lane Keller (2008) สรุ ป ว่า ภาพลั ก ษณ์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง
ของความสาเร็จหรืออาจจะเป็ นความล้มเหลวขององค์กรก็ไ ด้ เนื่องจากภาพลักษณ์ จะส่งผลต่อ
การตัด สิน ใจบริโภคสินค้าของผู้บริโภค หากองค์กรไหนมีภาพลักษณ์ ทด่ี ี ผู้บริโภคก็จะให้การ
สนั บ สนุ น ซึ่ง จะส่ง ผลให้อ งค์กรนั ้น ประสบความสาเร็จ แต่ใ นทางกลับ กัน หากองค์ก รไหน
มีภ าพลั ก ษณ์ ท่ีไ ม่ ด ี ผู้ บ ริโ ภคก็จ ะไม่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ก็จ ะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รประสบกั บ
ความล้มเหลว โดยองค์ประกอบของการสร้า งภาพลักษณ์ ท่ดี ีจะมีลักษณะดัง ต่อไปนี้ 1. ด้า น
ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate social responsibility) 2. ด้า นการด าเนิน งานในธุร กิจ
(Business practice) 3. ด้ า นพนั ก งาน (Employees) 4. ด้ า นสิน ค้ า และบริก าร (Product and
services) 5. ด้านการสือ่ สารทางการตลาด (Marketing Communication) 6. ด้านช่องทางในการ
จัด จ าหน่ า ย (Distribution) 7. ด้ า นผู้ บ ริห าร (Executives) 8. ด้ า นสถานที่แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
(Working Environment) 9. ด้านเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์สานักงาน (Artifacts) 10. ด้านราคา
สินค้า (Price)
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ใช้ก ารวิจ ัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุ่ มตัวอย่า งตามความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามผ่าน Google Form และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้ว ยโปรแกรมสาเร็จรูป ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจยั ผู้ท่มี าใช้บริการของกรมสรรพสามิต
จ านวน 813,519 คน (ข้ อ มูล อ้า งอิง จากระบบใบอนุ ญ าตกรมสรรพสามิต , ตุ ล าคม 2564)
คานวณหาขนาดของกลุ่ มตัว อย่า งตามตารางส าเร็จ รูป ของ Yamane (1973) ก าหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ 0.05 และมีคา่ ความน่าเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ซึ่ง เป็ น จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งขัน้ ต่ า ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เนื่ อ งด้ ว ย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การเก็บข้อมูลจากลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นตามกลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ ผู้วจิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 346 คน
แบบสอบถามในการวิจยั แบ่งเนื้อหา เป็ น 4 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่ต้องการ
ประมวลผลในงานวิจยั ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้ใ ช้บริการ ประกอบด้วยคาถาม
ทัวไปเกี
่
ย่ วกับข้อมูลกลุ่มตัวอย่า งผู้ใช้บริการ ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจั จัยคุณภาพ
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การให้บ ริก าร ส่ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ภาพลั ก ษณ์ ข องกรมสรรพสามิต ของ
ประชาชน ส่วนที่ 4 การแสดงความคิด เห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วจิ ยั น าแบบสอบถามฉบับร่า ง
เสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้ อง นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่ าง จานวน 30 คน แล้ วน าผลที่ไ ด้ จากการทดลองมาวิเคราะห์ค่า ความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม โดยกาหนดให้มคี ่า สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient: α) มากกว่า 0.7
ตามวิธกี ารของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha, 2013) ผลการทดลองได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา
