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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาคุ ณ ภาพการให้บ ริก ารและความพึง พอใจของ
ประชาชน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อ การใช้บริการของสานักงาน
สรรพสามิต พื้นที่ปัต ตานี จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และเพื่อ ศึกษาคุ ณภาพการ
ให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้บริการของสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ปัต ตานี กลุ่ มตัว อย่าง คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการสานักงานสรรพสามิต พื้นที่ปัต ตานี
จานวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิตวิ เิ คราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่ า การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการการให้บริการ และความพึงพอใจ ของประชาชนที่มตี ่อ
การใช้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นทีป่ ั ตตานี อยู่ในระดับ มากที่สุด ผลการเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการใช้บริการของสานักงานสรรพสามิต พื้นที่
ปั ตตานี จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ประเภทกิจการ
และความถีใ่ นการใช้บริการ ทีแ่ ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ปัตตานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน เพศ สถานภาพสมรส
ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ และลักษณะของการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน และคุณภาพการ
ให้บริการส่งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ปั ตตานี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิบายหรือทานายการความพึงพอใจ
ในการใช้บริการส านั กงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ได้ร้อ ยละ 70.0 และมีค วามคลาดเคลื่อ น
มาตรฐานในการทานายเท่ากับ .17767
สาคัญ: คุณภาพ, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The objective of this research is to study service quality and public satisfaction to
compare the public satisfaction towards the use of services at the Area Excise Office
Pattani classified by demographic characteristics and to determine the service quality that
influenced the public satisfaction towards the use the services at the Area Excise Office
Pattani. The sample group was a total of 400 people who visited the Area Excise Office
Pattani for services. The data were collected by using a questionnaire. The analytical
statistics were percentage, mean, standard deviation, T-test, One-way ANOVA and
multiple regression analysis.
The results of the research indicated that the service quality and the public
satisfaction towards the use of the services of the Area Excise Office Pattani were at the
highest level. The comparative results of the public satisfaction with the use of services
at the Area Excise Office Pattani classified by demographic characteristics were found
that the people with different age, average monthly income, type of business and
frequency of service uses had different satisfaction towards the use of the services at the
Area Excise Office Pattani with a statistical significance at the level of 0.05. And the
people with indifferent gender, marital status, period of business and the nature of the
use of services as well as service quality that influenced the satisfaction towards the use
of the services at the Area Excise Office Pattani had satisfaction towards the use of the
services at the Area Excise Office Pattani with a statistical significance at the level of
0.05. All variables could explain or predict the satisfaction towards the uses of the
services at the Area Excise Office Pattani by 70.0% and the standard error of estimate
by 0.17767.
Keywords: quality, satisfaction
บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สังกัด กรมสรรพสามิต มีภารกิจหลักในการจัดเก็บ
ภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างจากผูผ้ ลิตสินค้าบางประเภททีร่ ฐั เห็นว่าควรจัดเก็บภาษีใน
อัต ราที่สู ง กว่ า สิน ค้ า และบริก ารทัว่ ไป เพื่อ ควบคุ ม จ ากัด การบริโ ภค ปกป้ อ งและรัก ษา
สิง่ แวดล้อมและในอนาคต ภาษีศุลกากรจะเป็ นศูนย์ภาษีสรรพสามิตจึงมีบทบาทสาคัญที่จะเป็ น
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แหล่งรายได้ท่สี าคัญของรัฐบาลในการนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และบารุงท้องถิ่นต่างๆ
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ซึ่งจะต้อ งมีการติดต่อ และให้บริการแก่ประชาชน กอปรกับ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ โดยมีเป้ าประสงค์สาคัญส่วน
หนึ่งคือการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของภาครัฐ โดยเน้นการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน รวมทัง้ ได้กาหนดให้ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเป็ นตัวชี้วดั
ภาคบังคับให้ส่วนราชการต้องดาเนินการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการประชาชน และ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ เพื่อให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการ ซึง่ งานบริการนับเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญ
มากที่ห น่ ว ยงาน ได้พ บปั ญ หา เช่น การออกใบอนุ ญ าตขายสุ ร า ยาสูบ ไพ่ และชาระภาษี
เนื่องจากในอดีตไม่มกี ารจัดอันดับการให้บริการก่อน-หลัง และประชาชนไม่ทราบค่าธรรมเนียม
