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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บ ริก ารของกรมศุ ล กากรในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด-19 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด19 ตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และ 3) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในกรมศุลกากร จานวน 380
ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของ
ค่ าที (t-test) ทดสอบค่ าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่ว ง
สถานการณ์ โควิด -19 โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่ม ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่ วยงานมีแผนปฏิบตั ิราชการฯ ในประเด็นการบริการประชาชน อย่างเหมาะสม
ชัดเจน รองลงมาคือ หน่ วยงานมีการควบคุมมาตรฐานการให้บริการเป็ นไปตามระเบียบฯ และกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านได้ศกึ ษาระเบียบฯ และเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการเสมอ โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 นอกจากนี้ยงั พบว่า ปั จจัยด้านการ
บริการด้านความสามารถด้านการบริการ ปั จจัยด้านการบริการด้านความสะดวก รวดเร็ว และปั จจัยจาก
สถานการณ์โควิด-19 ด้านเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 76.0
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study the perception toward lifestyle on
purchase decision on the housing estate, 2) investigate the signification of marketing mix of the
housing estate, 3) observe the degree of housing estate purchase decision, 4) compare the trend
on housing estate purchase decision according to the personal factor variables, and 5) understand
the lifestyle and marketing mix which influence the trend of purchasing the housing estate.
Samples were 400 populations who reside in Hatyai district, Songkhla province. T-test and F-test
with One-Way ANOVA and Multiple Linear Regression were applied in the data analysis.
The finding revealed that the samples’ lifestyle on the aspects of opinion, activities, and
interest had a significant influence on the purchasing decision on the housing estate. Several
marketing mix factors of the housing estate such as physical evidence, promotion, product, place,
price, and process, respectively, play a significant role in the purchase decision. On another
hand, the samples showed that the most considerable rationale for purchasing the housing estate
was the usefulness followed by the convenient and accessible location. Moreover, the samples
with different genders, educational backgrounds, and levels of income tend to make the different
purchase decisions on a housing estate as the statistically significant level at .05. In addition, the
physical evidence factor, the process factor, and the product factor of the marketing mix had a
38% influence on the purchase decision on the housing estate.
Key Words : Factor, Effect, Service Efficiency, Customs, Department, COVID-19 v Outbreak
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
อย่างรวดเร็วและมีความผันผวน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการภายในองค์กร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็ นรูปแบบดิจทิ ลั อย่าง
สมบูรณ์ รวมถึงมีการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ ยดื หยุ่นเหมาะสมกับบริบทของการ
พัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่จาเป็ นต้องยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อทีจ่ ะสามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มปี ระสิทธิภาพมี
คุณภาพเป็ นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้บริการ และเป็ นการพัฒนาแบบครอบคลุมทัวถึ
่ ง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบริการดิจทิ ลั ดาเนินการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ
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เพื่อให้ประชาชนและผูร้ บั บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย
ช่องทาง ตรวจสอบได้ โดยไม่มขี อ้ จากัดของเวลา พืน้ ที่ และกลุ่มคน รวมทัง้ นานวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาประยุกต์ ใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการที่ดขี ้นึ (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559)
กรมศุลกากร เป็ นหน่ วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการอานวย
ความสะดวกทางการค้า การควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้ องสังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม จัดเก็บ
ภาษีจากการนาเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า และการให้สทิ ธิประโยชน์ ทางศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน โดยมีว ิส ยั ทัศน์ “องค์กรศุ ลกากรชัน้ นา ที่มุ่ งส่ งเสริมความยังยื
่ น ของเศรษฐกิจและความ
ปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็ นเลิศ ” กรมศุลกากรได้จดั ทาแผนปฏิบตั ริ าชการ เพื่อ
ช่วยผลักดันให้การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ส่งเสริม
ให้นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนงาน และการให้บริการของศุลกากร ประกอบกับการ
พัฒนาระบบการบริหารสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้การทางานของหน่ วยงานมีประสิทธิภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมากขึน้ แผนปฏิบตั ริ าชการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็ นการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้ าหมาย ดังนี้ 1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