อยู่ท่ี 0.931 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและความมีค่าความเชือ่ มันที
่ ่ยอมรับและอยู่
ในระดับที่เหมาะสม จึงนาแบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์ โดยเชิงสถิตเิ ชิง
พรรณนา (Descriptive analysis) สถิติท่นี ามาใช้ คือ ค่าสถิติพ้นื ฐานความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อ ยละ (Percentage) การหาค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ใช้คา่ สถิติ T-test F-test ในการทดสอบ สาหรับการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หากพบว่า ผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่า งมีความแตกต่า งกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติ ต้ อ งมีก ารทดสอบความแตกต่า งเป็ น รายคู่ เพื่อ หาว่า คู่ใ ดบ้ างที่มคี วาม
แตกต่ า งกัน ตามวิธ ี Post Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) การวิเ คราะห์ก าร
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตของประชาชน
ผลการวิ จยั
สรุปการวิ จยั : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
จากกลุ่มตัวอย่า งผู้ใช้บริการจานวน 346 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ใ ช้บริการทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ทีก่ รมสรรพสามิต ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 41 – 50 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท มีประเภทกิจการร้า นขายของช า มีร ะยะเวลาในการด าเนิ นกิจ การ 1 – 2 ปี
มีค วามถี่ ใ นการเข้ า รับ บริก ารกับ กรมสรรพสามิต ต่ อ ปี 1 – 2 ครัง้ เรื่อ งที่ม าใช้บ ริก าร
กับกรมสรรพสามิตมาใช้บริการขออนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่
ผลการวิ เคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
โดยภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิด เห็นอยู่ใ นระดับมากที่สุด ทุก
ด้าน อันดับที่ 1 ด้านการสร้างความมันใจให้
่
แก่กลุ่มตัวอย่างผู้ใ ช้บริการ (Assurance) อันดับ 2
คือ ด้ า นความเห็น อกเห็น ใจ (Empathy) อัน ดับ รองลงมา คือ ด้ า นความน่ า เชื่อ ถือ ในการ
ให้บริการ (Reliability) อัน ดับรองลงมา คือ ด้ านการตอบสนองต่ อความต้ อ งการการบริก าร
(Responsiveness) และอันดับรองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)
ผลการวิ เคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตของประชาชน
โดยภาพรวมและรายด้านในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรูอ้ ยู่ในระดับ
มากที่สุด ทุก ด้ า น โดยอัน ดับ 1 ด้ า นสิน ค้ า และบริก าร (Product and services) และ ด้ า น
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พนัก งาน (Employees) อัน ดับ 2 ด้า นการด าเนิน งานในธุร กิจ (Business practice) อันดับ 3
ด้า นช่อ งทางในการจัด จ าหน่ าย (Distribution) รองลงมา ด้ า นเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ อุป กรณ์
สานักงาน (Artifacts) รองลงมา ด้านสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม (Working Environment) รองลงมา
ด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate social responsibility) รองลงมา ด้ า นผู้ บ ริห าร
(Executives) รองลงมา ด้านการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) รองลงมา
ด้านราคาสินค้า (Price)
การวิ เคราะห์เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
ผู้ใช้บริ การที่แตกต่ างกันส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิต ที่ แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้ เพศ สรุปผลการวิจยั ได้วา่ เพศของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิต แตกต่างกัน อย่างมีนับสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