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ที่ได้ให้บริการได้อย่างชัดเจน และประกอบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 กรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษี ได้จานวน 548,362.36 ล้านบาท (เป้ าหมาย 642,600ล้านบาท) ต่ากว่า
เป้ า หมาย 94,237.64 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ14.67 เนื่ อ งจากได้ร ับ ผลกระทบจากปั จ จัย
ทางด้านเศรษฐกิจ ภายนอกประเทศที่ส่ง ผลกระทบต่อ ภาวะเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และ
สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อ การ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ต่ากว่าเป้ าหมาย (กรมสรรพสามิต, 2563)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้บริการของสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ปัตตานี เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา หาวิธกี ารที่จะเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการและแก้ไข
ปั ญหาคุณภาพการให้บริการ โดยที่ผู้รบั บริการได้รบั การอานวยความสะดวกและ มีความพึง
พอใจในการรับบริการ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาคุ ณ ภาพการให้บ ริก ารและ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การใช้
บริการของสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี
2. เพื่อ เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
3. เพือ่ ศึกษาคุณภาพการให้บริการทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้
บริการของสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ประชาชนทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานีแตกต่างกัน

4
2. คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิต
พืน้ ทีป่ ั ตตานี
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูม้ าใช้บริการสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี สาขาเมืองปั ตตานี และสาขามายอ จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้ว ิจยั ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั เรื่อ ง คุ ณภาพการ
ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี ตัง้ แต่ เดือน
สิงหาคม-ธันวาคม 2564
3. ขอบเขตด้านเนื้ อหาและตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 2 ปั จจัย
3.1 ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ประเภทกิจการ ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ ลักษณะของการใช้
บริการ และความถีใ่ นการใช้บริการ
3.2 ปั จจัยคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ (1) ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ (2) ด้าน
ความเชื่อ ถือ ไว้ว างใจ (3) ด้านการตอบสนองต่อ ผู้รบั บริการ (4) ด้านการให้ค วามมัน่ ใจแก่
ผูร้ บั บริการ (5) ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ
ตัว แปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึง พอใจในการใช้บ ริก ารส านั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี มี 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (2) ด้านการ
ให้บริการที่ตรงเวลา (3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
และ(5) ด้านการให้บริการทีก่ า้ วหน้า
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ปั ตตานี สาขาเมืองปั ตตานี และสาขามายอ
วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
จากการศึก ษาของ Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988) เกี่ย วกับ คุ ณ ภาพการ
บริการที่ เกิดจากการวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทีเ่ กิดจาก “ความคาดหวัง”ทีม่ ตี ่อคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ ผ่านการประเมินคุณภาพภายหลังการใช้สนิ ค้าหรือรับบริการเรียบร้อยแล้ว
จากการศึก ษา พบว่ า ปั จ จัย พื้น ฐานที่ผู้บ ริโ ภคใช้ใ นการตัด สิน ใจ เรื่อ งคุ ณ ภาพการบริก าร
สามารถสรุปรวมมิติ ทีส่ าคัญและบ่งชีถ้ งึ คุณภาพการบริการหลักเพียง 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเป็ นรูปธรรมการบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิง่
อานวยความสะดวกทีช่ ดั เจน ได้แก่ สถานที่ บุคลากร เครื่องมือและเอกสารทีใ่ ช้ในการติดต่อ
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2. ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ หมายถึง ความสามารถในการส่งมอบการบริการให้
ตรง ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้กบั ผูร้ บั บริการ มีการให้บริการตรงตาม มาตรฐานอย่างมืออาชีพ มีความถูก
ต้อง ชัดเจน สม่าเสมอ
3. การตอบสนองความต้องการ หมายถึง ความพร้อมของผูใ้ ห้บริการในการส่งมอบการ
บริการได้ทนั ท่วงที มีความพร้อมทีจ่ ะให้บริการอยู่เสมอ
4. การให้ค วามมันใจหมายถึ
่
ง ความสามารถในการสร้างความเชื่อ มันให้
่ เ กิดขึ้นกับ
ผูร้ บั บริการ
5. การเข้าใจและรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ
ความต้องการทีแ่ ตกต่างของผูร้ บั บริการแต่ละคน และสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง
แนวคิ ด เกี่ยวกับความพึงพอใจ
Millet กล่าวว่า เป้ าหมายสาคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน มีหลักและแนวทาง โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุตธิ รรมในการบริการ งานของทีม่ ฐี าน
คติทว่ี ่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ผูใ้ ช้บริการทุกคนจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
2. การให้บริก ารอย่า งทันเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้อ งมองว่า การให้บ ริก าร
สาธารณะจะต้องตรงเวลา
3. การให้บริก ารอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้อ งมีจ านวนการ
ให้บริการและสถานทีใ่ ห้บริการอย่างเหมาะสม
4. การให้บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หมายถึง การให้บ ริก ารสาธารณะที่ เป็ น ไปอย่ า ง