เป็ น ที่ย อมรับ ของผู้ใ ช้บ ริก าร 2) ภาครัฐ มีก ารด าเนิ น การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ด้ว ยการน านวัต กรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (กรมศุลกากร, กระทรวงการคลัง, 2563)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด -19
ตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพการให้บ ริก ารของกรมศุ ล กากรในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด-19
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันของผูใ้ ห้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน และระยะเวลาปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรทีแ่ ตกต่างกันในช่วง
สถานการณ์โควิด-19
2. ปั จจัยจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย ด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
เทคโนโลยี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
3. ปั จจัยด้านการบริก าร ประกอบด้ว ย ด้านความพอเพียงและเหมาะสม ด้านความสะดวก
รวดเร็ว ด้านระบบสารสนเทศ และด้านความสามารถด้านการบริการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
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ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่งเน้ น เรื่อ ง ปั จจัยที่ส่ งผลกระทบต่ อ ประสิทธิภ าพการให้บ ริก ารของกรม
ศุลกากร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรณีศกึ ษา : กรมศุลกากร ซึง่ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
2) ปั จจัยจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย ด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านเทคโนโลยี
3) ปั จจัยด้านการบริการ ประกอบด้วย ด้านความพอเพียงและเหมาะสม ด้านความสะดวก
รวดเร็ว ด้านระบบสารสนเทศ และด้านความสามารถด้านการบริการ
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีท่ าการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มี
จานวนทัง้ สิน้ 6,237 คน
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
4. ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาครัง้ นี้เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม -ธันวาคม 2564 เป็ นระยะเวลา 5 เดือน
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
Peterson and Plowman (1989 อ้างถึงใน ชัยวุฒ ิ เทโพธิ ์, 2563) ได้ให้แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
1. คุณภาพของงาน คือ งานทีไ่ ด้จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์ คุม้ ค่าและมี
ความพึงพอใจผลการทางานให้มคี วามถูกต้อง ได้มาตรฐาน ปฏิบตั งิ านด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ผลงาน
ทีม่ คี ุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูม้ ารับบริการ
2. ปริมาณงาน คือ งานทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่ วยงาน โดยผลงานที่
ปฏิบตั ิไ ด้มปี ริมาณที่เ หมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรื อ เป้ าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีก าร
วางแผน บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
3. เวลา คือ เวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในเกณฑ์ทม่ี คี วามถูกต้องตามหลักการเหมาะสม
กับงาน และยุคสมัย ทาให้ได้มกี ารพัฒนาเทคนิคการปฏิบตั งิ านทีส่ ะดวก และรวดเร็วขึน้
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4. ค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้สาหรับการดาเนินการทัง้ หมดจะต้องมีการใช้ให้ ความเหมาะสม
กับปริมาณงานที่จะทาประสิทธิภาพในมิติของค่ าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต คือ มีการใช้ทรัพยากร
ด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีทม่ี อี ยูอ่ ย่างประหยัด ให้มคี วามคุม้ ค่า และเกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ุด
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ การและคุณภาพการให้บริ การ
Parasuraman, Ziethaml & Berry (2013 อ้างถึงใน ศิรริ กั ษ์ ภูหริ ญ
ั , 2563) กล่าวว่า คุณภาพ
การบริการ (Service quality) เป็ นสิง่ ทีล่ ูกค้าทุกคนคาดหวังว่าจะได้รบั จากการให้บริการผูร้ บั บริการ จะวัด
จากเครือ่ งมือ วัดคุณภาพการบริการ ซึง่ เป็ นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง งานบริการควรมีความเป็ นรูปธรรมที่สามารถ
สัม ผัส จับ ต้ อ งได้ มีล ัก ษณะทางกายภาพที่ป รากฏให้ เ ห็น เช่ น อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งใช้ ส านั ก งาน
สภาพแวดล้อม และการตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสารต่าง ๆ ป้ ายประกาศ
ความสะอาด และความเป็ น ระเบียบของสานักงาน ทาเลทีต่ งั ้ ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผรู้ บั บริการรับรู้
ได้ว่ามีความตัง้ ใจในการให้บริการ
2. ความน่ า เชื่อ ถือ หมายถึง การให้บ ริก ารต้ อ งตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้กับ ลู ก ค้ า
งานบริการทีม่ อบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครัง้ ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความสม่าเสมอ มีการเก็บ
ข้อมูลของผู้รบั บริการและสามารถนามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีบุคลากรเพีย งพอต่อการให้ บริการและ
สามารถช่วยแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดกับผูร้ บั บริการด้วยความเต็มใจ
3. การตอบสนองลูกค้า หมายถึง ความตัง้ ใจที่จะช่วยเหลือผู้รบั บริการอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ มี