อายุ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างผู้ใ ช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของกรมสรรพสามิต ไม่แตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทกิ จการ ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นกิ จการ ความถี่ ในการเข้ ารับบริ การ เรื่องที่ มาใช้บริ การกับกรมสรรพสามิ ต ของ
กลุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิ ต
สรุปผลการวิจยั ได้ว่า คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิต
ของประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยตัวแปร ด้า นการสร้างความมันใจ
่
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตของประชาชน มากที่สดุ รองลงมา
ได้แ ก่ ด้า นความเห็น อกเห็น ใจ รองลงมา ด้า นความเป็ นรูปธรรมของการบริการ รองลงมา
ด้า นความน่ า เชื่อ ถือ ในการให้บ ริก าร และด้ านการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการการบริก าร
ตามลาดับ โดยตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิบายหรือทานายการภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
ได้รอ้ ยละ 99.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานายเท่ากับ .27093
การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อที่ 1. กลุ่ มตัว อย่างผู้ใช้บริ การที่ แตกต่างกันส่งผลต่ อ
ภาพลักษณ์ ข องกรมสรรพสามิ ตที่ แตกต่ างกัน โดยจาแนกตามข้อ มูล ส่วนบุค คลของกลุ่ ม
ตัวอย่างผู้ใ ช้บ ริการ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ประเภทกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ
ความถี่ในการเข้ารับบริการ และเรือ่ งที่มาใช้บริการ อภิปรายผลการวิจยั ได้วา่ กลุ่มตัวอย่าง เพศ
รายได้ ประเภทกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ความถี่ใ นการเข้ารับบริการ เรื่องที่มา
ขอใช้ บ ริก ารกับ กรมสรรพสามิต ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องกรมสรรพสามิต
ที่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่ง ตรงกับ ทฤษฎีก ลุ่ ม สัง คม (Social
Categories Theory) ของ Defleur and Rokeaoh (1996) ซึ่ ง ทฤษฎี น้ี ไ ด้ ร ับ การพั ฒ นาจาก
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แนวความคิด เรื่องสิง่ เร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
Theory) สอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (อ้างถึงใน ศิรชิ ยั สมิทธิปรีชาวงษ์ และ ปญั ญา
ศรีสงิ ห์, 2563, หน้ า 230 และ ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2542) เป็นทฤษฎีท่ใี ช้หลักการของความเป็ น
เหตุเป็น ผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์จะเกิด ขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกที่จะมา
กระตุ้ น จึง เป็ น ความเชื่อ ที่ว่ า คนที่ม ีคุณ สมบั ติป ระชากรที่แ ตกต่ า งกัน จะมีพ ฤติก รรมที่
แตกต่างกันไปด้วย
กลุ่มตัวอย่าง อายุท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรณ์ ธาดาฐิตกิ รณ์ (2562) ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีป้ายในพื้น ที่สานักงานเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ อายุ 31 – 40 ปี เป็ น พนั ก งานบริษัท เอกชน โดยด้ า นอายุ
ทีแ่ ตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อที่ 2. คุณภาพการให้ บริ การส่งผลต่ อภาพลักษณ์ ข อง
กรมสรรพสามิ ต สรุป ผลการวิจ ัย ได้ ว่า คุณ ภาพการให้บ ริก ารที่ส่ง ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข อง
กรมสรรพสามิตของประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยตัวแปร ด้านการสร้าง
ความมันใจให้
่
แก่กลุ่มตัวอย่า งผู้ใช้บริการ (Assurance) ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
ของประชาชน มากที่สุด รองลงมา ได้แ ก่ ด้ า นความเห็น อกเห็น ใจ (Empathy) รองลงมา
ด้า นความเป็ น รูป ธรรมของการบริก าร (Tangibility) รองลงมา ด้ า นความน่ า เชื่อ ถือ ในการ
