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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยถือว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ไปยงั
สมาชิกอาเซียนท่ีมีพรมแดนติดกัน โดยมีสะพานมิตรภาพแห่งท่ี  4 (เชียงของ-ห้วยทราย)              
เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าโขงท่ีเช่ือมต่อระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศลาว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร 
และย ัง มี โครงการก่อส ร้างถนนไปอีกประมาณ  6 กิ โล เมตรเข้าใน เขต เมืองห้ วยทราย                      
เพื่อเป็นการเช่ือมต่อกับเส้นทาง R3A ท่ี เช่ือมต่อระหว่างจีน  – ลาว –ไทย เน่ืองจากช่องทางน้ี               
เป็นช่องทางท่ีมีการส่งออกสินคา้ทางถนนค่อนข้างสูง โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมามีมูลค่า 
การส่ งออกสูงถึ ง 932,846,556.86 บาท  (http://www.chiangkhongcustoms.com) จะเห็นได้ว่า
พฒันาการของเศรษฐกิจไทยนั้นพึ่งพาการส่งออกเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเน่ืองจาก
ประเทศไทยมีรายไดส่้วนใหญ่มาจากการส่งออก โดยการส่งออกคือการไดม้า ซ่ึงเงินตราระหวา่ง
ประเทศ (80% เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ) ท่ีจะน าไปซ้ือวตัถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า และน าไปขาย 
เพื่อท าก าไรหรือน าไปซ้ือสินค้าเพื่อลงทุนพัฒนาศักยภาพการผลิตในอนาคต การส่งออก 
จึงมีความส าคญักบัเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในอดีตองคก์รส่วนใหญ่ค านึงถึงผลก าไร
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นหลักโดยไม่ได้ให้ความส าคญัแก่ทรัพยากรมนุษยเ์ท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริการท่ีต้องพัฒนางานบริการของตนเอง เพื่อสร้างการบริการ            
ท่ีแตกต่างให้เกิดความประทบัใจแก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ โดยการท าธุรกิจการบริการหรืองานท่ีท าเพื่อ
ผูใ้ดผูห้น่ึงซ่ึงไม่ใช่การผลิตสินคา้มีลกัษณะส าคญัคือเป็นนามประธรรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้   
แต่สามารถรับรู้ไดใ้นเชิงความพึงพอใจ และสามารถรักษาลูกคา้ไวไ้ด ้ดงันั้นการตอบสนองคุณภาพ
การบริการหากท าใหดี้ข้ึนจะส่งผลใหค้วามเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ  
 ด่านศุลกากรเชียงของนับเป็นประตูด้านแรกของการท าการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้ ง 
ด่านศุลกากรเชียงของยงัเป็นศูนยเ์ปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินคา้ การขยายตวัของเศรษฐกิจ     
การรองรับการเปิดเขตการคา้เสรีเต็มรูปแบบ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันาคุณภาพในการให้บริการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อประสิทธิภาพการไหลของสินค้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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ดังนั้ นผูใ้ห้บริการทางด้านโลจิสติกส์ จึงควรทราบมุมมองความพึงพอใจท่ีมีของผูใ้ช้บริการ         
ด่านศุลกากร และท าความเขา้ใจกบัการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพในการให้บริการ เพื่อยกระดบั
ศักยภาพการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อ ท่ีจะท าให้การบริการของ              
ด่านศุลกากรเชียงของมีประสิทธิภาพ และมีการส่งออกมากข้ึน การพฒันากลยุทธ์ทางด้านการ
บริการสามารถสร้างความแตกต่างของบริการให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ  
โดยการสร้างช่องทางท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ีเรายงัตอ้งค านึงถึงเร่ืองของคุณภาพ
การบริการด้วยการให้บริการท่ีเป็นมิตร รวดเร็ว เอาใจใส่ และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  
เพื่อการผลักดันการส่งออกสินค้าผ่านแดนในรูปแบบการให้บริการ ท่ีมีการพัฒนาเท่าทันต่อ        
การเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
 ดังนั้ นผู ้จ ัดท าโครงงานจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผู ้ให้บริการ 
และผูรั้บบริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
จากการท าโครงงานสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งข้ึน  
และสอดคล้องกับความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพฒันา 
ของเศรษฐกิจในอนาคตได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินโครงงำน 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด่านศุลกากรเชียงของต่อคุณภาพการให้บริการ      
ของผูใ้หบ้ริการด่านศุลกากรเชียงของ 

 2. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูใ้หบ้ริการต่อคุณภาพในการใหบ้ริการ 
 3. เพื่อวิเคราะห์ผลของช่องว่างระหวา่งบริการท่ีคาดหวงัของผูใ้ห้บริการต่อบริการท่ีรับรู้

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ 
 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินโครงงำน 
 1. ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนแผนกศุลกากรของด่านศุลกากรเชียงของ 
 2. วิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพในการบริการ และช่องว่างของบริการท่ีคาดหวงั 
ต่อบริการท่ีรับรู้โดยใชท้ฤษฎี SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 
ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ 
 3. ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรท่ีให้บริการด้านโลจิสติกส์ ท่ี เข้ารับบริการท่ี 
ด่านศุลกากรเชียงของในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2561 
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 4. วเิคราะห์ช่องวา่งการใหบ้ริการโดยใชแ้บบจ าลองคุณภาพบริการ Gap 5 Service gap 
 

1.4 ขั้นตอน และวธีิกำรด ำเนินงำน 
1.  ศึกษาจ านวนผูใ้ชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ 
2.  ศึกษาหาขอ้มูลเส้นทางการขนยา้ยสินคา้ 
3.  ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัโครงงานในคร้ังน้ี 

 4.  น าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ช ้
 5.  ด าเนินการท างาน 
 6.  วเิคราะห์ และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
 7.  สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. สามารถน าผลโครงงานไปใชใ้นการพฒันากลยทุธ์ดา้นบริการ เพื่อใหคุ้ณภาพการบริการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2 . สามารถน าผลโครงงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือฝ่ายต่างๆ  ท่ี เก่ียวข้อง  
เพื่อใหก้ารบริการมีคุณภาพตรงต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการมากยิง่ข้ึน 
 3. สามารถน าผลโครงงานไปเป็นแนวทางในการลดช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการใหบ้ริการ 
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1.6 ตำรำงกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงที ่1.1 แผนการด าเนินงาน 
 

ล ำดั
บ 

วธีิกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน (2561) 

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1 

ศึกษาจ านวน
ผูใ้ชผู้บ้ริการ
ดา้น 
โลจิสติกส์
และเสน้ทาง
การขนยา้ย
สินคา้ 

            

2 

ศึกษาทฤษฎี     
ท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบั
โครงงานใน
คร้ังน้ี 

            

3 
น าทฤษฎี          
ท่ีเก่ียวขอ้ง      
มาประยกุตใ์ช ้

            

4 
ด าเนิน          
การท างาน 

            

5 

วเิคราะห์และ
เปรียบเทียบ
ผลการ
ด าเนินงาน 

            

6 
สรุปผลการ
ด าเนิน
โครงงาน 

            

 
 



 
 

 
บทที2่ 

ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชใ้นการท าโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ชท้ฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

2.1 ด่านศุลกากรเชียงของ  
 ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 1 

หรือท่าเรือบั๊ค ปัจจุบันเป็นด่านพรมแดนตามกฎกระทรวง ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 2        
ท่าเรือเชียงของ ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 3 ท่าเรือผาถ่าน และด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 4 
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 เชียงของ – ห้วยทราย ซ่ึงเป็นการเปิดเพื่อรองรับเส้นทางการขนส่ง R3A  
และปริมาณการค้าท่ี สูงข้ึนมี ส่ิงอานวยความสะดวกในการให้บ ริการแก่ผู ้ประกอบการ  
ไดแ้ก่ ลานตรวจสอบสินคา้ ลานจอดรถสินคา้ คลงัเก็บรักษาสินคา้ และสถานท่ีส าหรับติดตั้งเคร่ือง 
X-Ray บนพื้นท่ี 24.75 ไร่ (http://www.chiangkhongcustoms.com) 

     2.1.1 หนา้ท่ีรับผดิชอบของกรศุลกากร 
1. จดัเกบ็ภาษีอากรจากการน าสินคา้เขา้ และส่งสินคา้ออก 
2. ป้องกนั และปราบปรามการกระท าความผดิทางศุลกากร 
3. ส่งเสริม และสนบัสนุนการผลิต และการส่งออก 
4. ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชน 
5. ควบคุม และตรวจสอบสินคา้น าเขา้ และส่งออก 
6. ด าเนินการกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร            

ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
7. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยอ านาจหน้าท่ีของกรมศุลกากรนั้ นมีหน้าท่ีมากมายหลายอย่างด้วยกัน และสามารถ 
สรุปได ้ดงัน้ี    

 1. ปฏิบติัตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
           1.1 การจดัเกบ็รายได ้เช่น การเกบ็ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีเงินได ้ภาษีอากรต่างๆ 
           1.2 ปกป้องสังคมจากสินคา้ท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น สินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ยาเสพติด 
ซ่ึงจะมีการตรวจสอบอยา่งละเอียดไม่ใหน้ าเขา้มาแพร่กระจายในประเทศ  
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2. อ านวยความสะดวกทางการคา้ และส่งเสริมการส่งออก  
          2.1 กรมศุลกากรจัดเก็บภาษี ท่ีน าเข้าต่อเม่ือมีการใช้ประโยชน์ห รือบริโภค
ภายในประเทศแต่ถา้ยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์หรือบริโภคในประเทศกจ็ะคืนภาษีท่ีเกบ็ให ้ 
                       2.2 การติดต่อกนัดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อเช่ือมต่อหรือติดต่อไดส้ะดวกมากข้ึน  

3. ป้องกนั และปราบปราม (การควบคุมทางศุลกากร)  
           3.1 ป้องกันการลักลอบการขนของหนีภาษี การหลีกเล่ียงไม่ช าระภาษีหรือการ
ส าแดงผดิกบัจ านวนท่ีแจง้ช าระราคาภาษี  

4. เสนอนโยบายหรือโครงสร้างภาษีศุลกากร  
5. จัดท าส ถิ ติ สินค้าผ่ าน ศุลกากรเพราะการจัดท าส ถิ ตินั้ น เป็น เร่ืองท่ีส าคัญ                    

ต่อการวางแผนของชาติในการน าสินค้าเข้าห รือส่งออก เพื่ อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ                   
และหาค่าเฉล่ียรายไดป้ระชาชาติ 

 
2.2 แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการบริการ 
 (สุนันทา ,2550) ความหมายของการบริการ การบริการ หมายถึงความรู้สึกท่ีมีความสุข
ความพึงพอใจ เม่ือไดรั้บความส าเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลท่ี
ได้รับจากการให้บ ริการ  และความพึ งพอใจจะส่งผลต่อความต้องการอย่างไรก็ ดีความ         
พึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุดเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ การบริการถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญั    
ทางการตลาดสมยัใหม่ท่ีเนน้ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเป็นส าคญั มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย
ของการบริการไว ้ดงัน้ี 
 1. การให้บริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีวดัได้ยาก  
หรือให้จ  ากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกวา้งๆ คือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ  
คือ ให้บริการท่ีเท่าเทียมกนัแก่สมาชิกในสังคม ให้บริการในเวลาท่ีเหมาะสม ให้บริการไม่มาก 
ไม่นอ้ยจนเกินไปใหบ้ริการโดยมีการปรับปรุงใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ตอ้งสามารถให้บริการท่ีมีลกัษณะ
ตอบสนองต่อมติมหาชนต้องมีความยืดหยุ่นท่ีจะปรับเปล่ียนลักษณะงาน หรือการให้บริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท่ี เป ล่ียนแปลงได้มากท่ี สุดการให้บริการสาธารณะ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือการให้บริการโดยไม่ค านึงถึง          
ตวับุคคล กล่าวคือ เป็นการบริการท่ีไม่ใชอ้ารมณ์ และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษแต่ทุกคน
จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่ าเทียมกันตามหลัก เกณฑ์ ท่ี มีอยู่  ในสภาพ ท่ี เห มือนกัน                         
จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับหลักการของการให้บริการสาธารณะสามารถสรุปได้ว่า                    
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การให้บริการสาธารณะต่อประชาชนนั้น จะตอ้งไดรั้บการบริการอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว เสมอภาค      
เท่าเทียมกัน  มีประสิทธิภาพ  เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการ และท าให้ เกิดความพอใจ  
ซ่ึงระบบการให้บริการประกอบไปด้วย  2 ฝ่าย  คือผู ้ให้บริการ  (Providers) และผู ้รับบริการ 
(Recipients) โดยฝ่ายแรกมีหน้าท่ีตอ้งให้บริการเพื่อให้ฝ่ายหลงัเกิดความพึงพอใจ บริการจึงเป็น
บริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การบริการ “Service” ซ่ึงหากน าตัวอักษรแต่ละตัวมาแยกเป็น ค าใหม่ๆ จะพบค าท่ีมี
ความหมายของคุณลกัษณะ 7 ประการ ในการสร้างความพึงพอใจของผูใ้หรั้บบริการ 

S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้ และเอาใจใส่เรา เห็นอกเห็นใจในความยุง่ยากล าบากของลูกคา้ 
E = Early response ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งเอ่ยปากร้องขอ 
R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติลูกคา้ 
V = Voluntariness manner การใหบ้ริการแบบสมคัรใจ และเตม็ใจไม่ใช่ท าแบบเสียไม่ได ้
I = Image Enhancing แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผูใ้หบ้ริการ และเสริมองคก์รดว้ย 
C = Courtesy กริยาอาการอ่อนโยน สุภาพ และมีมารยาทดี อ่อนนอ้มถ่อมตน 
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นขณะบริการ จะใหบ้ริการมากกวา่ท่ีคาดหวงัเสมอ 

 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการบริการ 
 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน , 2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า  
พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 2.4.1 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ และปัจจยัเหล่าน้ี  
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 2.4.1.1 ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลท่ี เก่ียวข้อง 
กบังานมี ดงัน้ี 

 1. ประสบการณ์ จากการศึกษาในงานวิจยัพบว่าประสบการณ์ในการท างาน  
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพึงพอใจในงาน ของบุคคลท่ีท างานนานจนมีความรู้ความช านาญในงาน   
มากข้ึน ท าใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานท่ีท า 

 2. เพศ แมว้า่งานวิจยัหลายเล่มจะแสดงวา่เพสไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานก็ตาม แต่ก็ข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานท่ีท าดว้ยว่าเป็นงานลกัษณะใด รวมทั้ ง
เก่ียวขอ้งกบัระดบัความทะเยอทะยาน และความตอ้งการทางดา้นการเงินเพศหญิงมีความอดทน 
ท่ีจะท างานท่ีตอ้งใชฝี้มือ และงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่เพศชาย  
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3. อาย ุแมอ้ายจุะมีผลต่อการท างานไม่เด่นชดัแต่อายกุ็เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลา
ประสบการณ์ในการท างาน ผู ้ท่ี มีอายุมากมักมีประสบการณ์ในการท างานด้วยแต่ก็ ข้ึน 
อยูก่บัสถานการณ์ในการท างานดว้ย 
 