ความกระตือรือร้น เห็นผู้รบั ริการแล้วต้องรีบต้อนรับและให้การช่วยเหลือ สอบถามถึง การมาใช้บริการ
อย่างไม่ละเลยการตอบสนองผูร้ บั บริการทีด่ จี ะต้องมาจากผูใ้ ห้บริการและกระบวน การในการให้บริการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
4. การให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า หมายถึง การบริการจากพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการ
ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง มีทกั ษะในการทางานตอบสนองความต้องการของผู้ รบั บริการและมนุ ษย สัมพันธ์ทด่ี ี
สามารถทาให้ผรู้ บั บริการเกิดความเชื่อถือและรูส้ กึ ปลอดภัยสร้างความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริการได้รบั บริการ
ทีด่ ี
5. การเข้าใจ และรูจ้ กั ลูกค้า หมายถึง การบริการผู้รบั บริการแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และ
เป็ นกันเอง ดูแลผูร้ บั บริการเปรียบเสมือนญาติ คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้รบั ทราบ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 ในประเทศไทย
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้พฤติกรรมมนุ ษย์ทงั ้ ด้านการ
บริโภคและการบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญหลายประการ ประชาชนทุกคนปรับเปลี่ยนการใช้
ชีวติ ตามปกติในแบบวิถใี หม่ (New Normal) หลายภาคส่าวน ไม่ว่าจะเป็ นภาคเอกชน หรือส่วนราชการ
ล้วนได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเทีย่ ว และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้การบริการ
ของภาคเอกชน ส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงานของรัฐ ไม่ส่ า มารถด าเนิ นการอ านวยความสะดวกแก่
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ผู้รบั บริการได้ต ามปกติ สิง่ ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ดี ก็คอื การออกนโยบายเพื่อให้เกิด การ
บริโภคสินค้าและบริก ารภายในประเทศ แต่ผู้ประกอบการก็ต้องร่ว มพัฒนาสินค้าและบริการไปด้ว ย
เช่นกัน ซึ่งการเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 เป็ นเหตุการณ์ท่ที าให้เราทุกคนได้เห็นแล้วว่าเรา
จะต้องกระจายความเสีย่ งเพราะการทาธุรกิจทีก่ ระจุกไปอยู่ทจ่ี ุดใดจุดหนึ่ง หรือเน้นพัฒนาไปทีภ่ าคส่วน
ใดภาคส่วนเดียวก็จะมีความเสีย่ งทีส่ งู กว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ไพรวัลย์ รัตนมา (2560) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ
ข้าราชการศาลยุตธิ รรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า 1) ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ประชาชนของข้าราชการศาลยุตธิ รรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุ ด เมื่อ พิจ ารณา เป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้า นเจ้า หน้ า ที่ผู้ใ ห้บ ริก ารมีค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด รองลงมา คือ
ด้านความเท่าเทียมกัน ส่วนด้านความพอเพียงของการบริการ และด้านความสะดวก รวดเร็ว อยู่ใน
ระดับมาก ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด คือ ด้านความสะดวก รวดเร็ว 2) ผลการเปรียบเทียบปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า จาแนกตามสถานะผู้มาใช้
บริการด้านเพศ อายุ สถานะผู้มาใช้บริการ และศาลที่มาติดต่อใช้บริการปรับการใช้คา ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ปรับให้มคี วาม
ชัดเจน 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุตธิ รรมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า ศาลควรจัดให้มแี ผนผังและ ขัน้ ตอนระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ควรมีเจ้าหน้ าที่ใ ห้
คาปรึกษาแนะนา แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในควรใช้ภาษาที่ เข้าใจง่ายเพื่อจะได้กรอกข้อมูลได้อย่ างถูกต้องและ
ครบถ้วน และควรมีจดุ บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว
อาภาวรรณ สุขเหลือง (2562) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่ งมวลชน
กรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6 ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการให้บริการ
ของพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านค่าใช้จา่ ย มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากรองลงมา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีค่าเฉลีย่
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านคุณภาพและความถูกต้อง มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้าน
ปริมาณงาน ความเพียงพอ และความต่อเนื่อง มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มคี ่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา ตามลาดับ 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อ มูล
ปั จจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6
ในภาพรวมและรายด้ า น ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลทุ ก ด้ า น ซึ่ง ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
ประสบการณ์ และรายได้ ที่ต่ างกัน ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
เขตการเดินรถที่ 6 ในทุกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กมลรัตน์ ฉรี (2563) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้ร บั บริการของส านั กงาน
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค อาเภอศรีราชา ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผูร้ บั บริการมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชนผูร้ บั บริการของสานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอศรีราชา
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ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ ละด้าน โดยเรียงล าดับค่ าเฉลี่ย จากมากไปน้ อ ย พบว่า