ให้บริการ (Reliability) และด้านการตอบสนองต่อความต้องการการบริการ (Responsiveness)
ตามลาดับ โดยตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิบายหรือทานายการภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตได้
ร้อยละ 99.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านายเท่ากับ .27093 สอดคล้องกับ
แนวคิด และกระบวนการศึก ษาของ Parasuraman and other (1998) ที่พ บว่ า คุณ ภาพการ
ให้บริการ (Service Quality) เป็ นที่ยอมรับและเมือ่ นามาศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใ ช้บริการ ซึ่งเป็ น
กลุ่มตัว อย่างพบว่า คุณภาพการให้บริการมีผลเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ ข องกรมสรรพสามิต และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนิษฎา กล้าหาญ (2554) ทาการวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารและ
ภาพลักษณ์กรมสรรพสามิต ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการกรมสรรพสามิตมีการเปิดรับสือ่ การ
ประชาสัมพัน ธ์ประเภท เว็บ ไซต์กรมสรรพสามิตมากที่สุด นันท์วภัส ชัย เลิศวราภัทร์ (2562)
ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาการสร้างคุณภาพการให้บริการ บุคลิกภาพ และกระบวนการให้บริการ ที่ม ี
ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รด้ า นการให้บ ริก าร สายการบิน ต้ น ทุน ต่ า ในสนามบิน นานาชาติ
ดอนเมือง ผลการวิจยั ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการที่มผี ลต่อภาพลักษณ์ อยู่ใ นระดับเห็น
ด้วยมาก ปจั จัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มผี ลต่อภาพลักษณ์ องค์กรด้านการให้บริการสาย
การบินต้นทุนต่าในสนามบินนานาชาติดอนเมือง อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สายฝน
เลิศพิทกั ษธรรม (2558) ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการอิน เทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่ า งป จั จัย ด้ า นคุ ณ ภาพการบริก าร 5 ด้ า น มีค วามสัม พั น ธ์ ก ับ ความตัง้ ใจใช้บ ริก าร

10

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มากทีส่ ดุ อารีรตั น์ จิตประสพเนตร (2558) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
ประเทศต้น กาเนิดและคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟสดแบรนด์
ต่างประเทศ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บ ริการของ
ร้านกาแฟสด ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ของร้านกาแฟสดแบรนด์ต่างประเทศโดย
รวมอยู่ใ นระดับมากทุกด้าน สรณัฐ ศรีเจริญ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์ การ
รับรู้ความคุ้มค่า และความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจเช่า “สิรพิ ร
แมนชัน”
่ ของคนวัยทางานในตาบลหาดใหญ่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ผลการวิจยั พบว่า
ด้านภาพลักษณ์ ความน่ าเชื่อถือ ด้านภาพลักษณ์ การบริการ ด้านภาพลักษณ์ ด้านสิง่ แวดล้อม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาหรับความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของ “สิรพิ รแมนชัน”
่
พบว่า ด้านความเป็ นรูป ธรรม ด้านความน่ าเชือ่ ถือด้านการตอบสนองต่อความต้องการบริการ
ด้านการสร้างความมันใจ
่ ด้านการเอาใจใส่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3. เพื่ อ ทราบแนวทางการพัฒ นาภาพลั ก ษณ์ ข อง
กรมสรรพสามิ ตต่ อประชาชนที่ ม าใช้ บริ การกับกรมสรรพสามิ ต สรุป ผลการวิจ ัย ได้ ว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพลักษณ์ ของกรมสรรพสามิตต่อประชาชนที่มาใช้บริการ
กับกรมสรรพสามิต ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านสินค้า