2.4 คุณภาพบริการ (Service Quality)  
     ความหมายของคุณภาพบริการ (อรจนัทร์, 2556) 
       ในการศึกษาด้านการบริการนั้ น  การประเมินคุณภาพบริการเกิด ข้ึนระหว่าง
กระบวนการส่งมอบบริการ ทุกจุดท่ีมีการติดต่อกบัลูกคา้จดัเป็นช่วงเวลาแห่งความจริง (Moment  
of truth) ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีทางบริษัทจะสามารถสร้างความพึงพอใจ และไม่พอใจให้กับลูกค้า      
ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างบริการท่ีคาดหวงักับบริการ         
ท่ีรับรู้ในมุมมองของลูกคา้ การเปรียบเทียบดงักล่าวจะเกิดผลลพัธ์ 3 กรณี ไดแ้ก่  
        1. หากบริการท่ีได้รับรู้เหนือกว่าบริการท่ีคาดหวังบริการนั้ นๆ จัดว่ามีคุณภาพ 
ยอดเยีย่มซ่ึงจะท าใหลู้กคา้พึงพอใจ และประหลาดใจ  
        2. หากบริการท่ีรับรู้ด้อยกว่าบริการท่ีคาดหวงัคุณภาพบริการจะจัดอยู่ในระดับท่ี 
ไม่สามารถยอมรับได ้ 
        3. หากบริการท่ีรับรู้ตรงกับบริการท่ีคาดหวงันั้ นๆ จัดว่ามีคุณภาพจะอยู่ในระดับ 
น่าพึงพอใจ 
 คุณภาพ หมายถึง คุณสมบติั และคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ธุรกิจตอ้งส่งมอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตรง
หรือเหนือความคาดหวงัของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประทับใจซ้ือ และซ้ือซ ้ า    
คุณภาพบริการเป็นทัศนคติท่ีเกิดจากการประเมินผลการด าเนินงานในระยะยาวของบริษัท              
ในภาพรวมเป็นความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือระดับความพึงพอใจของลูกคา้
หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ 
 คุณภาพบริการตามแนวคิดของพาราสุรามัน  และคณะ (Parasuraman et al., 1985)  
เป็นนิยามท่ีไดรั้บการยอมรับ และเป็นท่ีนิยมท่ีสุดกล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึงช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวงั และการรับรู้ของลูกค้าเก่ียวกับบริการท่ีได้รับจริง ซ่ึงความคาดหวงัของลูกค้า 
เป็นผลจากการบอกเล่าท่ีบอกต่อกนัมา ความตอ้งการของลูกคา้เอง และประสบการณ์ในการรับ
บริการท่ีผ่านมารวมถึงข่าวสารของผูใ้ห้บริการทั้งโดยตรง และโดยออ้มส่วนการรับรู้ของลูกคา้ 
เป็นผลมาจากการไดรั้บบริการ และการส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัลูกคา้ ถา้บริการท่ีไดรั้บจริงดี  
หรือเท่ากบัความคาดหวงัถือวา่คุณภาพบริการท่ีท่ีน่าพึงพอใจ 
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2.5 องค์ประกอบคุณภาพบริการ 
 พาราสุรามนั และคณะ (Parasuraman et al., 1985) ไดท้  าการวิจยั และพฒันารูปแบบของ
กรอบแนวคิดคุณภาพของการบริการ และระเบียบวิธีส าหรับการรับการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ลูกค้า โดยใช้วิ ธีการศึกษาการจัดสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าในการรับบริการนั้ น  
ลูกคา้จะรับรู้ไดถึ้งคุณภาพการบริการ 10 มิติ ไดแ้ก่ 
 1. ความเป็นรูปธรรม หมายถึง ส่วนท่ีสมัผสัได ้และรับรู้ดา้นกายภาพของการบริการ 
 2. ความเช่ือถือ หมายถึง ความเช่ือถือไดใ้นคุณลกัษณะ หรือมาตรฐานการใหบ้ริการ 
 3. การตอบสนอง หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความรู้สึกของลูกคา้ 
 4. ความสามารถ หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้ 
ถูกตอ้งเหมาะสม และมีความเช่ียวชาญ 
 5. ความมีมารยาท หมายถึง ความสุภาพ เคารพนบนอบ  ความอ่อนน้อมให้ เกียรติ            
และมีมารยาทท่ีดีของการบริการ 
 6. ความไวว้างใจได ้หมายถึง ความมีเครดิตของผูใ้หบ้ริการ 
 7. ความปลอดภัย หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย อบอุ่นสบายใจของลูกค้าในขณะ             
ใชบ้ริการ 
 8. การเขา้ถึง หมายถึง การใชบ้ริการไดอ้ยา่งไม่ยุง่ยาก 
 9. การส่ือสาร หมายถึง ความสามารถ  และความสมบูรณ์ ในการส่ือความหมาย 
และความสัมพนัธ์กับลูกคา้ ท าให้ลูกคา้ทราบ เขา้ใจ และได้รับค าตอบในขอ้สงสัยหรือความ  
ไม่เขา้ใจต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจน 
 10. ความเขา้ใจลูกคา้ หมายถึง การเอาใจลูกคา้มาใส่ใจตน เขา้ใจลูกคา้เป็นอย่างดีในเวลา
ต่อมาพาราสุรามนั และคณะ ไดท้  าการวิจยัใหม่ และไดส้รุปรวมองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้คุณภาพท่ีมีความซ ้ าซ้อนกนัในบางด้าน หรือมีรายละเอียดมากเกินไป ซ่ึงท าให้ยากแก่การ
ประเมินจนเหลือเพียง 5 องคป์ระกอบ เรียกวา่ RATER ดงัน้ี 
       1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการท่ีสัญญาไว ้  
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ไม่มีความผิดพลาด ถูกตอ้งเท่ียงตรง ท าให้ลูกคา้เกิดความรู้สึก
พึ่งพาได ้
       2. ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ มีอธัยาศยัท่ีดี สุภาพอ่อนนอ้ม
ในการใหบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการท าใหลู้กคา้เกิดความเช่ือถือ และรู้สึกมัน่ใจได ้ 
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       3. ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) หมายถึง สถานท่ีท่ีให้บริการท่ีมีการอ านวยความ
สะดวก มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการครบครันบุคลิกของผูใ้ห้บริการ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช ้
ในการส่ือสาร 
       4. ความดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ผูใ้ห้บริการปฏิบติังานโดยค านึงถึงจิตใจ 
ของลูกคา้แต่ละคน และใหบ้ริการค านึงความแตกต่างตามลกัษณะของแต่ละบุคคลเป็นหลกั 
       5. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการมีความพร้อม และเต็ม
ใจท่ีจะใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัที 

 
ภาพที่ 2.1 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัก าหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL และปัจจยัพื้นฐาน
ส าหรับการประเมินคุณภาพการบริการ (Parasuraman, Zeithaml,  and Berry 1985) 
 

 ซีธัมล ์พาราสุรามนั และเบอรร่ี (Zeithaml, Parasuraman, and Berry. 1985) และพาราสุรา
มนั และคณะไดมี้การสรุปเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
การบริการแบบดั้ งเดิมท่ีมี 10 มิติ กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีลดความ
ซ ้าซอ้น และรายละเอียดท่ีมากเกินจ าเป็นเพียง 5 มิติ ดงัแสดงในตาราง ท่ี 2.1 

ปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
การประเมินคุณภาพ

การบริการ 

ลกัษณะทาง
กายภาพ 

ความเช่ือถือ
ได ้

การตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว 

ความ
ไวว้างใจได ้

ความเขา้ใจ
และเห็นอก
เห็นใจ 

ลกัษณะทางกายภาพ      

ความน่าเช่ือถือ 
     

การตอบสนอง      

ความสามารถ 

ความมีมารยาท 

ความน่าศรัทธา 

ความปลอดภยั 

     

การเขา้ถึงบริการ 

การส่ือสาร 

ความเขา้ใจ 
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ประสบการณ์ท่ีผา่นมา การติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก ความตอ้งการแต่ละบุคคล 

ปัจจัยในการประเมนิคุณภาพบริการ 

1.ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

2.ความมัน่ใจ (Assurance) 

3.ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) 

4.ความดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

5.กาตอบสนอง (Responsiveness) 

บริการท่ีคาดหวงั 

บริการท่ีไดรั้บจริง 

คุณภาพบริการทีรั่บรู้ 

1.บริการท่ีคาดหวงั < บริการท่ีรับรู้ 

(คุณภาพท่ีน่าประหลาดใจ) 

2.บริการท่ีคาดหวงั = บริการท่ีไดรั้บรู้ 

(คุณภาพเป็นท่ีน่าพงึพอใจ) 

3.บริการท่ีคาดหวงั > บริการท่ีไดรั้บรู้ 

(คุณภาพควรปรับปรุง) 

 

  
 

 
ภาพที ่2.2 คุณภาพบริการผูรั้บรู้  
หมายเหตุ. * ผูจ้ดัท าโครงงานไดพ้ฒันารูปแบบคุณภาพผูรั้บรู้จาก (อรจนัทร์, 2556, หนา้ 251) 
 

2.6 การวิเคราะห์ขีดความสามารถ ช่องว่างขององค์กร Gap Analysis 
ตวัแบบจ าลองช่องว่างของคุณภาพบริการ (อรจนัทร์, 2556, หนา้ 253-256) คุณภาพบริการ

นั้นยากแก่การประเมิน และมกัมีปัญหาเกิดข้ึนอยูเ่สมอในการใหบ้ริการทัว่ไป เน่ืองจาก 
 1. การรับรู้คุณภาพบริการนั้นข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบความคาดหวงัเก่ียวกบับริการนั้นๆ 
ไม่ว่าธุรกิจบริการจะส่งมอบบริการอย่างดีแค่ไหนก็ตาม หากไม่ตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ 
ลูกคา้จะพิจารณาวา่การบริการดงักล่าวไม่มีคุณภาพ 
  2. ในดา้นการตลาดส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ลูกคา้จะประเมินเฉพาะสินคา้ส าเร็จรูปเท่านั้น 
แต่ส าหรับธุรกิจบริการลูกคา้ประเมินทั้ งกระบวนการบริการ และผลลพัธ์ของการบริการด้วย 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไปท าผมลูกค้าไม่ประเมินเพียงผลลัพธ์บริการว่าทรงผมท่ีตัดใหม่นั้ นสวย  
แต่จะประเมินอธัยาศยัความเป็นมืออาชีพ และความสะอาดของช่างร่วมดว้ย 
 ตวัแบบจ าลองคุณภาพบริการของพาราสุรามนั และคณะนั้น ช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงั
กบัความรับรู้ของผูบ้ริหาร พนักงานบริการ และลูกคา้สามารถใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการ
บริหารคุณภาพบริการดงัแสดงในภาพ 2.3 ช่องว่างท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ช่องว่างของการบริการ ซ่ึงเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างบริการท่ีคาดหวงั และบริการท่ีรับรู้ในมุมมองของลูกคา้ และเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ คือ การปิดหรือลดช่องวา่งบริการใหแ้คบท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
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Gap 4 
Communication gap 
ช่องวา่งของกาส่ือสาร 

Gap 3 
Delivery gap 
ช่องวา่งของการส่งมอบ 

Gap 5 
Service gap 
ช่องวา่ง 
ของบริการ 

การส่ือสารแบบปากต่อปาก 

(Word of mouth communication) 

  

ความตอ้งการส่วนบุคคล 

(Personal needs) 

  

ประสบการณ์ในอดีต 

(Past experience) 

  

บริการท่ีคาดหวงั 

(Expected service) 

  

บริการท่ีรับรู้ 

(Perceived service) 

  

ผูบ้ริโภค 
(Consumers) 

นกัการตลาด 
(Marketer) 

การส่งมอบบริการ 

(การติดต่อก่อน และหลงับริการ) 

(Service delivery, including      

per-and post-contacts) 

  

การส่ือสารภายนอกกบัผูบ้ริโภค 

 (External communication to 

consumers) 

  

Gap 2 
Standard gap 
ช่องวา่งของมาตรฐาน 

การแปลความรับรู้ใหเ้ป็นขอ้ก าหนด

มาตรฐานคุณภาพบริการ 

 (Translation of perceptions into  

Service-quality specifications) 

  

การรับรู้ของผูบ้ริหารต่อความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 

 (Management perceptions of consumer Expectation) 

  

Gap 1 
Knowledge gap 

ช่องวา่งของความรู้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่2.3 ตวัแบบจ าลองคุณภาพ (อรจนัทร์, 2556, หนา้252) 
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 ก่อนท่ีทางธุรกิจบริหารจะสามารถปิดช่องว่างของบริการไดน้ั้น ธุรกิจตอ้งปิดหรือพยายาม
ลดช่องวา่งอีก 4 ช่องวา่ง ไดแ้ก่ 
 1.ช่องว่างของความรู้ (Knowledge gap) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างบริการท่ีลูกคา้
คาดหวงักบัการรับรู้ของผูบ้ริหารต่อความคาดหวงัของลูกคา้ 
 2.ช่องว่างของมาตรฐาน (Standard gap) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการรับ รู้ 
ของผูบ้ริหารต่อความคาดหวงัของลูกคา้กบัมาตรฐานคุณภาพบริการ 
 3.ช่องว่างของการส่งมอบบริการ (Delivery gap) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน
คุณภาพบริการกบัคุณภาพบริการจริงท่ีส่งมอบ 
 4.ช่องวา่งของการส่ือสาร (Communication) หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งคุณภาพบริการ
จริงท่ีส่งมอบกบัคุณภาพบริการท่ีทางธุรกิจส่ือสารภายนอก โดยใชโ้บวช์วัร์ และการใชส่ื้อโฆษณา 
เป็นตน้ 
 2.6.1 ช่องวา่งของความรู้ (Knowledge gap)  
               ช่องว่างท่ี 1: ช่องว่างของความรู้ เป็นช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริการท่ีลูกคา้
คาดหวงักบัการรับรู้ของผูบ้ริหารต่อความคาดหวงัของลูกคา้ 
 สาเหตุของปัญหาช่องวา่งของความรู้ ไดแ้ก่  
     1. ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง  
     2. การตีความท่ีไดรั้บผดิพลาด  
     3. ขาดการวิเคราะห์อุปสงค ์ 
     4. มีการติดต่อส่ือสารท่ีน้อยเกินไประหว่างผูใ้ห้บริการในหน่วยงาน ส่วนงาน
ต่างๆ ขององคก์ร  
     5. สายการบงัคบับญัชา หากมีระดบัของการบริหารท่ีซบัซอ้นมากหรือมีสายการ
บงัคบับญัชาท่ียาวเกินไป อาจท าใหผู้บ้ริหารระดบัสูงห่างเหินกบัลูกคา้ 
 แนวทางการปิดหรือลดช่องวา่งของความรู้ ไดแ้ก่  
     1. ท าวิจยัตลาดเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ และความคาดหวงัของลูกคา้  
     2. เปิดใหมี้ช่องทางการรับร้องเรียน หรือการติชมคุณภาพบริการ  
     3. ผูบ้ริหารควรติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง   
     4. ปรับปรุงโครงสร้างการส่ือสารในองคก์ร 
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    2.6.2 ช่องวา่งของมาตรฐาน (Standard gap) 
              ช่องว่างท่ี 2 : ช่องวา่งมาตรฐาน เป็นช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการรับรู้ของผูบ้ริหาร
ถึงความคาดหวังของลูกค้ากับมาตรฐานคุณภาพบริการ ช่องว่างน้ีท าให้ เกิดผลกระทบ     
ต่อคุณภาพบริการ 
 สาเหตุปัญหาช่องวา่งมาตรฐาน ไดแ้ก่  
   1. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัคุณภาพบริการไม่ชดัเจน  
   2. ขาดการรับรู้ในส่ิงท่ีมองเห็นได ้ 
   3. มีขอ้จ ากดัในการใชเ้ทคโนโลยีของบุคลากรท่ีจะท าให้งานบริหารมีมาตรฐาน   
ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีบุคลากรสามารถรับประกนัลูกคา้ไดว้า่คุณภาพบริการท่ีใหมี้ความสม ่าเสมอ  
   4. ไม่มีเป้าประสงค์โดยตรงท่ีมีความสัมพนัธ์กับมาตรฐานของลูกคา้ และความ
คาดหวงั 
 แนวทางปิดหรือลดช่องวา่งของมาตรฐาน ไดแ้ก่  
  1. ผูบ้ริหารตอ้งเอาใจใส่ในประเดน็คุณภาพอยา่งจริงจงั  
  2. วดัผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ และแจง้ผลใหพ้นกังานทราบ  
  3. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน และระบบเทคโนโลย ี