สม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลักไม่ใช่ยดึ ความพอใจขององค์กร
5. การให้บ ริก ารอย่ า งก้า วหน้ า หมายถึง การให้บ ริก ารสาธารณะที่มีก ารปรับ ปรุ ง
คุณภาพ และผลการปฏิบตั งิ าน
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กรณ์ ธาดาฐิตกิ รณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้เสียภาษีป้ายในพื้นที่ส านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั ด้านเพศและ
การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ นอายุ รายได้ และอาชีพทีต่ ่างกัน
มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการให้ความรูส้ กึ เชื่อมัน่ และ
ด้านการเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูเ้ สียภาษีป้ายในพื้นทีส่ านักงานเขตธนบุรอี ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ฐาณพัฒฌ์ ภูแ ดนกลาง และ ชิณโสณ์ วิส ิฐนิธิกิจา (2564) ศึกษาเรื่อ ง คุ ณภาพการ
ให้บ ริก ารที่ส่ง ผลต่ อ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารขนส่ง บริษัท แฟลช เอ็ก ซ์เ พรส จ ากัด
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ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมของปั จจัยคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับความสาคัญมาก ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตมิ คี วามพึง
พอใจในการใช้บริการขนส่งไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจที่แตกต่าง
กัน และปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารมีค วามสัม พัน ธ์กับ ความพึง พอใจในภาพรวม ระดับ
ความสัมพันธ์สงู ทิศทางเดียวกัน สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการสานักงานสรรพสามิต
พื้น ที่ปั ต ตานี สาขาเมือ งปั ต ตานี และสาขามายอ จ านวน 1,096 คน กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ น
การศึกษา ทัง้ หมด 400 คน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใ ช้ความน่ าจะเป็ น แล้ วจะใช้วธิ ีก าร
คัดเลือกตามสะดวก จากผูใ้ ช้บริการของสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี และพืน้ ทีส่ าขาเมือง
ปั ตตานี สาขามายอ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือการวิจยั ทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ตอนที่
1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
จานวน 25 ข้อ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี จานวน 15 ข้อ
การวิ ธีวิเคราะห์ข้อมูลและวิ ธีการทางสถิ ติที่ใช้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้
บริการใช้วธิ วี เิ คราะห์หาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการ จาแนกตามปั จจัยประชากรศาสตร์ ใช้ค่าสถิติ
(t-test) และใช้ค่าสถิติ F-test หากพบว่าผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงต้องมีการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่มคี วาม
แตกต่างกัน ตามวิธกี ารของ Post Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) และส่วนที่ 4
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี
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ผลการวิ จยั
สรุปผลการวิ จยั
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล สรุปผลการวิจยั ได้ว่า เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มากกว่า เพศชาย อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 45-54 ปี รองลงมา ได้แก่ อายุ 35-44 ปี
อายุ 25-34 ปี และอายุ 55 ปี ขึ้นไป ตามล าดับ สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส รองลงมา ได้แก่ สถานภาพ โสด และสถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกทาง ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,000 – 35,000 บาท
รองลงมา ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 25,000
บาท รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน 10,000-15,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน ต่ ากว่ า 10,000 บาท
ตามลาดับ ประเภทกิ จการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบกิจการประเภท ร้านสะดวกซื้อ /
ขายของชา รองลงมา ได้แก่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตทาสุรา/ยาสูบ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า/
ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม และผู้นาเข้า/ส่งออก ตามลาดับ ระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จการ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ดาเนินกิจการ 1-5 ปี รองลงมา ได้แก่ ดาเนินกิจการ 6-10 ปี ดาเนินกิจการ
11 ปี ขึ้นไป และดาเนินกิจการ น้อยกว่า 1 ปี ตามลาดับ ลักษณะของการใช้ บริ การ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการในลักษณะ ขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต รองลงมา ได้แก่ ขอคาปรึกษา
ในการประกอบกิจการ ชาระภาษีสรรพสามิต แจ้งราคาขายปลีกแนะนา และขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ตามล าดับ ความถี่ ในการใช้ บริ การ พบว่ า กลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ ใช้บริการ จ านวน 2 ครัง้
รองลงมา ได้แก่ จานวน 3 ครัง้ มากกว่า 4 ครัง้ และจานวน 1 ครัง้ ตามลาดับ
สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้ บริ การ และ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริ การของสานักงานสรรพสามิ ตพื้นที่ปัตตานี
คุณภาพการให้บริ การของสานักงานสรรพสามิ ตพื้นที่ ปัตตานี สรุปผลการวิจยั ได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ปั ตตานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านความเป็ นรูปธรรม
ของบริการ มีค่าเฉลีย่ สูงกว่าด้านอื่น โดยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการรูจ้ กั และ