และบริก าร (Product and services) มีค่ า เฉลี่ ย สูง กว่า ด้ า นอื่น โดยอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นพนั ก งาน (Employees) รองลงมา คือ ด้ า นการด าเนิ น งานในธุ ร กิจ
(Business practice) รองลงมา คือ ด้านช่องทางในการจัด จาหน่าย (Distribution) รองลงมา คือ
ด้านเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์สานักงาน (Artifacts) รองลงมา คือ ด้านสถานที่และสิง่ แวดล้อม
(Working Environment) รองลงมา คือ ด้านสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม (Working Environment) มี
ค่าเท่ากับ ด้านความรับผิด ชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) รองลงมา คือ ด้าน
ผู้ บ ริ ห า ร (Executives) ร อ ง ล ง ม า คื อ ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง ก า ร ต ล า ด (Marketing
Communication) รองลงมา คือ ด้านราคาสินค้า (Price) ตามลาดับ แสดงให้เห็นได้วา่ การรับรู้
ภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตต่อประชาชนทีม่ าใช้บริการกับกรมสรรพสามิต อยู่ใ นระดับมาก
ที่สุ ด สอด คล้ อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี ข อง Kevin Lane Keller (2008) ภาพลั ก ษณ์ เป็ น
องค์ประกอบสาคัญ อย่า งหนึ่ง ของความสาเร็จหรืออาจจะเป็ นความล้ม เหลวขององค์ก รก็ไ ด้
เนื่ องจากภาพลักษณ์ จะส่ง ผลต่ อการตัด สินใจบริโ ภคสินค้าของผู้ บริโภค หากองค์กรไหนมี
ภาพลักษณ์ ทด่ี ี ผู้บริโภคก็จะทาให้การสนับสนุน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรนัน้ ประสบความสาเร็จ แต่
ในทางกลับกัน หากองค์กรไหนมีภ าพลักษณ์ ท่ไี ม่ด ี ผู้ บ ริโ ภคก็จ ะไม่สนั บ สนุ น ก็จ ะส่ง ผลให้
องค์กรประสบกับความล้มเหลว ทาให้ผู้วจิ ยั ทราบถึงความสาคัญของการสร้างภาพลักษณ์ ท่ดี ี
ขององค์กร ถือ ว่าเป็ น องค์ประกอบสาคัญ ที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
และนามาสูค่ วามสาเร็จขององค์กรในปจั จุบัน

11

ข้อเสนอแนะ : สาหรับการนาผลไปใช้
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การรับรูภ้ าพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตของประชาชน พบว่า
ปจั จัยคุณภาพการให้บริการ ด้านการสร้างความมันใจ
่ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างผู้ใ ช้บริการ
(Assurance) อยู่ใ นระดับมากที่สุด ดัง นัน้ กรมสรรพสามิตควรให้ความสาคัญกับ การมัน่ ใจแก่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ ใ ช้ บ ริก ารด้ ว ยการน ารางวัล ที่ไ ด้ ร ับ เกี่ย วกับ มาตรฐานในด้ า นต่ า งๆ ของ
กรมสรรพสามิตมาทาการประชาสัมพันธ์ด้วยการสร้างเครือข่ายผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ เพื่อเป็ น
การสร้างความมันใจให้
่
แก่กลุ่มตัวอย่ างผู้ใ ช้บ ริการ และยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ ท่ดี ีใ ห้ก ับ
กรมสรรพสามิต
ปจั จัยอันดับ 2 ด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) กรมสรรพสามิตควรให้ความสาคัญ
กับเรือ่ งการให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษสาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล เช่น ผู้ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือเป็ น พิเศษ และเจ้าหน้ าที่กรมสรรพสามิตควรให้บริการลูกค้าด้วยความ
เป็ น มิต ร ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัด เก็บภาษี เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจในตัวสิน ค้าของภาษีสรรพสามิตที่จดั เก็บภาษี เพื่อลดการกระทาผิด ทีจ่ ะเกิด ขึน้ พร้อมทัง้
ได้ประชาสัมพันธ์ใ ห้ประชาชนผู้ทม่ี าใช้บริการได้รบั รู้ถงึ การทางานของกรมสรรพสามิต และเพื่อ
สร้างความประทับใจให้กบั ผู้ทม่ี าใช้บริการ ซึ่งจะนามาสูภ่ าพลักษณ์ทด่ี ขี องกรมสรรพสามิต
ปจั จัยอัน ดับ 3 ด้านความน่ าเชือ่ ถือในการให้บริการ (Reliability) เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการได้
ตรงตามมาตรฐานของกรมสรรพสามิตที่กาหนดไว้ บางครัง้ การให้บริการ ที่เ หนือกว่าความ