   2.6.3 ช่องวา่งของการส่งมอบบริการ (Delivery gap) 
             ช่องว่างท่ี  3 : ช่องว่างของการส่งมอบบริการ เป็นช่องว่างท่ี เกิดข้ึนระหว่าง
มาตรฐานบริการคุณภาพบริการกบัคุณภาพบริการจริงท่ีส่งมอบ ไดแ้ก่  
  1. บทบาทของบุคลกรท่ีไม่ชดัเจนท าใหไ้ม่แน่ใจวา่ผูบ้ริหารมีความคาดหวงัอยา่งไร
ต่อการท างาน  
 2. ขาดทกัษะ การฝึกอบรมท่ีจ าเป็นในการท างาน หรือการใชเ้ทคโนโลยี  
 3. บทบาทขดัแยง่ของบุคคลท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ภายใน
และภายนอก 
 แนวทางการปิดหรือลดช่องวา่งของการส่งมอบบริการ ไดแ้ก่  
  1. ก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจน ทา้ทาย ยดืหยุน่ เหมาะสม และมีความเป็นไปได ้ 
  2. ท าใหพ้นนกังานยอมรับในมาตรฐาน 
  3. ก าหนดบทบาทของพนกังานใหช้ดัเจน  
  4. ปรับปรุงการตลาดภายใน เช่น การสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม การกระจายอ าอาจ 
การจูงใจ และการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
  5. สร้างระบบการท างานเป็นทีม 
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2.6.4 ช่องวา่งของการส่ือสาร (Communication)  
          ช่องว่างท่ี 4 : ช่องว่างของการส่ือสาร เป็นช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างคุณภาพบริการ
จริงท่ีส่งมอบกบัคุณภาพบริการท่ีทางธุรกิจส่ือสารภายนอก 
 สาเหตุของปัญหาช่องวา่งการส่ือสาร ไดแ้ก่  
 1. ขาดการติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิกในหน่ายงานระดบัเดียวกนั  
 2. การใหค้  าสญัญาแก่ผูใ้ชบ้ริการมากเกินไป 
 แนวทางการปิดหรือลดช่องวา่งของการส่ือสาร  
 1. ใหฝ่้ายปฏิบติังานมีส่วนร่วมในการวา่งแผนการส่ือสารตลาด  
 2. สร้างระบบประสานงานท่ีดีในองคก์ร  
 3. ควบคุมดูแลใหบ้ริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
 4. สร้างความคาดหวงัท่ีถูกตอ้งโดยการใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงกบัลูกคา้ 

  2.6.5 การวดัคุณภาพบริการ (Service Quality) 
            ช่องว่างท่ี 5 : ช่องว่างของบริการเป็นความแตกต่างระหว่างบริการท่ีคาดหวัง  
และบริการท่ีรับรู้ในมุมมองของลูกคา้ (Expected service-Perceived service gap : P – E) การวดั
คุณภาพการบริการโดยใชแ้บบจ าลองคุณภาพบริการ (Gap model of service quality) ของพาราสุรา
มนั และคณะ (Parasuraman, et al., 1985) จะเน้นหนักไปท่ีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
บริการท่ีคาดหวงั และบริการท่ีรับรู้ในมุมมองของลูกคา้ บนพื้นฐานองคป์ระกอบคุณภาพบริการ 
ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. ความน่าเช่ือถือ  
 2. ความมัน่ใจ  
 3. ความเป็นรูปธรรม  
 4. ความดูแลเอาใจใส่  
 5. การตอบสนอง 
 คุณภาพบริการในการรับรู้ของลูกคา้ข้ึนอยู่กบัขนาด และทิศทางของช่องว่างทั้ง 5 ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัตามแบบจ าลองช่องว่างของบริการ พาราสุรามนั และคณะ ไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
วดัคุณภาพการบริการเรียกวา่ SERVQUAL ซ่ึงพฒันาจากงานวิจยัเชิงส ารวจ เก่ียวกบัคุณภาพบริการ 
ใชเ้วลาศึกษาทั้งส้ิน 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2533 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่  
 ระยะท่ี 1. ท าการวิจยัเชิงคุณภาพในกลุ่มลูกคา้ และผูใ้ห้บริการของบริษทัชั้นน าหลายแห่ง
และน าผลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันารูปแบบของคุณภาพบริการในระยะต่อมา  
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  ระยะท่ี 2. ท าการวิจัยเชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาท่ีลูกคา้โดยเฉพาะ ใช้รูปแบบคุณภาพ
บริการท่ีได้จากระยะท่ี  1 มาปรับปรุงด้วยวิ ธีการวิจัยได้เค ร่ืองมือท่ีใช้ว ัดคุณภาพบริการ 
ท่ี เรียกว่า SERVQUAL และปรับปรุงเกณฑ์ ท่ีใช้ในการตัดสินคุณภาพบริการตามการรับรู้               
และความคาดหวงัของลูกคา้ 
  ระยะท่ี 3 ท าการวิจยัเชิงประจกัษ์จากระยะท่ี 2 แต่คร้ังน้ีมุ่งศึกษาท่ีผูใ้ห้บริการซ่ึงมีการ
ด าเนินงานหลายขั้นตอน เร่ิมตน้ดว้ยการท าวิจยัในส านกังาน 89 แห่งของ 5 บริษทัชั้นน าในกลุ่มงาน
บริการทั้ งหมด 6 งานคือ งานบริการซ่อมบ ารุง งานบริการบัตรเครดิตงานบริการประกันภัย  
งานบริการโทรศพัทท์างไกล งานบริการธนาคารสาขายอ่ย และงานบริการนายหนา้ซ้ือขาย 
 ระยะท่ี 4 ท าการวิจยัเชิงส ารวจมุ่งศึกษาท่ีความคาดหวงั และการรับรู้ของลูกคา้ และไดน้ า
การศึกษาวิจยัทั้ง 4 ระยะมาสร้างแบบสอบถามเรียกว่า ศึกษาวิจยั SERQUAL ซ่ึงประกอบดว้ยมิติ
ของคุณภาพท่ีประเมินโดยลูกค้า 5 ด้าน คือความน่าเช่ือถือ ความมั่นใจ ความเป็นรูปธรรม  
ความดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง แบบสอบถามน้ีไดรั้บการทดสอบในธุรกิจบริการหลายคร้ัง 
พบวา่ไดมิ้ติของคุณภาพท่ีใกลเ้คียงกนั 
 พื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเร่ืองตลาดการบริการของพาราสุรามนั เป็นการวดัช่องว่าง
ระหว่างการบริการท่ีคาดหวงั และการรับรู้ในมุมมองของลูกคา้ แบบวดัแยกเป็น 2 ส่วน ในส่วน
แรกวัดความคาดหวังของผูใ้ช้บริการใช้มาตราวัด 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ส าคัญน้อยท่ีสุด  
และ 7 ส าคญัมากท่ีสุดในส่วนท่ี 2 วดัการรับรู้การบริการท่ีลูกคา้มีต่อการบริการบริษัทหน่ึงๆ  
ใช้มาตราวดั 7 ระดับ โดย 1 หมายถึงเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด และ7 หมายถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมี 
ขอ้ค าถามจ านวน 22 ขอ้ท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น 
 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะของส่ิงอ านวย         
ความสะดวกทางกายภาพท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีให้บริการ พนกังานบริการ       
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เน่ืองจากบริการเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ การประเมินจึงต้อง
ประเมินจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีตวัตนซ่ึงอยู่รอบๆ การให้บริการ โดยการประเมิน       
จะเนน้ใน 2 ส่วน คือ เนน้ท่ีอุปกรณ์ และเคร่ืองอ านวยความสะดวกทางวตัถุ เช่นโตะ๊ใหบ้ริการเกา้อ้ี
ส าหรับนัง่รอ ชั้นวางของ ป้ายหรือสัญลกัษณ์ และเนน้ท่ีพนกังาน และวสัดุท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
เช่น การแต่งกายของพนักงาน เป็นตน้ โดยประเด็นท่ีใชใ้นการประเมินหรือขอ้ถามเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปประธรรมของการบริการ 

        1. บริษทัมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  
 2. ลูกคา้สามารถสงัเกตเห็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของบริษทัไดง่้าย  
 3. พนกังานของบริษทัมีความสุภาพเรียบร้อย 
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 4. ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการของบริษทั 
 2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการได้ตามท่ีได้           
ให้สัญญาไวก้บัลูกคา้อย่างน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ โดยประเด็นท่ีใชใ้นการประเมินหรือ   
ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ
ไดแ้ก่ 
  1. บริษทัไดใ้หบ้ริการตามท่ีไดส้ัญญาไว ้ 
  2. เม่ือลูกคา้มีปัญหา บริษทัแสดงออกถึงความจริงใจในการแกปั้ญหานั้น  
  3. บริษทัใหก้ารบริการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ตั้งแต่การใหบ้ริการในคร้ังแรก  
  4. บริษทัไดบ้ริการตรงตามเวลาท่ีสัญญาไว ้ 
  5. บริษทัไม่มีประวติัเร่ืองความผดิพลาดในการใหบ้ริการ 
 3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) การตอบสนองต่อลูกคา้ หมายถึง ความมุ่งมัน่
เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ การให้บริการอยา่งรวดเร็วฉับไว และพร้อมให้บริการเสมอ ซ่ึงสะทอ้น
ถึงการเตรียมการของบริษทัในการบริการลูกคา้ โดยประเด็นท่ีใช้ในการประเมินองค์ประกอบ
คุณภาพบริการดา้นการตอบเสนองต่อลูกคา้ ไดแ้ก่ 
  1. พนกังานไดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบวา่จะไดรั้บบริการเม่ือใด  
  2. พนกังานมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ไดท้นัท่วงที  
  3. พนกังานเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้  
  4. พนกังานไม่ยุง่เกินไปท่ีจะตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกคา้ 
 4.  ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ โดยการท่ีพนกังานบริการ
ตอ้งมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ความซ่ือสัตย ์และมีสัมมาคารวะ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้
ท่ีเขา้มาใช้บริการ โดยประเด็นท่ีใช้ในการประเมินหรือขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบ
คุณภาพบริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจกบัลูกคา้ ไดแ้ก่ 
  1. พนกังานใหบ้ริการโดยแสดงออกใหลู้กคา้รู้สึกมัน่ใจในการไดรั้บบริการ 
  2. ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัเม่ือมาใชบ้ริการ 
  3. พนกังานมีมารยาทท่ีดีต่อลูกคา้ทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ 
  4. พนกังานมีความรู้ ความสามารถท่ีจะตอบค าถามของลูกคา้ 
 5. การดูแลเอาใจใส่  (Empathy) หมายถึง การให้ความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจ  
และให้บริการแก่ลูกคา้แต่ละคนซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป โดยประเด็นท่ีใชใ้นการประเมิน
หรือขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบคุณภาพบริการดา้นการดูแลเอาใจใส่ ไดแ้ก่ 
  1. บริษทัใหค้วามเอาใจใส่แก่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
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  2. บริษทัเปิดใหบ้ริการในเวลาท่ีสะดวกแก่การมาใชบ้ริการของลูกคา้ 
  3. พนกังานของบริษทัใหค้วามใส่ใจแก่ลูกคา้เป็นรายบุคคล 
  4. บริษทัยดึหลกัความสนใจของลูกคา้เป็นหวัใจส าคญั 
  5. พนกังานเขา้ใจความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ 
 เกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพการบริการทั้ง 5 ประการน้ี ถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
วดัคุณภาพการบริการในธุรกิจต่างๆจ านวนมาก เพื่อท่ีบริษทัจะไดท้ราบถึงการรับรู้คุณภาพบริการ
ในมุมมองของลูกคา้ และน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ตรงตามความ
ตอ้งการความคาดหวงัของลูกคา้ (ยพุาวรรณ, 2548, หนา้187-192, วีระรัตน์, 2549, หนา้274) 
 
2.7 การหากลุ่มตัวอย่าง (Sample groups) (http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re6.htm)   

2.7.1 วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีดว้ยกนัหลากหลายวิธี ในท่ีน้ีจะเสนอการก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการก าหนดเกณฑ์ การใช้สูตรค านวณ และการใช้ตารางส าเร็จรูป  
ซ่ึงแต่ละวิธีสามารถอธิบายไดต่้อไปน้ี 

 การก าหนดเกณฑ์ ในกรณีน้ีผูจ้ดัท าโครงการตอ้งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน
ก่อนแลว้ใชเ้กณฑโ์ดยก าหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณา ดงัน้ี 

 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัร้อย ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 25% 
 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัพนั ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 10%  
 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัหม่ืน ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 5% 
 ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัแสน ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 1% 
2.7.2  การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
 1. ขนาดของประชากร ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ถา้ประชากรมีขนาดเลก็ ควรศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
 2. ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง มกัจะยอมให้เกิดได ้1% หรือ 5% (สัดส่วน 

0.01 หรือ 0.05) และข้ึนอยูก่บัความส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษาดว้ย ถา้ส าคญัมากใหมี้ความคลาดเคล่ือน
ใหน้อ้ยท่ีสุด 

 3. ความเช่ือมัน่ ตอ้งก าหนดความเช่ือมัน่วา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมามีโอกาสไดค่้าอา้งอิง
ไม่แตกต่างจากค่าแทจ้ริงของประชากรประมาณเท่าไร 
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 2.7.3 Taro Yamane (ทาโร ยามาเน่) (สุภาวดี, 2560, หนา้125) 
           ค  านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง มีไว้เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมใน
การศึกษา เพราะขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเล็กไปนั่นมีความคลาดเคล่ือนท่ีสูง ส่วนขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใหญ่เกินไปใชเ้วลา และค่าใชจ่้ายในการเก็บตวัอย่างท่ีมากเกินไป ประเภทของการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งมีวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
           1. การสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) เป็นการเลือก
ตวัอย่างโดยไม่ค านึงว่าตวัอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไรท าให้ไม่ทราบความ
น่าจะเป็นท่ีแต่ละหน่วยในประชากรท่ีจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบน้ีไม่สามารถน าผลท่ี
ไดอ้า้งอิงไปยงัประชากรได ้แต่มีความสะดวก และประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายมากกว่า ซ่ึงสามารถ
ท าไดห้ลายแบบ ดงัน้ี 
           1.1 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดจ้  านวนตามตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครก็ไดท่ี้สามารถให้
ขอ้มูลได ้
           1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร เช่นเม่ือตอ้งการกลุ่มตวัอย่าง 100 คน  
ก็แบ่งเป็นเพศชาย 50 คน หญิง 50 คน แลว้ก็เลือกแบบบงัเอิญ คือเจอใครก็เลือกจนครบตามจ านวน
ท่ีตอ้งการ 
            1.3 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูจ้ดัท าโครงงานเองลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการท าโครงงานการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตอ้งอาศยัความรอบรู้ความ
ช านาญ และประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ ของผูจ้ดัท าโครงงาน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีมีช่ือเรียก
อีกอยา่งวา่ Judgment sampling 
           2. การสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่ง
โดยสามารถก าหนดโอกาสท่ีหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยถูกเลือก ท าให้ทราบความน่าจะเป็น                    
ท่ีแต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีสามารถน าผลท่ีไดอ้า้งอิงไปยงั
ประชากรได ้สามารถท าไดห้ลายแบบ ดงัน้ี 
          2.1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างโดย
ถือว่าทุกๆ หน่วยหรือทุกๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กนัการสุ่มวิธีน้ีจะตอ้งมี
รายช่ือประชากรทั้ งหมด และมีการให้เลขก ากับวิธีการอาจใช้วิธีการจับสลากโดยท ารายช่ือ
ประชากรทั้งหมด หรือใชต้ารางเลขสุ่มโดยมีเลขก ากบัหน่วยรายช่ือทั้งหมดของประชากร 
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        2.2 การสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างโดย
มีรายช่ือของทุกหน่วยประชากรมาเรียงเป็นระบบตามบัญชีเรียกช่ือ การสุ่มจะแบ่งประชากร
ออกเป็นช่วงๆ ท่ีเท่ากันอาจใช้ช่วงจากสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง และประชากร แล้วสุ่ม
ประชากรหน่วยแรก ส่วนหน่วยต่อๆ ไปนบัจากช่วงสดัส่วนท่ีค านวณไว ้
        2.3 การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยแยก
ประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรยอ่ยๆ หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อนโดยหน่วยประชากรในแต่ละชั้นภูมิ
จะมีลกัษณะเหมือนกนั (homogenous) แลว้สุ่มอยา่งง่ายเพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วน
ของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และกลุ่มประชากร 
       2.4 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่ง
ประชากรออกตามพื้นท่ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งท าบญัชีรายช่ือของประชากร และสุ่มตวัอย่างประชากร
จากพื้นท่ีดงักล่าวตามจ านวนท่ีตอ้งการ แลว้ศึกษาทุกหน่วยประชากรในกลุ่มพื้นท่ีนั้นๆ หรือจะท า
การสุ่มต่อเป็นล าดบัขั้นมากกว่า 1 ระดบั โดยอาจแบ่งพื้นท่ีจากภาค เป็นจงัหวดั จาก จงัหวดัเป็น
อ าเภอ และเร่ือยๆ ไปจนถึงหมู่บา้นแต่ผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ลือกสูตรท่ีเหมาะสมกบังานวิจยัมาใช ้  
ในกรณีท่ีประชากร มีจ านวนแน่นอน  
 