เข้าใจผูร้ บั บริการ ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผู้รบั บริการ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ และ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ตามลาดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริ การของสานักงานสรรพสามิ ตพื้นที่
ปั ต ตานี สรุ ป ผลการวิจ ัย ได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ความพึง พอใจของ
ประชาชนที่มตี ่อการใช้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลีย่ สูงกว่าด้าน
อื่น โดยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้บริการทีก่ ้าวหน้า ด้านการให้บริการที่
ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ตามลาดับ
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สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเที ย บความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ มี ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ปั ต ตานี จ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นทีป่ ั ตตานี โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการทีต่ รงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการทีก่ า้ วหน้า ไม่แตกต่างกัน
อายุ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นทีป่ ั ตตานี โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการทีต่ รงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการทีก่ า้ วหน้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
สถานภาพสมรส สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี โดยภาพรวม และรายด้าน
ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการทีต่ รงเวลา ด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการทีก่ า้ วหน้า ไม่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่ มตัว อย่างที่มีรายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือน
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี โดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการทีก่ ้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วน ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจในการใช้บ ริก ารส านัก งานสรรพสามิต พื้น ที่ปั ต ตานี ด้า นการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน
ประเภทกิ จการ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มปี ระเภทกิจการแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้าน
การให้บริการทีก่ ้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วน ด้านการให้บริการที่
ตรงเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ ปี ระเภทกิจการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี ด้านการให้บริการทีต่ รงเวลา ไม่แตกต่างกัน
ระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จการ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะยะเวลาใน
การด าเนิ น กิจ การแตกต่า งกัน มีค วามพึง พอใจในการใช้บ ริก ารสานัก งานสรรพสามิต พื้นที่
ปั ตตานี โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่
ตรงเวลา ด้า นการให้บ ริก ารอย่ า งเพีย งพอ ด้า นการให้บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และด้า นการ
ให้บริการทีก่ า้ วหน้า ไม่แตกต่างกัน
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ลักษณะของการใช้บริ การ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะของการใช้บริการ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี โดยภาพรวม และราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการทีก่ า้ วหน้า ไม่แตกต่างกัน
ความถี่ในการใช้ บริ การ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มคี วามถี่ในการใช้บริการ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี โดยภาพรวม และราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการที่ก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และ ด้านการให้บริการที่ตรง
เวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มคี วามถี่ในการใช้บริการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริ การ
สรุ ป ผลการวิจ ัย ได้ว่ า คุ ณภาพการให้บริการส่งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้บริการ
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี โดยภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยตัวแปร
ด้า นการให้ค วามมัน่ ใจแก่ ผู้ร ับ บริก าร ที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้บริการส านั กงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี โดยตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิบายหรือทานายการความพึงพอใจในการ
ใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี ได้รอ้ ยละ 70.0 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทานายเท่ากับ .17767
อภิ ปรายผล
อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ และ
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้บริการของสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี
คุณภาพการใช้ บริ การ สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่ มตัว อย่างมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของสานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของประชาชน สรุปผลการวิจยั ได้ว่า กลุ่ มตัว อย่าง มีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการใช้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับ แนวคิดของ รุ่งทิพย์ นิลพัท (2561) ได้กล่าวว่า
คุณภาพการบริก าร คือความสามาถในการตอบสนองความต้องการของลู กค้า คุณภาพการ
บริการเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ุด ทีส่ ร้างความแตกต่างกับองค์กร การให้บริการทีม่ คี ุณภาพตรงกับความ