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน พบว่า การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค อาเภอศรีราชา สามารถสนับสนุ น
และส่งเสริมความต้อ งการของประชาชนผู้รบั บริการตามมาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูม ิภ าค เช่ น บริก ารแก้ไ ขกระแสไฟฟ้ า ขัด ข้อ ง ตลอด 24 ชัว่ โมง อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ด้า นเวลา
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค อาเภอศรีราชา นาเทคโนโลยี เช่น ระบบคิว อัตโนมัติ ระบบประเมินความพึงพอใจ
(Smile box) เป็ น ต้ น มาใช้ใ นการให้บ ริก ารที่ส ะดวกและ รวดเร็ว ขึ้น และด้า นค่ า ใช้จ่ า ย มีร ะดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนผู้รบั บริการของส านักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมภิ าคอ าเภอศรีราชา จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้ า พบว่า เมื่อควบคุมปั จจัย
อื่นคงที่ ประชาชนผู้รบั บริการที่มเี พศต่างกันมีความเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานการ
ไฟฟ้ า ส่วนภูมภิ าคอาเภอศรีราชา ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้รบั บริการที่มอี ายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้ต่อ เดือน ต่างกันมีความเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
อาเภอศรีราชา แตกต่างกัน โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 ส่วนสถานภาพการสมรสและประเภทผู้ใช้
ไฟฟ้ า ต่างกันมี ความเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอศรี
ราชา แตกต่างกัน โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ตามลาดับ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคคลากรผู้ปฏิบตั งิ านของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มี
จานวนทัง้ สิน้ 6,237 คน
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ ได้ม าจากการค านวณหาขนาดตัว อย่ า งของ บุ คคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง โดยใช้สูตร Yamane (1973 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์.
2561) ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน  5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 375 ตัวอย่าง
เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จะเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัว อย่างรวมทัง้ หมด 380 คน ผู้ว ิจยั เลือกใช้รูปแบบการสุ่มตัว อย่างแบบไม่ใ ช้ค วามน่ าจะเป็ น (Non
Probability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบ (Check List) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยจากสถานการณ์โควิด-19 ในการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านการบริการในการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 16 ข้อ
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 12 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึก ษาลัก ษณะ รูปแบบ วิธ ีก ารจากต ารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการ การบริการและคุณภาพการให้บริการ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยกาหนดขอบเขตของแบบสอบถามให้ตรงกับกรอบแนวคิดตามตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม โดยแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ มาจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และนิยาม
ศัพท์
2. นาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของเนื้อหา และภาษาทีใ่ ช้ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน โดยนา
ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่า IOC หรือค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึง่ พบว่า
ในแต่ละข้อมีค่า 0.50 ขึน้ ไป
3. ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาแบบสอบถามนัน้ ไป
ทดลอง (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาวิจยั จานวน 30
ตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) ใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่งได้ผลโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ
0.965 ถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้จดั ส่งลิงค์แบบสอบถามทาง E-mail Facebook และ Line ให้กบั บุคคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ของกรมศุ ลกากร กระทรวงการคลัง ในต าแหน่ ง ข้า ราชการ พนัก งานราชการ ลูก จ้า งประจ า และ
ลูกจ้างชัวคราว
่
จานวนทัง้ สิน้ 380 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 20 วัน
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่ าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ประเมิน ระดับความคิดเห็นต่ อ ปั จจัยจากสถานการณ์ โควิด-19 ปั จจัยด้านการบริการ และ
ประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วิเคราะห์โดยคานวณค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบ
ค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความแตกต่างให้ใช้
การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธ ี LSD
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4. ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 50.79 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 46.32 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 55.53 ซึ่งมีตาแหน่ งงานเป็ น
ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 71.85 และส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1 – 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.95
2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยจากสถานการณ์โควิด -19 ในการให้ บริการของ
กรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านเทคโนโลยี รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด
คือ ด้านนโยบายภาครัฐ
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการบริการในการให้บริการของกรมศุลกากร
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ม ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความสามารถด้านการบริการ รองลงมา คือ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านความ
พอเพียงและเหมาะสม ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ด้านความสะดวก รวดเร็ว
4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์ โควิด-19
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด และเมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ม ีค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด คือ
หน่ วยงานมีแผนปฏิบตั ริ าชการฯ ในประเด็นการบริการประชาชน อย่างเหมาะสม ชัดเจน รองลงมา คือ
หน่ วยงานมีการควบคุมมาตรฐานการให้บริการเป็ นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ส่วนข้อที่
มีค่ า เฉลี่ย ต่ า สุ ด คือ ท่ า นได้ศึก ษาระเบีย บฯ และเข้า ร่ ว มการฝึ ก อบรม เพื่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพ
การให้บริการเสมอ
5. การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดังตาราง 1
ตาราง 1
การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (n=-380)

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
**p < .01

ประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
1.653
16.411**
5.852**
12.115**
22.426**
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จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ในหน่ วยงานต่ างกัน มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุ ลกากรในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิด -19
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
6. ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ดังตาราง 2
ตาราง 2
ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (n=380)

ปั จจัยจากสถานการณ์โควิด-19
และปั จจัยด้านการบริการ

ประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากร
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
Constant
.527
ปั จจัยจากสถานการณ์โควิด-19 ด้านนโยบายภาครัฐ (X1)
.014
ปั จจัยจากสถานการณ์โควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ (X2)
.053
ปั จจัยจากสถานการณ์โควิด-19 ด้านเทคโนโลยี(X3)
.112**
ปั จจัยด้านการบริการด้านความพอเพียงและเหมาะสม (X4)
.017
ปั จจัยด้านการบริการด้านความสะดวก รวดเร็ว (X5)
.228**
ปั จจัยด้านการบริการด้านระบบสารสนเทศ (X6)
.042
ปั จจัยด้านการบริการด้านความสามารถด้านการบริการ (X7)
.522**
168.611
F Test
2
.760
R
.756
Adjusted R2
**p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 2 พบว่า ปั จจัยด้านการบริการด้านความสามารถด้านการบริการ ปั จจัยด้านการ
บริการด้านความสะดวก รวดเร็ว และปั จจัยจากสถานการณ์โควิด -19 ด้านเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยสามารถอธิบายระดับการมี
อิทธิพล ได้รอ้ ยละ 76.0 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .527+.522X7 +.228X5+.112X3
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ หน่วยงาน
มีแผนปฏิบตั ริ าชการฯ ในประเด็นการบริการประชาชนอย่างเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุวรรณา ลาภสุวจั นานนท์ (2564) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรม ผลการศึกษา พบว่า ผู้ให้บริการและผูใ้ ช้บริการเห็นว่า หน่ วยงานมีภารกิจ
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ครอบคลุมงานให้ บริการอย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด สอดคล้องกับการศึกษาของกมลรัตน์ ฉรี (2563) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนผูร้ บั บริการของสานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค อาเภอศรีราชา ผลการศึกษา พบว่า การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค อาเภอศรีราชา สามารถสนับสนุ น และส่งเสริมความต้องการของประชาชนผูร้ บั บริการตาม
มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค เช่น บริการแก้ไขกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง ตลอด 24 ชัวโมง
่
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา คือ หน่ วยงานมีการควบคุมมาตรฐานการให้บริการเป็ นไปตามระเบียบฯ
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด คือ ท่านได้ศกึ ษาระเบียบฯ และเข้าร่วมการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเสมอ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของคเชนทร์ วัฒนะโกศล
(2558) ศึกษาประสิทธิผลการฝึกอบรมทีม่ ตี ่อความสาเร็จของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีความพึงพอใจในประสิทธิผลการฝึ ก อบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุ ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่ว ง
สถานการณ์โควิด-19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษา
ของไพรวัลย์ รัตนมา (2560) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการ
ศาลยุติธ รรม จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี ผลการเปรียบเทียบปั จจัยที่ส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า จาแนกตามอายุ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการแตกต่ างกัน ระดับการศึกษา ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุล กากร
ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 สอดคล้องกับ