2.8 การวิเคราะห์ทางสถิติ                                                                                                
  1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analytical statistics) ท่ีใชค้  านวณจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS for windows ดงัน้ี    
 1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร       
                                        

    X̅  =  
∑X

n
                                                               (2.1) 

    
   เม่ือ X̅  แทนค่าคะแนนเฉล่ีย 
   เม่ือ Σ  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   เม่ือ 𝑛  แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
 1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
เช่น  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  รายได้ ว ัตถุประสงค์ ความถ่ี  ช่วงเวลา                 
และระยะเวลา โดยใชสู้ตร 
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    P =   
ƒ×100

n
                                                       (2.2) 

    

   เม่ือ   P    แทนค่าร้อยละ  

   เม่ือ    ƒ     แทนค่าความถ่ีท่ีตอ้งการแปลเป็นร้อยละ 

   เม่ือ   n   แทนจ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ใชว้ิเคราะห์ และแปลความหมายของ
ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงใชคู่้กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของคะแนนแต่ละคร้ัง โดยใชสู้ตร 
 

    S =√
n∑X2−(∑X)2

n(n−1)
                                                        (2.3)       

 
   เม่ือ  S   แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   เม่ือ n   แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   เม่ือ     ∑X2 แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกดว้ยก าลงัสอง 
   เม่ือ  (∑X)2 แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกดว้ยก าลงัสอง 
 2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential analysis statistics) 
      เป็นสถิติท่ีใช้ผลการศึกษาท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง สรุปอ้างอิงไปในกลุ่มประชากร  
นั่นคือสรุปถึงลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลเพื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจในการใช้บริการ  
โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

2.1) การทดสอบ t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
2 กลุ่มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Independent Samples)  
     โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1) เปล่ียนสมมุติฐานวิจยัเป็นสมมุติฐานสถิติ 
2) สมมุติฐานสถิติท่ีใชท้ดสอบ 

 H0 : µ1 = µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : µ1 ≠ µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 แตกต่างกนั 
 2.2) ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาผูจ้ดัท าโครงงานไดก้ าหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการวิจยัดงัน้ี  
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
 1. ตวัแปรอิสระ ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 อาย ุ
 1.2 รายไดเ้ฉล่ีย  
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 1.3 วฒิุการศึกษา  
 1.4 สถานภาพ  
 1.5 ประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี  
 2.1 ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ 
 2.2 ความน่าเช่ือถือ  
 2.3 การตอบสนองของพนกังาน  
 2.4 การเอาใจใส่ 

 2.5 ความไวว้างใจ    
 

2.9 โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย โปรแกรม SPSS for Windows (Statistics Package for the Social 

Sciences) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package) เป็นโปรแกรมส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยตรง โปรแกรม SPSS ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์มีช่ือเรียกว่า     
SPSS/PC +, SPSS FOR WINDOWS 

หนา้ต่างของ SPSS 
-  Data Editor เ ปิ ด โ ป ร แ ก ร ม  Start > program > SPSS > SPSS for window 

หนา้ต่าง Data Editor ของ SPSS มี 2 ส่วนดงัน้ี 

 

ภาพที ่2.4 เม่ือเขา้มาท่ีหนา้จอ SPSS for Windows แลว้ใหไ้ปท่ี Variable View จะไดด้งัรูป 
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ภาพที ่2.5  หนา้ต่างVariable View เป็นหนา้ต่างส าหรับการก าหนดช่ือ  
ท่ีมา:  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows (Statistics Package for the Sciences)      

(ทิพยสุ์ดา, 2557) 
  
 หน้าต่างVariable View เป็นหน้าต่างส าหรับการก าหนดช่ือ และชนิดลกัษณะของตวัแปร
แต่ละตัวโดยแต่ละ column ในหน้าต่างน้ีจะเป็นช่ือ และลักษณะต่างๆ ของตัวแปรแต่ละตัว  
(ตวัแปรแต่ละตวัจะปรากฏในแต่ละแถวเช่น แถวท่ี 1 คือช่ือและขอ้มูลของตวัแปรท่ี 1)  
 1. Name คือช่ือของตวัแปรหรือสญัลกัษณ์แทนตวัแปรนั้นๆความยาวไม่เกิน 7-10 ตวัอกัษร 
(ข้ึนอยูก่บัversion) โดยช่ือน้ีจะไปปรากฏเป็นช่ือ column ในหนา้ต่าง Data View เช่น ID SEX AGE 
EDU SAT  
 2. Type คือ ชนิดของตวัแปรท่ีส าคญัคือ Numeric เป็น ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข String เป็นขอ้มูล
ท่ีเป็นตวัอกัษร 
 3. Width คือ ความกวา้งของตวัแปรหรือจ านวนอกัขระหรืออกัษรท่ีตอ้งการให้ใส่ไดใ้น 
Values  
 4. Decimals คือ จ านวนทศนิยม  
 5. Labels คือ ค  าอธิบายตัวแปรหรือช่ือเต็มของตัวแปรนั้ นๆ จะใช้ในกรณีท่ีผู ้จัดท า
โครงงานก าหนดช่ือตวัแปรในcolumn Name เป็นตวัอกัษรย่อ แลว้ตอ้งการอธิบายหรือขยายความ
ไว ้เช่น ID ใน Labels จะระบุเป็นล าดับท่ี หรือ Name ระบบเป็น ‘Salary’ ใน Labels จะระบุเป็น
รายไดต่้อเดือน เป็นตน้ 
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 6. Values คือเป็นการก าหนดค่าให้กบัตวัแปร เช่น ตวัแปร เพศ ก าหนดให้ เพศชาย มีค่า
เท่ากบั 1 และเพศหญิงมีค่าเท่ากบั 2 เป็นตน้ โดยค่าของตวัแปร เช่น 1 นั้นจะใส่ในช่อง Value ส่วน
ช่ือของค่าตวัแปรนั้น เช่นเพศชาย จะใส่ในช่อง Value Label  
 7. Missing คือ ค่าของขอ้มูลท่ีแสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดต้อบในขอ้ค าถามขอ้นั้น 
เช่น ตวัแปร เพศก าหนดค่า missing = ‘9’ นัน่คือ ถา้มีผูท่ี้ไม่ระบุเพศในแบบสอบถาม จะ key ขอ้มูล
เป็น ‘9’ โดยทัว่ไปจะ ก าหนดค่า missing ใหไ้ม่ซ ้ ากบัค่าของตวัแปร Values 
 8. Column เป็นการก าหนดความกวา้ง ของ Column ซ่ึงส่วนใหญ่จะก าหนดให้กวา้งกว่า
ความกวา้งของตวัแปร  
 9. Align เป็นตวัก าหนดลกัษณะการวางขอ้มูลวา่จะใหอ้ยูชิ่ดซา้ย กลาง ขวา  
 10. Measure เป็นตัวท่ีจะบ่งบอกว่าข้อมูลนั้ น เป็นข้อมูลแบบใด  Scale, Ordinal หรือ 
Nominal  
 
2.10 ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ภทัรา ภทัรมโน (2556) การรับรู้คุณภาพในการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
พกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรี เป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาหรือเคยเขา้
มาใชบ้ริการ รีสอร์ท ระดบั 4 ดาว จ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือของปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ เท่ากบั 
0.952 และปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ เท่ากบั 0.862 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  คือ สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ และสถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1.) ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ56 มีอายุ  25-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ33 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ63 ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด  คิดเป็น      
ร้อยละ57.3 และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ25 2.) ผูต้อบแบบสอบถาม    
มีการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรี ในดา้นความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการ
ให้ความมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3.) ผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดับการตดัสินใจเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก      
4.) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า การรับรู้คุณภาพในการให้บริการในดา้นการให้ความ
มัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นความใส่ใจลูกคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว 
ในจงัหวดัชลบุรี โดยปัจจยัดา้นความใส่ใจลูกคา้ส่งผลมากท่ีสุด 
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 วิไลลกัษณ์ ทองป้ัน (2553) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ และพฤติกรรมในการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงาม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม  ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงาม โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ19 ปีข้ึนไป โดยจ าแนกเป็น เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ โดยสุ่มตวัอย่าง 410 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั  (Statistical Package for the Social Science หรือ 
SPSS) โดยวิเคราะห์ความพึงพอในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม  ความพึงพอใจ
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยั ความพึงพอใจในดา้นราคา และความคุม้ค่า 
ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการขายความพึงพอใจต่อช่องทางการจดัจาหน่าย 
 สุชาดา ภาคพูล (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน
สายงานผลิตระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา : กรมอู่ทหารเรือ เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในสายงานผลิตระดบัการปฏิบติั
กรมอู่ทหารเรือ จ าแนกตามสภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับ
ต าแหน่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัในสายงานฝ่ายผลิตของกรมอู่ทหารเรือพระจุล
จอมเกา้ กรมอู่ทหารเรือจ านวนทั้งส้ิน 262 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถาม
ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.8628 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน 
การทดสอบโดยค่าที  (t-test) การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Aalysis of    
Variance) และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีการ Least Significant Different (LSD) วิเคราะห์ผลทั้งหมดโดยโปรแกรม SPSS for Windows 
 
 
 
 



 
 

 

 

บทที3่ 

การด าเนินงานโครงงาน 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึง ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของผู ้ใช้บ ริการ 
และผู ้ให้บริการ เร่ือง  การวิ เคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้ทฤษฎี  SERVQUAL กรณี ศึกษา 
ด่านศุลกากรเชียงของ  
 ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ชร้ะเบียบวิธีการจดัท าโครงงานเชิงส ารวจ โดยท าการศึกษาจากงาน
โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บขอ้มูล และเม่ือได้ขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการแลว้
ผูจ้ดัท าโครงงานจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และตวัแปรต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยด าเนินการโครงงาน ดงัน้ี 

 

3.1 ศึกษาข้อมูลด่านศุลกากรเชียงของ  
      3.1.1 ด่านศุลกากรเชียงของ  
   ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ ด่านพรมแดนเชียงของแห่ง 
ท่ี 1 หรือท่าเรือบัค๊ ปัจจุบนัเป็นด่านพรมแดนตามกฎกระทรวง ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 2 
ท่าเรือเชียงของ ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 3 ท่าเรือผาถ่าน เป็นเขตท่าศุลกากรส าหรับขนของ
ข้ึน-ลง และตรวจสอบปล่อยสินคา้ของด่านศุลกากรเชียงของ และด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 4 
สะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 เชียงของ – ห้วยทราย ไดมี้การเปิดท าการเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 ซ่ึง
เป็นการเปิดเพื่อรองรับเส้นทางการขนส่ง R3A และปริมาณการคา้ท่ีสูงข้ึน พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการ ลานตรวจสอบสินคา้ ลานจอดสินคา้ คลงัเกบ็รักษาสินคา้ 
คลงัของการ และสถานท่ีสาหรับติดตั้ งเคร่ือง X-Ray บนพื้นท่ี 24.75 ไร่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 78 หมู่ท่ี 9 
ต  าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย บริเวณทางหลวงหมายเลข 1356 สายแยกไปยงัสะพาน
มิตรภาพแห่งท่ี 4 (เชียงของ-หว้ยทราย) 
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ภาพที ่3.1 ขั้นตอนปฏิบติัพิธีศุลกากรน าเขา้ผา่นแดนท่ีด่านศุลกากรเชียงของ 
 
 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ผูน้ าเขา้หรือตวัแทน 

ยืน่เอกสาร (ศบ.1) 

 

เจา้หนา้ท่ีประจ าด่าน
ตรวจสอบขอ้มูล 

รถบรรทุกสินคา้น าไปท่ี 

ท าการด่านศุลกากร 

ช าระค่าภาษีอากร 

หรือยกเวน้อากร 

ด าเนินการตามค าสั่ง 

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล ศบ.1  
ลงในคอมพิวเตอร์ 

ผูน้ าเขา้จดัท าใบขนส่งสินคา้

และส่งขอ้มูลเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

กรณียกเวน้การตรวจ กรณีสั่งการเปิดตรวจ 

เจา้หนา้ท่ีเปิดตรวจสินคา้ 

บนัทึกผลการตรวจปล่อยในคอม 

ผูป้ระกอบการน าสินคา้ออกจากด่านศุลกากร 
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ขั้นตอนปฏิบติัพิธีศุลกากรน าเขา้ผา่นแดนท่ีด่านศุลกากรเชียงของ  
 1. ผูน้ าเขา้/ตวัแทนออกของยื่นบญัชีสินคา้ทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ให้เจา้หน้า 

ท่ีศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพื่อด าเนินการตรวจสอบสินคา้ และทะเบียนรถยนต ์ 
 2. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด  แบบ  ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์      
(Car Manifest) และด าเนินการควบคุมยานพาหนะท่ีบรรทุกสินคา้เขา้มายงัด่านศุลกากร  
 3. ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนจดัท า และส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้เขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ และตดับญัชีกบั Car Manifest  
 4. ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินคา้ตอ้งช าระภาษีอากร) ท่ีหน่วยงาน
บญัชี และอากรของด่านศุลกากร  
 5. ช าระค่าภาษี แลว้ระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเง่ือนไขการตรวจปล่อย ช่ือเจา้หน้าท่ี       
ผูมี้หนา้ท่ีตรวจปล่อย  
       5.1. กรณียกเวน้การตรวจ (Green Line) ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนออกของสามารถรับสินคา้
ไปจากอารักขาศุลกากร  
                    5.2. กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของสินคา้กบัขอ้มูลใบขนสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ ถา้ถูกตอ้งตามส าแดงจะส่งมอบสินคา้ใหผู้น้ า  
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     ภาพที ่3.2 ขั้นตอนปฏิบติัพิธีการส่งออกผา่นแดนท่ีด่านศุลกากรเชียงของ  
 
 

 

 

 
 

ตรวจสอบ ไม่ตรวจสอบ 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

ผูส่้งออกจดัท าใบขนสินคา้ 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

เอกสารการส่งสินคา้

ผา่นแดน 

ช าระค่าภาษีอากร (ถา้มี) 