คาดหวังของผูร้ บั บริการเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งกระทา ผูร้ บั บริการจะเกิดความพอใจถ้าได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการ
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อภิ ปรายผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเที ยบความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาใน
การดาเนินกิจการ และลักษณะของการใช้บริการ แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรณ์ ธาดาฐิติ
กรณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีป้ายใน
พื้นที่สานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 15,000 - 25,000 บาท เป็ นพนักงาน
บริษทั เอกชน โดยด้านเพศและการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภท
กิจการ และความถี่ใ นการใช้บริการ แตกต่างกันมีค วามพึงพอใจในการใช้บริการสานักงาน
สรรพสามิต พื้น ที่ปั ต ตานี แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ กรณ์ ธาดาฐิตกิ รณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึง
พอใจของผูเ้ สียภาษีป้ายในพื้นทีส่ านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัว อย่างส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญ ญาตรี รายได้ 15,000 25,000 บาท โดยอายุ รายได้ และอาชีพทีต่ ่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
อภิ ปรายผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ปั ตตานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยตัวแปร ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ
ทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ปัตตานี มากทีส่ ุด โดยตัวแปร
ทัง้ หมดสามารถอธิบายหรือทานายการความพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ปั ตตานี ได้ร้อ ยละ 70.0 และมีค วามคลาดเคลื่อ นมาตรฐานในการท านายเท่ า กับ .17767
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรณ์ ธาดาฐิตกิ รณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูเ้ สียภาษีป้ายในพื้นทีส่ านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้าน
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการให้ความรูส้ กึ เชื่อมัน่ และด้านการเอาใจใส่ ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูเ้ สียภาษีป้ายในพืน้ ทีส่ านักงานเขตธนบุรอี ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อสานักงานสรรพสามิ ตพื้นที่ปัตตานี
จากผลการศึก ษา คุ ณภาพการให้บริการที่ส่ งผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริก าร
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีป่ ั ตตานี ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะเป็ นรายด้าน ดังนี้
(1) ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ ควรมีจุดให้บริการและให้คาปรึกษา รวมทัง้ สิง่
อานวยความสะดวกภายในสานักงาน ทีเ่ พียงพอต่อผูร้ บั บริการในแต่ละวัน
(2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูล
ทัง้ ก่อนและหลังให้บริการกับผูร้ บั บริการ
(3) ด้า นการตอบสนองต่ อ ผู้ร ับ บริก าร ควรมีก ารจัด เจ้า หน้ า ที่ใ ห้เ พีย งพอสามารถ
ให้บริการได้ทวถึ
ั ่ งและสามารถให้คาแนะทีต่ อบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้
(4) ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผู้รบั บริการ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับผู้รบั บริการได้
อย่างถูกต้อง ให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
(5) ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้บริการด้วยความสุภาพ
(6) จากผลการวิจยั พบว่า อายุ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ประเภทกิจการ และความถีใ่ นการ
ใช้บริก าร แตกต่างกัน มีค วามพึงพอใจในการใช้บริการสานักงานสรรพสามิต พื้น ที่ปั ต ตานี
แตกต่างกัน ดังนัน้ ส านัก งานสรรพสามิต พื้นที่ปัตตานี ควรมีการจัดบริการให้ต รงกับความ
ต้องการในแต่ละด้านเช่น ช่วงอายุ 55 ปี ขน้ึ ไป อาจจะไม่เหมาะกับบริการทีน่ าเทคโนยีสมัยใหม่
มาใช้ เป็ นต้น
(7) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้มกี ารบริการประชาชน
อย่างทัวถึ
่ ง เพื่อให้เกิดการให้บริการอย่างเสมอภาค เนื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อ
การใช้บริก ารของส านัก งานสรรพสามิต พื้น ที่ปัต ตานี ด้านการให้บ ริก ารอย่ างเสมอภาค มี
ค่าเฉลีย่ น้อยกว่าด้านอื่นๆ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อหน่ วยงานราชการอื่นๆ
(1) หน่ วยงานราชการอื่นๆ สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางานและคุณภาพการให้บริการให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการ
(2) หน่วยงานราชการอื่นๆ ควรมีการจัดสถานทีใ่ ห้บริการ รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวก
ให้มคี วามสะอาด สะดวก และเป็ นระเบียบเรียบร้อย และเพียงพอต่อผูร้ บั ริการ
(3) หน่ วยงานราชการอื่นๆ ควรมีการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่อการ
ให้บริการ เพือ่ นาไปปรับปรุงคุณภาพการใช้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
(1) ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของการใช้บริการของ
สานักงานสรรพสามิตพื้นทีป่ ั ตตานี พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เพื่อหาแนวทางในการกาหนดนโยบายด้านการ
ให้บริก ารที่ดีร่ว มกันต่อ ไป และศึกษาถึงปั จจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ ความ
พึงพอใจของประชาชน เพือ่ พัฒนาหน่วยงานต่อไป
(2) ข้อจากัดของงานวิจยั ในเรื่องของอาชีพ เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามอาจไม่ใช่อาชีพที่
แท้จริง เป็ นเพียงผู้แทนของผู้ประกอบอาชีพนัน้ ๆ ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบอาชีพนัน้ จริงๆเพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
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