การศึก ษาของอาภาวรรณ สุ ขเหลือ ง (2562) ศึกษาประสิท ธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพ
การให้บริการของพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6 พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษา ทีต่ ่างกัน ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6
แตกต่างกัน ตาแหน่งงาน ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของพีรดา
แก้ว มูล (2562) ศึก ษาประสิท ธิภ าพในการท างานของพนั ก งานบริษัท ริโ ก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
สานักงานใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนักงานบริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด สานักงาน
ใหญ่ ที่มตี าแหน่ งต่างกัน มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่แตกต่ างกัน และระยะเวลาปฏิบตั ิงานใน
หน่ วยงาน ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด -19
โดยรวมแตกต่ างกันอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้อ งกับการศึกษาของอาภาวรรณ
สุขเหลือง (2562) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถ
ที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน

12

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ และรายได้ ทีต่ ่างกัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 6 แตกต่างกัน
3. ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ปั จจัยด้านการบริก ารด้านความสามารถด้านการบริการ ปั จจัยด้านการบริการด้านความ
สะดวก รวดเร็ว และปั จจัยจากสถานการณ์โควิด -19 ด้านเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ
76.0 สอดคล้อ งกับการศึก ษาของนันทพร อารมณ์ ช่นื (2558) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการและ
ภาพลักษณ์องค์กรทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของพนักงาน บริษทั MOCAP ในการ
ใช้สทิ ธิประกันสังคม ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านบริการและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีอทิ ธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของผูป้ ระกันตน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ความคิด เห็น ต่ อ ปั จ จัย จากสถานการณ์ โ ควิด -19 ในการให้บ ริก ารของกรมศุ ล กากรในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด-19
1. ด้านเทคโนโลยี จากการศึกษา พบว่า หน่ วยงานมีระบบสืบค้นคาวินิจฉัยพิกดั ศุลกากรผ่าน
Application HS Check ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการได้ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด กรมศุลกากรควรมี
การปฏิบตั งิ านช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาด โดยการนา Application HS Check มาใช้ประกอบการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อเป็ นการลดปริมาณการติดเชือ้ โควิด-19 ภายในหน่วยงาน
2. ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษา พบว่า หน่ วยงานมีมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด กรมศุลกากรควรมีการปรับลดมาตรการต่าง ๆ
ทีเ่ คยปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือภาระของผูป้ ระกอบการ
3. ด้านนโยบายภาครัฐ จากการศึกษา พบว่า มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ มีผลกระทบต่ อ
ขัน้ ตอน และกระบวนการให้บริการของกรมศุลกากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด กรมศุลกากรควรมีการผ่อน
ปรนนโยบายการให้บริการลงบ้าง เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนทีผ่ ู้ประกอบการได้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19
ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการบริการในการให้บริการของกรมศุลกากรในช่วงสถานการณ์โควิด-19
1. ด้านความสามารถด้านการบริการ จากการศึกษา พบว่า ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั งิ านสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ควรจัดการฝึกอบรม
ผู้ให้บริการให้เข้าใจกระบวนการให้บริการ ให้มคี วามสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วถูกต้ อง และ
ครบถ้วนของกระบวนการให้บริการ
2. ด้า นระบบสารสนเทศ จากการศึก ษา พบว่ า หน่ ว ยงานมีร ะบบให้บ ริก ารสารสนเทศ
ด้านรายงานสถิตติ ่าง ๆ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ และหน่ วยงานมีระบบให้บริการสารสนเทศ
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ด้านความปลอดภัย เช่น การกาหนดสิทธิ ์เข้าระบบใช้งานช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ มีค่าเฉลีย่
น้อยทีส่ ุด หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มคี วามพร้อมสาหรับปฏิบตั งิ าน
3. ด้านความพอเพียงและเหมาะสม จากการศึกษา พบว่า หน่ วยงานมีการจัดสรรบุคลากรได้
อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการให้บริการ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด หน่ วยงานควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรผูใ้ ห้บริการให้เพียงพอต่อภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งให้บริการกับผูป้ ระกอบการ
4. ด้านความสะดวก รวดเร็ว จากการศึกษา พบว่า การให้บริการมีขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด หน่ วยควรมีการปรับลดกระบวนการให้บริการทีม่ คี วามยุ่งยาก
ออกไปบ้าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ทีส่ ่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
กรมศุลกากร เพื่อหาแนวทางในการป้ องกันและพัฒนาหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพการให้บริการทีด่ แี ละ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก เพื่อจะได้
ทราบถึงประสิทธิภาพของการให้บริการของกรมศุลกากรกรอย่างแท้จริง
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