พาหนะท่ีบรรทุกสินคา้ไปท่ี

ลานควบคุม และตรวจปล่อย 

ด าเนินการตามค าสั่ง 

ผูน้ าเขา้จดัท าใบขนส่งสินคา้

และส่งขอ้มูลเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

กรณียกเวน้การตรวจ 
กรณีสั่งการเปิดตรวจ 

เจา้หนา้ท่ีเปิดตรวจสินคา้ 

ผูป้ระกอบการน าสินคา้ออกจากด่านศุลกากร 
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ขั้นตอนปฏิบติัพิธีการส่งออกผา่นแดนท่ีด่านศุลกากรเชียงของ  
 1. ผูส่้งออกหรือตวัแทนฯ จดัท าใบขนสินคา้ขาออก พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน เช่น บญัชี
สินคา้ หรือ ศ.บ. 3 และใบก ากับการขนยา้ยสินคา้ พร้อมส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกเขา้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  
 2. ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินคา้ตอ้งช าระภาษีอากร) ท่ีหน่วยงาน
บญัชี และอากรของด่านศุลกากร  
 3. ช าระค่าภาษี แลว้ระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเง่ือนไขการตรวจปล่อย ช่ือเจา้หน้าท่ี       
ผูมี้หนา้ท่ีตรวจปล่อย  
 4. กรณียกเวน้การตรวจ  (Green Line) ผูส่้งออกหรือตัวแทนสามารถน าสินค้าไปผ่าน       
พิธีการท่ีด่านพรมแดนหรือด่านตรวจ เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัรต่อไป  
 5. กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้
กับใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามส าแดงจะน าสินค้าไปผ่านพิ ธีการท่ี             
ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจ เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัรต่อไป  
 6. ผู ้ส่ งออกห รือตัวแทนยื่น ใบกากับ สินค้า ต่ อ เจ้าหน้ า ท่ี ศุ ลก ากร ท่ีป ระจ าอยู ่ 
ณ ด่านพรมแดนเพื่อตรวจสอบ เจา้หน้าท่ีศุลกากรประจาด่านพรมแดนจะตรวจสอบจ านวนสินคา้        
ท่ีส่งออกว่าถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่  
และไดป้ฏิบติัพิธีการศุลกากรว่าดว้ยการส่งออกครบถว้นหรือไม่ เม่ือเห็นว่าถูกตอ้งก็ให้อนุญาตให้
ผา่นด่านพรมแดนไปได ้และให้บนัทึกการรับบรรทุกในระบบ คอมพิวเตอร์ของศุลกากรใบก ากบั      
การขนยา้ยสินคา้ใหเ้กบ็ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบต่อไป  
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

      3.2.1 เคร่ืองมือ SERVQUAL  

    SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือวัดคุณภาพบริการท่ีเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire)  
ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนโดยทีม นักวิจัยเพื่อใช้ส าหรับองค์การท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ  โดยใช้ความแตกต่าง
ระห ว่ าง  ความค าดห วัง  และก าร รับ รู้ขอ งบ ริก าร  (Perceived Quality-Expected Quality)  
ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บและเรียกรูปแบบการวดัคุณภาพบริการน้ีวา่ แบบจ าลองช่องวา่ง (Gap Model)  

  Service Quality = Perceived Quality - Expected Quality ห รือ  SQ = P – E เค ร่ื อ ง มื อ 
SERVQUAL น้ีย ังได้แบ่งการประเมินคุณภาพการบริการเป็น  5 ปัจจัยหลัก  ประกอบด้วย         
ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability)               
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ปัจจัยด้านการตอบสนอง ความต้องการ (Responsiveness) ปัจจัยด้านความมั่นใจ (Assurance)  
และปัจจยัด้านการเขา้ใจความรู้สึกผูรั้บบริการ  (Empathy) โดยทั้ ง 5 ปัจจยัน้ีจะถูกประเมินเป็น  
2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นการประเมินตามความคาดหวงั (Expected Quality) และส่วนท่ี เป็นการ
ประเมินคุณภาพบริการตามการรับรู้(Perceived Quality) ของผูรั้บบริการ SERVQUAL เป็นแนวคิด
ท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในการประเมินคุณภาพบริการในมุมมองของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ ไดท้ า
การสร้างแบบสอบถามโดยปรับปรุงจากเคร่ืองมือ  SERVQUAL ให้เป็นค าถามดา้นคุณภาพงาน
ก่อสร้าง  ดงัตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 คุณภาพบริการ (Service Quality) 

 

ปัจจยั (Factor) หวัขอ้ (Item) 

 
 

คุณภาพ การบริการ 
(Service Quality) 

ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของบริการ 
(Tangibles) 

มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั สอดคลอ้ง
กบัการใหบ้ริการของด่านศุลกากรอยา่งชดัเจน 
ดว้ยการใหบ้ริการของพนกังานด่านศุลกากร
อยา่งสุภาพเรียบร้อย 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม
จริงใจ และตรงเวลาท่ีให้สัญญาไวก้ับลูกคา้
ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีด่าน
ศุลกากร 

ดา้นการตอบสนอง 
ความตอ้งการ 

(Responsiveness) 

พนักงานมีการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งรวดเร็วดว้ยความเตม็ใจ และมี
การแจง้รายละเอียดวนัเวลาอยา่งชดัเจน 

ดา้นความมัน่ใจ 
(Assurance) 

พนักงานด่านศุลกากรมีความรู้ความเขา้ใจใน
การตอบข้อสงสัยของลูกค้า สามารถแก้ไข
ปัญหาอยา่งถูกตอ้ง และพนกังานด่านศุลกากร
มีมารยาทท่ีดีต่อลูกคา้ทุกคร้ัง จึงท าให้ลูกคา้
รู้สึกปลอดภยั 
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ตารางที่ 3.1 คุณภาพบริการ (Service Quality) (ต่อ) 

 

ปัจจยั (Factor) หวัขอ้ (Item) 

คุณภาพ การบริการ 
(Service Quality) 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
(Empathy) 

มี ช่ ว ง เวล าให้ บ ริก าร ท่ี ส ะด วกส าห รับ
ผูใ้ช้บริการ และมีพนักงานให้ความเอาใจใส่
เข้าใจถึงความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง   
ของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

 3.2.2 แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินโครงงานคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความพึง

พอใจในการให้บริการของผูใ้ห้บริการ และผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากร เชียงของ ซ่ึงแบ่งออกเป็น  

2 ตอน ดงัน้ี 

           ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลของผูใ้ห้บริการ และผูใ้ชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ท่ี 

ด่านศุลกากรเชียงของเป็นขอ้มูลทางสถานะภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบ

เลือกตอบ (Checklist )โดยสอบถามเก่ียวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 

 ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ 

ด่านศุลกากรเชียงของ จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบ มาตรการวดัของ Linker (Likert Scale) มีให้เลือก  

5 ระดบั เป็นค าถามเชิงบวก คือ มีศกัยภาพมากท่ีสุด ศกัยภาพมาก ศกัยภาพปานกลาง ศกัยภาพนอ้ย 

ศกัยภาพนอ้ยท่ีสุด แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  

 1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 

 2. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

 3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness)  

 4. ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)  

 5. ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกผูรั้บบริการ (Empathy) 

  3.2.3 การสร้าง และตรวจสอบขอ้มูล 

       ผูจ้ดัท าโครงงานไดด้ าเนินการสร้าง และตรวจสอบเคร่ืองมือตามขั้นตอนมี ดงัน้ี 
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 3.2.3.1 ศึกษาคน้ควา้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร วารสาร และงานวิจยั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.2.3.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวลเพื่อก าหนดนิยามเป็นขอบเขตเน้ือหา 

และเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหา และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

 3.2.3.3 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบ้ริการซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน 

โดยตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ตอนท่ี 2 ชุดแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ    

ใชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ จ านวน 20 ขอ้ ครอบคลุมลกัษณะความพึงพอใจ

ในการใหบ้ริการในดา้นต่างๆซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความเชิงบวกทั้งหมด ดงัน้ี 

 1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)  จ านวน 4ขอ้ 
 2. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)    จ านวน 4 ขอ้ 
 3. ดา้นการตอบสนอง ความตอ้งการ (Responsiveness)  จ านวน 4 ขอ้ 
 4. ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)     จ านวน 4 ขอ้ 
 5. ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกผูรั้บบริการ (Empathy)  จ านวน 4 ขอ้ 
 
3.3 ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3.1 ประชากร  
          ประชากรส าหรับการโครงงานคร้ังน้ี  คือผู ้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ ท่ี ศุลกากร              
ด่านเชียงของ ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการด าเนินโครงงานไดจ้ากการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ จากสูตรค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ีจะ
ยอมรับได้ว่ามากพอท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ และก าหนดค่าความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ ร้อยละ 5 ( e = 0.05 ) โดยท่ีขนาดตวัอยา่งค านวณจากสูตรของ 
Taro Yamane  
 

                                     สูตร  𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2                                                                 (3.1) 

 

  โดยท่ี 𝑛 คือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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   𝑁 คือจ านวนประชากรทั้งหมด 

   𝑒 คือค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดใหมี้ค่า  0.05 

 ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
 ดังนั้ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจะต้องมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 86 ตัวอย่าง 
ผูจ้ดัท าโครงงานจึงเกบ็แบบสอบถามทั้งหมด 90 จ านวน 
        3.3.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
                 ขั้นตอนในการสุ่มตวัอยา่งด าเนินการศึกษาโครงงานในคร้ังน้ีจ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน 
                 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการ   
                 ขั้นตอนท่ี  2 ศึกษา และสร้างเคร่ืองมือวดั 
                 ขั้นตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถามไปยงั 
ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ (Logistics  Service Provider) ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ 
                 ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
                 ขั้นตอนท่ี 5 สรุปอภิปรายผลพร้อมทั้งจดัท าขอ้เสนอแนะ 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 แบบ คือ 

              3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิท่ีเป็นการแจกแบบสอบถาม มี ดงัน้ี  

        1. จดัท าหนงัสือขออนุญาตส่งถึงผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ      
เพื่อขออนุญาตสอบถาม ขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็น และท าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม  

        2. จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา คือ  ผู ้ให้บริการ 
ดา้นโลจิสติกส์  

       3. ผูจ้ ัดท าโครงงานด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดก่อนจะน าไปวิเคราะห์  

        4. น าผลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปวิเคราะห์ 
3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้รวบรวมงานวิจัย  บทความ 

วารสาร เอกสารสัมมนา สถิติในรายงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นส่วนประกอบของ
เน้ือหา และน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

               หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามล าดบั
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูป  SPSS for Windows (Statistical Package for the Social 
Sciences for Windows) ดงัน้ี  
           3.5.1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ผูจ้ดัท าโครงงานนามาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) โดยอายุ รายไดเ้ฉล่ีย วุฒิการศึกษา สถานภาพ ความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 
สาขาในต่างประเทศ  
           3.5.2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ด่านศุลกากร
เชียงของ ผูจ้ดัท าโครงงานตรวจ และให้คะแนนเป็นรายขอ้ ซ่ึงมีค  าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมี
ลกัษณะขอ้ค าถามในเชิงบวก (Positiveแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibles)    ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดา้นการตอบสนอง ความตอ้งการ (Responsiveness)  
ด้านความมั่นใจ (Assurance) ด้านการเขา้ใจความรู้สึกผูรั้บบริการ  (Empathy) ผูจ้ ัดท าโครงงาน
ก าหนดค่าเป็น มาตราวดัของ Linker (Linker Scale) 5 ระดบั น ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการ     คะแนน 
 มีศกัยภาพมากท่ีสุด 5 
 มีศกัยภาพมาก 4 
 มีศกัยภาพปานกลาง 3 
 มีศกัยภาพนอ้ย 2 
 มีศกัยภาพนอ้ยสุด                                                     1                      
การแปลผลคะแนนรายขอ้และโดยรวม ใชค่้าเฉล่ียท่ีมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ของ Best (อา้งถึงใน ภรภทัร อ่ิมโอฐ.2550) ดงันั้น  
 
                                   Maximum – Minimum      =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด               (3.2) 
                                                Interval                                            จ  านวน 
 
                                                                              =       5 – 1 
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                                                                                          5 
                                                                               =     0.80 

 
คะแนนเฉล่ีย       4.61 – 5.00      แสดงวา่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย       3.41 – 4.60      แสดงวา่มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย       2.61 – 3.40      แสดงวา่มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย       1.81 – 2.60      แสดงวา่มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย       1.00 – 1.80      แสดงวา่มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 3.5.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ด่านศุลกากรเชียงของ 
จ าแนกตามความถ่ีของการใชบ้ริการ  
       3.5.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ด่านศุลกากรเชียงของ   
ส่วนตวัแปร อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย วฒิุการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน  
       3.5.5 ตารางการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ 
 

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพื่อระบุสถานะของแต่ละเกณฑ ์
 
      ความคาดหวงัของผู ้   
                   ผูใ้หบ้ริการ 
การรับรู้ของ 
     ผูใ้ชบ้ริการ 

มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย  
5.00 – 4.61  

มาก 
มีค่าเฉล่ีย  
4.60 – 3.41  

ปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 

3.40 – 2.61 

นอ้ย 
มีค่าเฉล่ีย 

2.60 – 1.81 

นอ้ยสุด 
มีค่าเฉล่ีย 

1.80 – 1.00 

 
มากท่ีสุด 

มีค่าค่าเฉล่ีย 4.61-5.00 

รักษา
มาตรฐาน
การบริการ 

รักษา
มาตรฐาน
การบริการ 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้
มาก 

มีค่าเฉล่ีย 3.41-4.60 
รักษา

มาตรฐาน
การบริการ 

รักษา
มาตรฐาน
การบริการ 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

ปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 3.40 – 2.61 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ยอมรับ และ
ปรับปรุง 
ไดอี้ก 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้
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ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพื่อระบุสถานะของแต่ละเกณฑ ์(ต่อ)    
  

  

 ตารางท่ี3.2 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพื่อระบุสถานะแต่ละเกณฑข์องความคาดหวงั
ของผูใ้ห้บริการ และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ ผูจ้ดัท าโครงงานเลือกพิจารณาเฉพาะมาก และมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากผลเฉล่ียการเก็บแบบสอบถามอยู่ในช่วงท่ีมาก และมากท่ีสุด จึงพบว่าเม่ือเทียบ
ความหวงัของผูใ้ห้บริการท่ีมีระดบัมากท่ีสุดกบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัมากท่ีสุดควรท่ีจะ
รักษามาตรฐานการบริการน้ีไว ้แต่หากความคาดหวงัของผูใ้ห้บริการอยู่ในระดบัมากแต่การรับรู้
ของผูใ้ช้บริการนั้นมากสุดซ่ึงยงัสามารพฒันาคุณภาพการบริการได้อีก ถา้ความคาดหวงัของผู ้
ให้บริการอยูใ่นระดบัมากสุดแต่การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในระดบัมากแสดงว่าเกิดช่องว่างความ
คาดหวงัของผูใ้ห้บริการสามารถน ามาปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการบริการต่อไป แต่หากความ
คาดหวังของผู ้ให้บ ริการอยู่ในระดับมาก และการรับ รู้ของผู ้ใช้บ ริการมากเช่น เดียวกัน 
จึงสามารถยอมรับการบริการน้ีได้ 

 
 
 

      ความคาดหวงัของผู ้   
                   ผูใ้หบ้ริการ 
การรับรู้ของ 
     ผูใ้ชบ้ริการ 

มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย  
5.00 – 4.61  

มาก 
มีค่าเฉล่ีย  
4.60 – 3.41  

ปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 

3.40 – 2.61 

นอ้ย 
มีค่าเฉล่ีย 

2.60 – 1.81 

นอ้ยสุด 
มีค่าเฉล่ีย 

1.80 – 1.00 

นอ้ย 

มีค่าเฉล่ีย 2.60 – 1.81 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง 

ปรับปรุง 

ยอมรับ และ

ปรับปรุง 

ไดอี้ก 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

นอ้ยสุด 

มีค่าเฉล่ีย 1.80 – 1.00 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง 

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ 
ตอ้ง 

ปรับปรุง 

ยอมรับ และ
ปรับปรุง 
ไดอี้ก 
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ตารางที่ 3.3 เกณฑก์ารแปลความหมายของแต่ละสถานะ 
 

 
จากตารางท่ี 3.3 หลงัจากผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ าการการวิเคราะห์ ความคาดหวงัผูใ้หบ้ริการ

และการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงสามารถแปลความหมายของแต่ละเกณฑ์ พบว่าความหวงัของ 
ผูใ้หบ้ริการท่ีมีระดบัมากท่ีสุดกบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัมากท่ีสุดเช่นเด่ียวกนัหมายความ
ว่าการบริการของผู ้ให้บริการมีความพร้อม  และมีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริการ  
เป็นสถานะท่ี รักษามาตรฐานการบริการน้ีไว ้หากความคาดหวงัของผูใ้ห้บริการอยู่ในระดบัมาก
สุดแต่การรับรู้ของผูใ้ช้บริการนั้นมากหมายความว่าการบริการของผูใ้ห้บริการมีความคาดหวงั
มากกว่าการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ อยู่ในระดับพอใจในการใช้บริการ แต่สามารถหาช่องว่างของ
คุณภาพการบริการต่อการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการมาปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพบริการต่อไป ถา้ความ
คาดหวงัของผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัมากแต่การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากสุดหมายความ

ความคาดหวงัของผู ้
ใหบ้ริการ 

การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ ความหมาย 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

การบริการของผูใ้ห้บริการมีความพร้อม และมี
ค ว าม ค าดห วัง ต่ อ ก ารพัฒ น าก ารบ ริ ก าร  
เป็นสถานะท่ี รักษามาตรฐานการบริการ 

มากท่ีสุด มาก 

การบริการของผู ้ให้บ ริการมีความคาดหวัง
มากกว่าการรับรู้ของผู ้ใช้บริการ อยู่ในระดับ
พอใจในการใชบ้ริการ แต่สามารถหาช่องวา่งของ
คุณภาพการบริการต่อการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการมา
ปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพบริการต่อไป 

มาก มากท่ีสุด 
การบริการของผูใ้ห้บริการเกินความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้ริการในระดบัพึงพอใจมาก แต่เป็นสถานะ
ท่ีสามารถพฒันาการบริการไดอี้ก 

มาก มาก 
การบริการของผู ้ให้บริการมีความเหมาะสม  
และตรงต่อความคาดหวังของผู ้ใช้บริการใน
ระดบัท่ียอมรับไดแ้ต่ยงัสามารถพฒันาไดม้ากข้ึน 



 

บทที ่4 

ผลการด าเนินโครงงาน 
 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าโครงงาน จึงน ามารายงานผล    
โดยใช้สถิติในการค านวณทั้งเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย    
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูข้องผูใ้ชบ้ริการ และไดแ้จกแบบสอบถามให้ผูท่ี้มาใชบ้ริการ
ด้านโลจิสติกส์ท่ีด่านศุลกากรเชียงของจ านวน 90 ชุด จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดย               
ใช้ทฤษฎี SERVQUAL กรณีศึกษาด่านศุลกากรเชียงของ โดยท่ีผูจ้ดัท ำโครงงำนจะน ำเสนอกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่  1 วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผูข้องผูใ้ช้บริกำร            
 ท่ีด่ำนศุลกำกรเชียงของ จำกกำรเก็บแบบสอบถำมจ ำนวน 90 ชุด ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ         
และประสบกำรณ์ท ำงำน โดยผูจ้ดัท ำโครงงำนจะน ำเสนอขอ้มูลเป็นจ านวนการแจกแจงความถ่ี                    
 และหาค่าร้อยละ 
 ตอนที่  2 วิ เคราะห์ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการในด่านศุลกากรเชียงของ ได้แก่              
ด้านความเป็น รูปธรรม ด้านความหน้าเช่ือ ถือ  ด้านการตอบสนอง ด้านความเอาใจใส่                   
และดา้นความไวว้างใจ เพื่อท่ีจะใชใ้นการหาค่าเฉล่ีย 𝑥̅   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  N  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
  n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งยอ่ย  
  X̅ แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนนดิบชุด X  
  SD  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
  *  แทน  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ตอนที่  3 การวิ เคราะห์ ระดับความคาดหวัง  การรับ รู้  และช่องว่างของคุณภาพ                    
ในการให้บริการ การศึกษาจากมุมมองของผูใ้ช้บริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ ซ่ึงประกอบ          
ดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการเอาใจใส่ 
และดา้นความไวว้างใจ 
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 ตอนที่  4 สรุป และวิเคราะห์การแก้ไขช่องว่างท่ี เกิดข้ึนในการให้บริการการศึกษา             
จากมุมมองของผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
รูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการเอาใจใส่ และดา้นความไวว้างใจ 
 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ใช้บริการทีด่่านศุลกากรเชียงของ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูข้องผูใ้ชบ้ริการท่ีด่าน
ศุลกากรเชียงของ โดยแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 

 
ตารางที่ 4.1 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามเพศ 
 

 

จากตารางท่ี 4.1 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ช้บริการด่านศุลกากรเชียงของพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 68.89 และเป็นเพศหญิงจ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 เรียงตามล าดบั 

ตารางที่ 4.2 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
62 
28 

 
68.89 
31.11 

รวม 90 100 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

อายุ 
   20 ปี – 30 ปี 
   31 ปี – 40 ปี 
   41 ปี – 50 ปี 
   มากกวา่ 50 ปี 

 
35 
32 
21 
2 

 
38.89 
35.56 
23.33 
2.22 

รวม 90 100 
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จากตารางท่ี 4.2 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ช้บริการด่านศุลกากรเชียงของพบว่าผูต้อบ
แบ บ ส อบ ถ าม ส่ วน ให ญ่ อ ยู่ ใน ช่ ว งอ ายุ ตั้ ง แ ต่  20ปี  – 30 ปี มี จ าน วน ม าก สุ ด  35 ค น                             
คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมาตั้งแต่ช่วงอายุ 31ปี – 40 ปี มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56  
รองลงมาช่วงอายุตั้งแต่ 41ปี – 50 ปี  มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  และอายุมากกว่า 50 ปี  
มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 เรียงตามล าดบั 

ตารางที่ 4.3 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

  

 จากตารางท่ี 4.3 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมีผูใ้ช้บริการด่านศุลกากรเชียงของ โดยพบว่า  
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัการศึกษาเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า    
มีจ  านวนมากสุดจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 รองลงมาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   
หรือเทียบเท่ามีการใช้บริการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า                  
มีการใช้บริการจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)      
หรือเทียบเท่ามีการใชบ้ริการมีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33  เรียงตามล าดบั 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 
47 
18 
12 
13 

 
52.22 
20.00 
13.33 
14.44 

รวม 90 100 
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 ตารางที่ 4.4 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 

 

จากตารางท่ี 4.4 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการด่านศุลกากรเชียงของโดยพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างานมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 1 ปี  – 5ปี  จ านวน  37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.11 รองลงมาอยูใ่นช่วงระหว่างต ่ากว่า 1 ปี จ  านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44  
ช่วงระหว่าง 6 ปี – 10 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 และช่วงระหว่าง มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ13.33 เรียงตามล าดบั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ท างาน 
ต ่ากวา่ 1 ปี 
1 ปี – 5 ปี 
6 ปี – 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

 
22 
37 
19 
12 

 
24.44 
41.11 
21.11 
13.33 

รวม 90 100 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการให้บริการ 
 ตอนท่ี  2 วิ เคราะห์ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการในด่านศุลกากรเชียงของ ได้แก่  
ด้านความเป็น รูปธรรม ด้านความหน้าเช่ือ ถือ  ด้านการตอบสนอง ด้านความเอาใจใส่  
และดา้นความไวว้างใจ เพื่อท่ีจะใชใ้นการหาค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง โดยปัจจยัในดา้นความเป็น          

รูปธรรมของการบริการและส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้โดยจ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
และส่ิงทีจ่ับต้องได้ (Tangible) 

Mean Std.Deviation 
ระดับความพงึ

พอใจ 
1. พนกังานมีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ยิม้
แยม้แจ่มใส และมีความสุภาพ 

4.38 0.552 มาก 

2. มีป้ายบอกทางชดัเจนหรือสถานท่ีต่างๆ
ภายในด่านศุลกากรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่นป้าย
รายละเอียดขั้นตอนการเขา้รับบริการเป็นตน้ 

4.37 0.608 มาก 

3. มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการครบ
ครัน เช่น ท่ีจอดรถเพียงพอ อุปกรณ์ในการใชง้าน
ท่ีมีความเหมาะสมเป็นตน้ 

4.32 0.716 มาก 

4. มีการน าเทคโนโลยมีาอ านวยความสะดวกใน
การใหบ้ริการ 

4.27 0.700 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.33  
 
จากตารางท่ี 4.5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

เพื่อท่ีจะทราบว่าผู ้ใช้บริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีความคิดเห็นโดยรวมต่อด้านความ 
เป็น รูปธรรมของการบริการ  และส่ิงท่ีจับต้องได้อยู่ในระดับมากโดยมี ค่า Mean = 4.33  
แต่หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือเร่ือง
พ นั ก ง าน มี ก า ร แ ต่ ง ก า ย ส ะ อ าด เรี ย บ ร้ อ ย  ยิ้ ม แ ย ้ม แ จ่ ม ใ ส  แ ล ะ มี ค ว าม สุ ภ าพ 
โดยมีค่า Mean = 4.38 , S.D. = 0.552 รองลงมาคือ  มีป้ายบอกทางชัดเจนหรือสถานท่ีต่างๆ 
ภายในด่านศุลกากรได้อย่างชัดเจนโดยมีค่า Mean = 4.37 , S.D. = 0.608 และข้อท่ีมีคะแนน 
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เฉ ล่ี ย ต ่ า ท่ี สุ ด คื อ  ก า ร น า เท ค โน โ ล ยี ม าอ าน ว ย ค ว าม ส ะ ด ว ก ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร 
โดยมีค่า Mean = 4.27, S.D. = 0.700 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง โดยปัจจยัในด้านความ  

ไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ โดยจ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
 
ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

Mean Std.Deviation 
ระดับความ
พงึพอใจ 

5. พนกังานมีความซ่ือสัตวสุ์จริต 4.34 0.564 มาก 

6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเสมอ
ตน้เสมอปลายทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 4.32 0.615 มาก 

7. พนกังานด่านศุลกากรสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น การ
ตอบสนองการใหบ้ริการ การตอบค าถาม 

4.34 0.690 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.33  

 
จากตารางท่ี 4.6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

เพื่อท่ีจะทราบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของอมีความคิดเห็นโดยรวมต่อดา้นความไวว้างใจ
ห รือความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมากโดยมี ค่า Mean = 4.33 แต่หากพิ จารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ พนักงานมีความซ่ือสัตวสุ์จริตโดยมีค่า Mean = 4.34 , S.D. = 0.564
รองลงมาคือ  พนั ก งาน ด่ าน ศุลก ากรสาม ารถแก้ไข ปัญห าเฉพ าะหน้ าได้ เป็ น อย่าง ดี                         
 เช่น การตอบสนองการให้บริการ การตอบค าถามโดยมีค่า Mean = 4.34 , S.D. = 0.690 และขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียต ่ าท่ี สุดคือ พนักงานให้บริการลูกค้าได้อย่างดี เสมอต้น เสมอปลายทุกคร้ัง 
ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยมีค่า Mean = 4.32 , S.D. = 0.615  

 

 



 46 
 

ตารางที่  4.7 ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยปัจจัยในด้านการ
ตอบสนองของเจา้หนา้ท่ีจ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 

 
ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที ่
(Responsiveness) 

Mean Std. Deviation ระดับความพงึพอใจ 

8. พนกังานสามารถใหบ้ริการในดน้ต่างๆแก่
ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 

4.34 0.603 มาก 

9. พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 4.42 0.653 มาก 

10. พนกังานสามารถตอบค าถามลูกคา้ไดต้รง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

4.46 0.612 มาก 

11. พนกังานด่านศุลกากรมีความเตม็ใจ และ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 4.34 0.656 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.39  
 
จากตารางท่ี 4.7 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

เพื่อท่ีจะทราบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีความคิดเห็นโดยรวมต่อดา้นการตอบสนอง
ของเจา้หน้าท่ีอยู่ในระดบัมากโดยมีค่า Mean = 4.39 แต่หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูใ้ชบ้ริการ    
ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือพนกังานสามารถตอบค าถามลูกคา้ไดต้รงต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้โดยมีค่า Mean = 4.46 , S.D. = 0.612 รองลงมาคือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอ 
ต่อความต้องการของผู ้ใช้บ ริการโดยมีค่า Mean = 4.42  , S.D. = 0.653 และข้อ ท่ี มีคะแนน 
เฉล่ียต ่ าท่ี สุดคือ พนักงานด่านศุลกากรมีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 
โดยมีค่า Mean = 4.34 , S.D. = 0.656  
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง โดยปัจจยัในดา้นความเอาใจ    
       ใส่จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 
 

ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) Mean Std.Deviation 
ระดับความพงึ

พอใจ 
12. พนกังานมีความใส่ใจในการตอบ
ค าถาม และแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

4.44 0.602 มาก 

13. พนกังานยนิดีรับฟังความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ 4.36 0.641 มาก 

14. พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีทั้งการยิม้
แยม้ และทกัทายดว้ยความเป็นมิตร 4.42 0.653 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.41  
 
จากตารางท่ี 4.8 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

เพื่อท่ีจะทราบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีความคิดเห็นโดยรวมต่อดา้นความเอาใจใส่ 
อยู่ ใน ระดับ  มากโดยมี ค่ า Mean = 4.41  แต่ห ากพิ จารณ าเป็นรายข้อพบว่ าผู ้ใช้บ ริก าร 
ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานมีความใส่ใจในการตอบค าถาม และแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการโดยมีค่า Mean = 4.44 , S.D. = 0.602 รองลงมาคือพนกังานมีมนุษยส์ัมพนัธ์
ท่ีดีทั้ งการยิ้มแยม้และทักทายด้วยความเป็นมิตรโดยมีค่า Mean = 4.42 , S.D. = 0.653 และขอ้ท่ี 
มีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ พนักงานยินดีรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการ  
โดยมีค่า Mean = 4.36 , S.D. = 0.641 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง โดยมีปัจจยัในดา้นความ      

ไวว้างใจจ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 

 

ด้านความไว้วางใจ (Assurance) Mean Std.Deviation 
ระดับความพงึ

พอใจ 
15. การใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการในกรณีท่ีเกิด
ปัญหา 

4.41 0.644 มาก 

16. ผูใ้ชบ้ริการสามารถไวว้างใจในการแกไ้ข
ปัญหาของเจา้หนา้ท่ีท่ีด่านศุลกากรได ้

4.40 0.632 มาก 

17. พนกังานพร้อมรับผดิชอบหากเกิด
ขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการ เช่น เอกสารเกิด
ขอ้ผดิพลาดในระหวา่งการด าเนินงาน 

4.33 0.764 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.38  
 
จากตารางท่ี 4.9 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

เพื่อท่ีจะทราบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีความคิดเห็นโดยรวมต่อดา้นความไวว้างใจ
อยู่ ใน ระดับ  มากโดยมี ค่ า Mean = 4.38  แต่ห ากพิ จารณ าเป็นรายข้อพบว่ าผู ้ใช้บ ริก าร 
ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือการให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการในกรณีท่ีเกิดปัญหา 
โดยมีค่า Mean = 4.41 , S.D. = 0.644 รองลงมาคือผูใ้ชบ้ริการสามารถไวว้างใจในการแกไ้ขปัญหา
ของเจ้าหน้ าท่ี ท่ี ด่ าน ศุลกากรได้โดยมี ค่า Mean = 4.40 ,S.D. = 0.632 และข้อ ท่ี มีคะแนน 
เฉ ล่ี ยต ่ า ท่ี สุ ด คื อพนั ก งานพ ร้อม รับ ผิ ด ชอบห าก เกิ ดข้อ ผิ ดพ ล าด ใน ก ารให้ บ ริก าร  
เช่น เอกสารเกิดขอ้ผดิพลาดในระหวา่งการด าเนินงานโดยมีค่า Mean = 4.33, S.D. = 0.680 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในปัจจยัของทุกดา้น 
 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียง 