คาดหมาย เช่น กรมสรรพสามิตอาจจะมีการเลื่อนล้อจ่ายภาษีสรรพสามิต หรือเน้นการจ่ายภาษี
ผ่านออนไลน์เป็ นหลัก อาจจะนามาซึ่งความพึงพอใจ และเมือ่ กลุ่มตัวอย่างผู้ใ ช้บริการเกิดความ
พึงพอใจภาพลักษณ์ในการให้บริการของกรมสรรพสามิตก็จะเพิม่ ขึน้
ปจั จัย อัน ดับ 4 ด้ านการตอบสนองต่อ ความต้อ งการการบริก าร (Responsiveness)
ในข้อนี้กรมสรรพสามิตอาจจะต้องมีการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการแบบทันท่วงที ใส่ใ จ
ในปญั หาของผู้มาใช้บริการ และเปิ ดโอกาสให้มกี ารแสดงความคิด เห็นทีห่ ลากหลายช่องทางขึ้น
เพราะเพื่อผู้ท่มี าใช้บริการมีปญั หาอะไรแล้วเจ้าหน้ าทีใ่ ห้บริการได้ตรงกับความต้องการก็จะเป็ น
การสร้างความพึงพอใจ และนามาซึ่งภาพลักษณ์ทด่ี ขี องกรมสรรพสามิต
ปจั จัยอัน ดับ 5 ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) ควรมีการปรับภูม ิ
ทัศน์ ปรับปรุงสถานที่ จัดหาโต๊ะเก้าอี้ จัด มุมที่นัง่ รอให้มคี วามสะดวก สบาย มีสงิ่ อานวยความ
สะดวก เป็ น สัด ส่ว นไว้ใ ห้ผู้ ท่มี าใช้ รบั บริก ารระหว่า งนัง่ รอ และที่ส าคัญ ควรมีป้ ายบอกทาง
ทีแ่ สดงถึงทีต่ งั ้ ของหน่วยงานให้มคี วามชัดเจนมากยิ่งขึน้
ที่ส าคัญ เมื่อ มีประชาชนผู้ท่มี าใช้บ ริก ารกับ กรมสรรพสามิตสิ่ง หนึ่ ง ที่ทางเจ้า หน้ า ที่
ควรปฏิบั ติอ ย่ า งดียิ่ง นั ้น ก็ค ือ การบริก ารที่ด ี ดัง ค่า นิ ย มกรมสรรพสามิต นั ้น คือ STARS
อัน ประกอบไปด้ ว ย 1.Standardization ความมีม าตรฐาน 2.Transparency ความโปร่ ง ใส
3.Accountability จิตสานึก ความรับผิด ชอบ 4.Rapid & Simplicity ความรวดเร็วและเรียบง่า ย
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และ 5.Satisfaction ความพึง พอใจ และให้ต รงกับ มาตรฐานการบริการของกรมสรรพสามิต
นั ้น คือ SERVICE 1.S = Smiling and Sympathy (ยิ้ ม แย้ ม และเห็น อกเห็น ใจ) 2.E = Early
Response (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) 3.R = Respectful (แสดงออกถึง ความนับถือ ให้เกียรติ)
4.V = Voluntariness manner (ใ ห้ บ ริ ก า ร ส มั ค ร ใ จ ) แ ล ะ 5.I = Image Enhancing
(รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและองค์กร) 6.C = Courtesy (อ่อนน้อม สุภาพ) 7.E = Enthusiasm
(การกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น) เพราะไม่ว่าประชาชนที่มาใช้บริการจะเป็ นเพศใด มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ เป็น กิจการประเภทไหน มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการมานานเท่าไหร่
จะมาใช้บริการอะไรกับกรมสรรพสามิตกี่ครัง้ สิง่ ทีจ่ ะสร้างภาพลักษณ์ ทด่ี ีให้กบั กรมสรรพสามิต
ได้อย่างยาวนานนัน้ ก็คอื คุณภาพในการให้บริการ
สาหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการ “การรับรูภ้ าพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตของประชาชน”
ในเชิงเปรียบเทียบกับหน่ วยงานอืน่ เพื่อให้ทราบถึงโอกาสและนามาพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ของ
กรมสรรพสามิตต่อไป
2. แนะน าให้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อให้ไ ด้ ข้อมูล ที่แ ท้จ ริงของประชาชนกลุ่ ม ตัว อย่า งผู้ใ ช้บ ริการมากที่สุด เพื่อ น ามาพัฒ นา
ภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตให้ดยี งิ่ ขึน้
3. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมุง่ ศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นทีอ่ ่นื ๆ โดยอาจแยกเป็นแต่
ละภาค เช่น ภาคที่ ภาคที่ 5 ภาคที่ 2 และภาคที่ 9 เพราะจะได้เจาะกลุ่มการให้บริการที่ชดั ขึ้น
เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษาในภาพรวมทัง้ ประเทศ อาจจะทาให้ผลการศึกษาไม่สามารถเจาะ
ได้วา่ การบริการในแต่ละภาคจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านใดบ้าง
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