ของจ านวน 90 ราย 
Mean ระดบัความพึงพอใจ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และส่ิงท่ีจบั
ตอ้งได ้(Tangible) 

4.33 มาก 

2. ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 4.34 มาก 
3.ดา้นการตอบสนองของเจา้หนา้ท่ี (Responsiveness) 4.39 มาก 
4. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) 4.41 มาก 
5. ดา้นความไวว้างใจ (Assurance) 4.38 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

เพื่อท่ีจะทราบว่าผูใ้ช้บริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของมีความคิดเห็นโดยรวมต่อความพึงพอใจ 
ข อ ง ทุ ก ด้ าน  แ ล ะ พิ จ า รณ า เป็ น ร าย ข้ อ โ ด ย มี ด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ย ร ว ม ม าก ท่ี สุ ด คื อ  
ด้านความเอาใจใส่ Mean = 4.41รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าท่ี  Mean = 4.39  
ด้านความไว้วางใจ  Mean = 4.38 ด้านความไว้วางใจห รือความ น่ าเช่ื อ ถือ  Mean = 4.34 
 และล าดับ สุดท้าย ท่ี มีคะแนนเฉ ล่ียต ่ า ท่ี สุด คือ  ด้านความเป็น รูปธรรมของการบ ริการ 
และส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้Mean = 4.33 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 



 50 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัของผู้ให้บริการ และการรับรู้ของผู้ใช้บริการทีด่่านศุลกากร 

เชียงของ 
 ตอน ท่ี  3 การวิ เคราะห์ ระดับความคาดหวัง  การรับ รู้  และช่องว่างของคุณภาพ 
ในการให้บริการจากมุมมองของผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นการเอาใจใส่ และดา้นความ 
ไวว้างใจ 

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และช่องว่างของคุณภาพในการบริการท่ีด่าน   
          ศุลกากรเชียงของ 
 

ความพงึพอใจในการบริการ 
การคาดหวงั 

Mean 
การรับรู้ 
Mean 

ช่องว่าง 
Mean 

ล าดับ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และส่ิง
ท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) 

5 4.33 0.66 1 

2. ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

5 4.33 0.66 1 

3.ดา้นการตอบสนองของเจา้หนา้ท่ี 
(Responsiveness) 

5 4.39 0.61 3 

4. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) 5 4.41 0.59 4 
5. ดา้นความไวว้างใจ (Assurance) 5 4.38 0.62 2 

  

 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และช่องว่างของคุณภาพ
การบริการ พบวา่ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้และดา้นความไวว้างใจ
ห รือความน่าเช่ือ ถือ มี ช่องว่างเกิด ข้ึนมากท่ี สุดโดยมี ค่า Mean = 0.66 ซ่ึ งท าให้ทราบว่า 
ควรมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นอันดับแรกเพื่อท่ีจะลดช่องว่างท่ีเกิดข้ึนในการบริการให้น้อยลง  
อันดับ ท่ีสองคือ ด้านความไว้วางใจมี ช่องว่างท่ี เกิด ข้ึน คือ Mean = 0.62 อันดับ ท่ีสามคือ 
ด้ าน ก ารตอบสนองของเจ้าหน้ า ท่ี มี ค่ า  Mean = 0.61 และ ช่ อ งว่ าง ท่ี เกิ ดน้ อ ย ท่ี สุ ด คื อ  
ด้านความเอาใจใส่เป็น Mean = 0.59 ตามล าดับ จากการท่ีเรียงล าดับการเกิดช่องว่างท่ีมากท่ีสุด 
เป็นอนัดับแรกนั้ นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงจุดซ่ึงเลือกแก้ไขปัญหาตามล าดับของ
ช่องวา่งท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางที่ 4.12 ระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และช่องวา่งของคุณภาพในการใหบ้ริการดา้นความเป็น  
         รูปธรรม 
 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
และส่ิงทีจ่ับต้องได้ (Tangible) 

ความคาดหวงั 
Mean 

การรับรู้ 
Mean 

ช่องว่าง 
Mean 

ล าดับ 

1. พนกังานมีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
ยิม้แยม้แจ่มใส่ และมีความสุภาพ 

5 4.38 0.62 4 

2. มีป้ายบอกทางชดัเจนหรือสถานท่ีต่างๆ
ภายในด่านศุลกากรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่นป้าย
รายละเอียดขั้นตอนการเขา้รับบริการเป็นตน้ 

5 4.37 0.63 3 

3. มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการ
ครบครัน เช่น ท่ีจอดรถเพียงพอ อุปกรณ์ใน
การใชง้านท่ีมีความเหมาะสมเป็นตน้ 

5 4.32 0.68 2 

4. มีการน าเทคโนโลยมีาอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการ 5 4.27 0.73 1 

ผลรวมของค่าเฉล่ีย 5 4.33 0.665 
  

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ และคะแนนช่องว่างของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ี มี ต่อคุณภาพในการให้บ ริการ ด้านความเป็น รูปธรรมของการบ ริการ 
และส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ผลประเมินรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่า Mean = 5 และมีระดบัการรับรู้ 
ในคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่า Mean = 4.33 และคะแนนช่องว่าง
ระหว่างระดับความคาดหวัง  และการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ 
มีค่า Mean = 0.665 จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการบริการในส่วนของ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ และส่ิงท่ีจบัตอ้งได้ มีการน าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในการ
ใหบ้ริการ มีช่องวา่งคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.13 ระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการดา้นความ   
          ไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ 
 

ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

ความคาดหวงั 
Mean 

การรับรู้ 
Mean 

ช่องว่าง 
Mean 

ล าดับ 

5. พนกังานมีความซ่ือสัตวสุ์จริต 5 4.34 0.66 2 

6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเสมอ
ตน้เสมอปลายทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

5 4.32 0.68 1 

7. พนกังานด่านศุลกากรสามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น การ
ตอบสนองการใหบ้ริการ การตอบค าถาม 

5 4.34 0.66 2 

ผลรวมของค่าเฉล่ีย 5 4.33 0.67 
  

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ และคะแนนช่องว่างของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ี มี ต่อคุณภาพในการให้บ ริการ ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ  
ผลประเมินรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่า Mean = 5 และมีระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
ท่ีได้รับโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่า Mean = 4.33 ซ่ึงส่งผลให้คะแนนช่องว่างระหว่าง  
ระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของมีค่า Mean = 0.67  
จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการบริการในส่วนของ ดา้นความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ 
พนักงานให้บ ริการลูกค้าได้อย่ าง ดี เสมอต้น เสมอปลายทุกค ร้ัง ท่ี ให้ บ ริก ารแ ก่ ลูกค้า  
มีช่องวา่งคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.14 ระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และช่องวา่งของคุณภาพในการใหบ้ริการดา้นการ        
          ตอบสนองของเจา้หนา้ท่ี 
 

ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที ่
(Responsiveness) 

ความคาดหวงั 
Mean 

การรับรู้ 
Mean 

ช่องว่าง 
Mean 

ล าดับ 
 

8. พนกังานสามารถใหบ้ริการในดน้ต่างๆแก่
ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 

5 4.34 0.66 1 

9. พนกังานมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ 

5 4.42 0.58 2 

10. พนกังานสามารถตอบค าถามลูกคา้ไดต้รง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

5 4.46 0.54 3 

11. พนกังานด่านศุลกากรมีความเตม็ใจ และ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

5 4.34 0.66 1 

ผลรวมของค่าเฉล่ีย 5 4.39 0.61 
 

 จากตารางท่ี  4.14 พบว่าระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้  และคะแนนช่องว่าง 
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณภาพในการให้บริการ ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าท่ี 
ผลประเมินรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่า Mean = 5 และมีระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
ท่ีได้รับโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่า Mean = 4.39 จึงส่งผลให้คะแนนช่องว่างระหว่าง 
ระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของมีค่า Mean = 0.61 
จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการบริการในส่วนของ ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าท่ี 
พนกังานสามารถให้บริการในดน้ต่างๆแก่ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว  และพนกังานด่านศุลกากร
มีความเตม็ใจ และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มีช่องวา่งคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
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ตารางที่  4.15 ระดับความคาดหวัง การรับ รู้  และช่องว่างของคุณภาพในการให้บ ริการ 

    ดา้นความเอา ใจใส่ 
 

ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 
ความคาดหวงั 

Mean 
การรับรู้ 
Mean 

ช่องว่าง 
Mean 

ล าดับ 

12. พนกังานมีความใส่ใจในการตอบค าถาม
และแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

5 4.44 0.56 3 

13. พนกังานยนิดีรับฟังความคิดเห็น  
และขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ 

5 4.36 0.64 1 

14. พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีทั้งการยิม้แยม้
และทกัทายดว้ยความเป็นมิตร 

5 4.42 0.58 2 

ผลรวมของค่าเฉล่ีย 5 4.41 0.59 
  

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ และคะแนนช่องว่างของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อคุณภาพในการให้บริการ ดา้นความเอาใจใส่ ผลประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
โดยมีค่า Mean = 5 และมีระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมี
ค่า Mean = 4.41 ซ่ึงส่งผลให้คะแนนช่องว่างระหว่าง ระดบัความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพ
การบริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของมีค่า Mean = 0.59 จากผลการวิ เคราะห์ช่องว่างคุณภาพ 
การบริการในส่วนของดา้นความเอาใจใส่ พนกังานยินดีรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ
ผูใ้ชบ้ริการ มีช่องวา่งคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.16 ระดบัความคาดหวงั การรับรู้ และช่องวา่งของคุณภาพในการใหบ้ริการ 
                           ดา้นความไวว้างใจ 
 

ด้านความไว้วางใจ (Assurance) 
ความคาดหวงั 

Mean 
การรับรู้ 
Mean 

ช่องว่าง 
Mean 

ล าดับ 

15. การใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการในกรณีท่ีเกิด
ปัญหา 

5 4.41 0.59 3 

16. ผูใ้ชบ้ริการสามารถไวว้างใจในการแกไ้ข
ปัญหาของเจา้หนา้ท่ีท่ีด่านศุลกากรได ้

5 4.40 0.60 2 

17. พนกังานพร้อมรับผดิชอบหากเกิด
ขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการ เช่น เอกสารเกิด
ขอ้ผดิพลาดในระหวา่งการด าเนินงาน 

5 4.33 0.67 1 

ผลรวมของค่าเฉล่ีย 5 4.38 0.62 
  

 จากตารางท่ี  4.16 พบว่าระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้  และคะแนนช่องว่าง 
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อคุณภาพในการให้บริการ ด้านความไวว้างใจ ผลประเมินรวม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่า Mean = 5 และมีระดบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บโดยรวม
อยู่ในระดบัมากโดยมีค่า Mean = 4.38 ซ่ึงส่งผลให้คะแนนช่องว่างระหว่าง ระดบัความคาดหวงั 
และการรับรู้ในคุณภาพการบริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของมีค่า Mean = 0.62 จากผลการวิเคราะห์
ช่องว่างคุณภาพการบริการในส่วนของด้านความเอาใจใส่ พนักงานพร้อมรับผิดชอบหากเกิด
ขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ เช่น เอกสารเกิดขอ้ผิดพลาดในระหว่างการด าเนินงาน มีช่องว่าง
คุณภาพการบริการสูงท่ีสุด 
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4.4  การเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ของผู้คาดหวงัในการให้บริการ และการรับรู้ของผู้ใช้บริการ 
 จากการวิเคราะห์ความคาดหวังของผูใ้ห้บริการ และการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงได้ 
ขอ้เปรียบเทียบของการบริการในแต่ละเกณฑ ์และน าเกณฑม์าแปลความหมายโดยการเปรียบเทียบ
ตารางแบบเมตริกซ์  และหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของผู ้ให้บ ริการท่ี ด่าน ศุลกากร  
ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพื่อระบุสถานะของแต่ละเกณฑ ์

 

 

      ความคาดหวงัของผู ้   
                   ผูใ้หบ้ริการ 
การรับรู้ของ 
     ผูใ้ชบ้ริการ 

มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย  

5.00 – 4.61  

มาก 
มีค่าเฉล่ีย  
4.60 – 3.41  

ปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 

3.40 – 2.61 

นอ้ย 
มีค่าเฉล่ีย 

2.60 – 1.81 

นอ้ยสุด 
มีค่าเฉล่ีย 

1.80 – 1.00 

 
มากท่ีสุด 

มีค่าค่าเฉล่ีย 5.00 – 4.61 

รักษา
มาตรฐาน
การบริการ 

รักษา
มาตรฐาน
การบริการ 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้
มาก 

มีค่าเฉล่ีย 4.60 – 3.41 
รักษา

มาตรฐาน
การบริการ 

รักษา
มาตรฐาน
การบริการ 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

ปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 3.40 – 2.61 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ยอมรับและ
ปรับปรุง 
ไดอี้ก 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

นอ้ย 
มีค่าเฉล่ีย 2.60 – 1.81 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง 

ปรับปรุง 

ยอมรับและ
ปรับปรุง 
ไดอี้ก 

เกิดความ
คาดหวงัแต่
สามารถ

ปรับปรุงได ้

นอ้ยสุด 
มีค่าเฉล่ีย 1.80 – 1.00 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ
ตอ้ง 

ปรับปรุง 

ไม่ยอมรับ 
ตอ้ง 

ปรับปรุง 

ยอมรับและ
ปรับปรุง 
ไดอี้ก 
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จากตารางท่ี  4.17 การเป รียบ เทียบผลการวิ เคราะห์ เพื่ อระบุสถานะแต่ละเกณฑ ์
ของความคาดหวงัของผูใ้ห้บริการ และการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ ผูจ้ดัท าโครงงานเลือกพิจารณา
เฉพาะมาก และมากท่ีสุดเน่ืองจากผลเฉล่ียการเก็บแบบสอบถามอยูใ่นช่วงท่ีมาก และมากท่ีสุดจึง
พบว่าเม่ือเทียบความหวงัของผูใ้ห้บริการท่ีมีระดบัมากท่ีสุดกบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบั
มากท่ีสุดควรท่ีจะรักษามาตรฐานการบริการน้ีไว ้แต่หากความคาดหวงัของผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบั
มากแต่การรับรู้ของผูใ้ช้บริการนั้นมากสุดซ่ึงยงัสามารพฒันาคุณภาพการบริการไดอี้ก ถา้ความ
คาดหวงัของผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัมากสุดแต่การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากแสดงว่าเกิด
ช่องว่างความคาดหวงัของผูใ้ห้บริการสามารถน ามาปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพการบริการต่อไป 
แต่หากความคาดหวงัของผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัมาก และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการมากเช่นเดียวกนั 
จึงสามารถยอมรับการบริการน้ีได ้

ตารางที่ 4.18  เกณฑก์ารแปลความหมายของแต่ละสถานะ 

 

  

 จากตารางท่ี 4.18 หลงัจากผูจ้ ัดท าโครงงานได้ท าการการวิเคราะห์ ความคาดหวงัผูใ้ห้
บริการ และการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสามารถแปลความหมายของแต่ละเกณฑ์ พบว่าความหวงั

ความคาดหวงัของผู้
ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

ความหมาย 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
การบริการของผูใ้หบ้ริการมีความพร้อม และมีความคาดหวงั
ต่อการพฒันาการบริการ เป็นสถานะท่ี รักษามาตรฐานการ
บริการ 

มากท่ีสุด มาก 
การบริการของผูใ้หบ้ริการมีความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้
ของผูใ้ชบ้ริการ อยูใ่นระดบัพอใจในการใชบ้ริการ  
แต่สามารถหาช่องวา่งของคุณภาพการบริการต่อการรับรู้ 
ของผูใ้ชบ้ริการมาปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพบริการต่อไป 

มาก มากท่ีสุด 
การบริการของผูใ้หบ้ริการเกินความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ
ในระดบัพึงพอใจมาก แต่เป็นสถานะท่ีสามารถพฒันาการ
บริการไดอี้ก 

มาก มาก 
การบริการของผูใ้หบ้ริการมีความเหมาะสม และตรงต่อ
ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการในระดบัท่ียอมรับไดแ้ต่ยงั
สามารถพฒันาไดม้ากข้ึน 
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ของผูใ้ห้บริการท่ีมีระดับมากท่ีสุดกับการรับรู้ของผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับมากท่ีสุดเช่นเด่ียวกัน
หมายความว่าการบริการของผูใ้หบ้ริการมีความพร้อม และมีความคาดหวงัต่อการพฒันาการบริการ 
เป็นสถานะท่ี  รักษามาตรฐานการบริการ น้ีไว้ หากความคาดหวังของผู ้ให้บ ริการอยู่ใน 
ระดับมากสุดแต่การรับรู้ของผู ้ใช้บริการนั้ นมากหมายความว่าการบริการของผู ้ให้บริการ 
มีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ อยู่ในระดบัพอใจในการใช้บริการ แต่สามารถ 
หาช่องว่างของคุณภาพการบริการต่อการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการมาปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณภาพบริการ
ต่อไป ถ้าความคาดหวังของผู ้ให้บริการอยู่ในระดับมากแต่การรับรู้ของผู ้ใช้บริการอยู่ใน 
ระดบัมากสุดหมายความว่าการบริการของผูใ้ห้บริการเกินความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการในระดบั 
พึงพอใจมากแต่เป็นสถานะท่ีสามารถพฒันาการบริการไดอี้ก แต่หากความคาดหวงัของผูใ้หบ้ริการ
อยู่ในระดับมากและการรับ รู้ของผู ้ใช้บ ริการมากเช่น เดียวกันหมายความว่าการบริการ 
ของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสม และตรงต่อความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการในระดบัท่ียอมรับได ้
แต่ยงัสามารถพฒันาไดม้ากข้ึน จากนั้นผูจ้ดัท าโครงงานไดน้ าเกณฑก์ารแปลความหมายมาวิเคราะห์
ความคาดหวงัขอผูใ้ห้บริการกับการรับรู้ของผูใ้ช้บริการ เพื่อหาแนวทางขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไ้ขจากสาเหตุท่ีเกิดข้ึน แสดงดงัตารางท่ี 4.19 
 

ตารางที่ 4.19  การวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

 

ปัจจัยคุณภาพ 
การบริการ 

เร่ืองทีต้่อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวงั
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

สาเหตุ 

1. ดา้นความเป็น
รูปธรรมของการ
บริการ และส่ิงท่ี
จบัตอ้งได ้
(Tangible) 

มีการน า
เทคโนโลยมีา
อ านวยความ
สะดวกในการ
ใหบ้ริการ 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ : การมาใช้บ ริการไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเกิด
ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 
ข้อ เสนอแนะ  ควรเล็ง เห็น ถึง
ความส าคญัของเทคโนโลยี และ
น าอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้น
การด าเนินงานเช่น เคร่ืองกดบตัร
คิว  เพื่ อท าให้ การบ ริการเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงจะท าให้การ
บ ริการมีความรวด เร็ว  และมี
ประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมาก
ข้ึน แต่ในกรณีท่ีตอ้เปล่ียนน า 
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ตารางที่ 4.19  การวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข (ต่อ) 

 

ปัจจัยคุณภาพ 
การบริการ 

เร่ืองทีต้่อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวงั
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

สาเหตุ 

    อุปกรณ์หรือน าเทคโนโลยีใหม่
เข้ าม าใช้ ภ าย ใน ด่ าน อ าจจ ะ
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของงบประมาร 
และการตรวจสอบของหน่วยงาน
รัฐ 

2. ดา้นความ
ไวว้างใจหรือ
ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

พนกังาน
ใหบ้ริการลูกคา้
ไดอ้ยา่งดีเสมอตน้
เสมอปลายทุกคร้ัง
ท่ีใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 

 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ :  พนังงานไม่เพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ  
ข้อ เสนอแนะ  : เปิ ด รับสมัคร
พนักงานในการให้บริการ เพื่อ
ทั น ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูใ้ช้บริการแต่ในกรณีท่ีตอ้งการ
เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มอาจ
ตอ้งแจง้ไปทางหน่วยงานภาครัฐ
นั้นรับทราบถึงปัญหาเกิดข้ึน 

3.ดา้นการ
ตอบสนองของ
เจา้หนา้ท่ี 
(Responsiveness) 

พนกังานสามารถ
ใหบ้ริการในดา้น
ต่างๆแก่
ผูใ้ชบ้ริการดว้ย
ความรวดเร็ว 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ :  การส่ือสารท่ีเข้าใจไม่
ตรงกนั 
ขอ้เสนอแนะ : จดัท าคู่มือการ
ใหบ้ริการเพื่อก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติังานของบุคลากรอยา่ง
ชดัเจน เช่นการรับโทรศพัทห์รือ
การใหข้อ้มูลต่างๆเป็นตน้ เพ่ือ
ความถูกตอ้งแม่นย  า และคุณภาพ
บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

พนกังานด่าน
ศุลกากรมีความ
เตม็ใจ และ
กระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

4. ดา้นความเอาใจ
ใส่ (Empathy) 

พนกังานยนิดีรับ
ฟังความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะ
ของผูใ้ชบ้ริการ 

 

มากสุด 

 

มาก 

สาเหตุ :  ผูใ้ชบ้ริการมีคุณลกัษณะ
และมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั 
ขอ้เสนอแนะ : ก าหนดกลยทุธ์ใน
การเข้าถึงผูใ้ช้บริการให้ถูกต้อง
และเหมาะสม 
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ตารางที่ 4.19  การวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข (ต่อ) 

 

ปัจจัยคุณภาพ 
การบริการ 

เร่ืองทีต้่อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวงั
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ 

สาเหตุ 

    เพื่อสร้างความพึงพอใจในของใช้
บริการ 

5. ดา้นความ
ไวว้างใจ 
(Assurance) 

พนกังานพร้อม
รับผดิชอบหาก
เกิดขอ้ผดิพลาด
ในการใหบ้ริการ 
เช่น เอกสารเกิด
ขอ้ผดิพลาดใน
ระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ : ความหลากหลายของ
ขอ้มูลของผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ : ผูใ้ห้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ ควรเนน้ท่ีการท าความ
เข้ า ใ จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูใ้ช้บริการให้มากข้ึน เพื่อท าให้
ก ารบ ริ ก าร เห ม าะกับ ค ว าม
ต้ อ ง ก า ร  อี ก ทั้ ง ย ั ง ช่ ว ย ล ด
ข้อผิดพลาดในกระบวนการ
ท างานของผูใ้หบ้ริการได ้ 

 
 

 



 
บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาช่องว่างของคุณภาพการบริการโดยการวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการ
ศุลกากรดว้ยเคร่ืองมือคุณภาพ SERVQUAL กรณีศึกษาศึกษาด่านศุลกากรเชียงของ จากผูใ้หบ้ริการ
และผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากร ผูจ้ดัท าโครงงาน ไดน้ าเสนอการสรุปผลการด ำเนินโครงงำนทั้งหมด
เพื่อให้เกิดความกระชับง่ายต่อการอ่าน และท าความเขา้ใจ พร้อมกบัการอภิปรายผลการด าเนิน
โครงงานในประเด็นส าคญั เพื่อให้เห็นทัศนะคติของผูจ้ดัท าโครงงานท่ีมีต่อประเด็นเหล่านั้ น  
โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดน (Cross Border Economic Zone) ระหว่าง
ประเทศไทย จีน สปป.ลาว เมียนมาร์ กมัพูชา และเวียดนามท่ีตั้งเป้าขยายเป้าหมายการคา้ เป็นพื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพ ท่ีจะสามารถพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมพรมแดนกบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีจะสามารถ
ต่อยอดอุตสาหกรรม และบริการ อาทิ อุสาหกรรมการเกษตร อญัมณี ธุรกิจบริการขนส่ง และโลจิ
สติกส์ ธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคม R3Aท่ีจะเช่ือมไปถึงจีนตอนใต้
ได ้เพื่อเพิ่มระดบัคุณภาพการบริการของผูใ้หบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของเพื่อน าไปสู่คุณภาพของ
ด่านศุลกากรในอนาคต 
 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีใชก้ าหนดแบบสอบถามนั้นจะก าหนดขนาดตวัอยา่ง
โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane ในกรณีทราบจ านวนประชากร โดยขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการด าเนินโครงงานทั้งส้ินเท่ากบั 90 คน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินโครงงาน
เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามหรือขอ้มูลทัว่ไป 2) แบบประเมินคุณภาพบริการตามทฤษฎี SERVQUAL ใชป้ระเมิน
คุณภาพผลลพัธ์การบริการของผูใ้ห้บริการท่ีมีผลต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ชก้ารแจกแจง ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
หลงัจากผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ าการเก็บแบบสอบถามผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ ผูจ้ดัท า
โครงงานจึงเห็นความส าคญัของการวิเคราะห์ขีดความสามารถช่องว่างขององคก์ร Gap Analysis  
แต่ช่องว่างท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ าการศึกษา และเห็นความส าคญัมากท่ีสุดคือการวดัคุณภาพการ
บริการจาก Gap ช่องว่างท่ี 5 ช่องว่างของการบริการเป็นความแตกต่างระหว่างบริการท่ีคาดหวงั 
และบริการท่ีรับรู้ในมุมมองของลูกคา้ บนพื้นฐานองค์ประกอบคุณภาพบริการทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่
ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ ความเป็นรูปธรรม ความดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง เพื่อท าให้
คุณภาพของการบริการของด่านศุลกากรเชียงของมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
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5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
 ส่วนท่ี 1 ผูจ้ดัท าโครงงานท าการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป
ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 5.1   
 
ตารางที่ 5.1 จ  านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
 

  

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
62 
28 

 
68.89 
31.11 

รวม 90 100 
อายุ 
   20 ปี – 30 ปี 
   31 ปี – 40 ปี 
   41 ปี – 50 ปี 
   มากกวา่ 50 ปี 

 
35 
32 
21 
2 

 
38.89 
35.56 
23.33 
2.22 

รวม 90 100 
ระดับการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 
47 
18 
12 
13 

 
52.22 
20.00 
13.33 
14.44 

รวม 90 100 
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ตารางที่ 5.1 จ  านวน และค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป (ต่อ) 

 

 
จากตารางท่ี 5.1กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้ งส้ิน 90 คน  พบว่าเป็น

ผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
โดยท่ีมีเพศชายร้อยละ 68.89  และเป็นเพศหญิงร้อยละ 31.11 ส าหรับอายุกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามมีอายุ 20 ปี – 30 ปีสูงสุดคือร้อยละ 38.89 รองลงมาคืออายุ 31 ปี – 40 ปีร้อยละ 
35.56 รองลงมาคืออายุ 41 ปี – 50 ปี ร้อยละ 23.33 และล าดบัสุดทา้ยคืออายุ มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 2.22 ตามลาดบั จ าแนกตามระดบัการศึกษามากสุดคือมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่าคือ
ร้อยละ 52.22 รองลงมาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าคือร้อยละ 20 ถัดลงมา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่าคือร้อยละ 13.33 ล าดบัสุดทา้ยปริญญาตรีหรือสูงกวา่
คือร้อยละ14.44 จ  าแนกตามประสบการณ์ท างานมากสุดคือ1 ปี – 5 ปีร้อยละ 41.11 รองลงมาต ่า
กวา่ 1 ปี ร้อยละ 24.44 ถดัมา 6 ปี – 10 ปีร้อยละ 21.11 ล าดบัสุดทา้ยมากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 13.33  

 
 ส่วนท่ี 2 สรุปผลการศึกษาระดับความคาดหวงั  ระดับการรับรู้ และคะแนนช่องว่าง 
ระหว่างระดบัความคาดหวงั และระดบัการรับรู้ท่ีไดรั้บของคุณภาพบริการการศึกษาจากมุมมอง
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีด่านศุลกากร โดยผูจ้ดัท าโครงงานไดว้ิเคราะห์ปัจจยัในการใหบ้ริการในแต่ละดา้น 
ซ่ึงจะเลือกดา้นท่ีช่องวา่งมีค่ามากท่ีสุดเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข แสดงดงัตารางท่ี 5.2 
 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ท างาน 
ต ่ากวา่ 1 ปี 
1 ปี – 5 ปี 
6 ปี – 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

 
22 
37 
19 
12 

 
24.44 
41.11 
21.11 
13.33 

รวม 90 100 
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ตารางที่ 5.2  ตรารางสรุปผลช่องวา่งระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการ                       
       ท่ีด่านศุลกากรเชียงของ  
 

ปัจจัยในการให้บริการ เร่ืองทีต้่องปรับปรุง 
ช่องว่าง 
Mean 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการและส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ 

มีการน าเทคโนโลยมีาอ านวยความสะดวกใน
การใหบ้ริการ 

0.66 

2. ดา้นความไวว้างใจหรือความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) 

พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเสมอตน้
เสมอปลายทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

0.66 

3.ดา้นการตอบสนองของเจา้หนา้ท่ี 
(Responsiveness) 

พนกังานสามารถใหบ้ริการในดา้นต่างๆแก่
ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และพนกังาน
ด่านศุลกากรมีความเตม็ใจ และกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

0.61 

4. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) พนกังานยนิดีรับฟังความคิดเห็น  
และขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ 

0.59 

5. ดา้นความไวว้างใจ (Assurance) พนกังานพร้อมรับผดิชอบหากเกิดขอ้ผดิพลาด
ในการใหบ้ริการ เช่น เอกสารเกิดขอ้ผดิพลาด
ในระหวา่งการด าเนินงาน 

0.62 
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ตารางที่ 5.3  ตารางสรุปการวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

 

ปัจจัยคุณภาพ 

การบริการ 

เร่ืองทีต้่อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวงั
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ สาเหตุ 

1. ดา้นความเป็น
รูปธรรมของการ
บริการ และส่ิงท่ี
จบัตอ้งได ้
(Tangible) 

มีการน า
เทคโนโลยมีา
อ านวยความ
สะดวกในการ
ใหบ้ริการ 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ : การมาใช้บริการไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึง
เกิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะ  ควรเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของเทคโนโลย ี
และน าอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเขา้มา
ใชใ้นการด าเนินงานเช่น เคร่ือง
กดบตัรคิว เพื่อท าให้การบริการ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงจะท า
ให้การบริการมีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพการท างาน
เพิ่ มมากข้ึน แต่ในกรณี ท่ีต้อ
เป ล่ี ยน น า อุ ป กร ณ์ ห รือน า
เทคโนโลยีใหม่เขา้มาใชภ้ายใน
ด่านอาจจะเก่ียวข้องกับเร่ือง
ข อ ง งบ ป ร ะ ม าร แ ล ะ ก าร
ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ 
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ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข (ต่อ) 

 

ปัจจัยคุณภาพ 

การบริการ 

เร่ืองทีต้่อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวงั
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ สาเหตุ 

2. ดา้นความ
ไวว้างใจหรือ
ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) 

พนกังาน
ใหบ้ริการลูกคา้
ไดอ้ยา่งดีเสมอตน้
เสมอปลายทุกคร้ัง
ท่ีใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ :  พนังงานไม่เพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ  

ข้อ เสนอแนะ  : เปิ ด รับสมัคร
พนักงานในการให้บริการ เพื่อ
ทั น ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูใ้ช้บริการแต่ในกรณีท่ีตอ้งการ
เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มอาจ
ตอ้งแจง้ไปทางหน่วยงานภาครัฐ
นั้นรับทราบถึงปัญหาเกิดข้ึน 

3.ดา้นการ
ตอบสนองของ
เจา้หนา้ท่ี 
(Responsiveness) 

พนกังานสามารถ
ใหบ้ริการในดา้น
ต่างๆแก่
ผูใ้ชบ้ริการดว้ย
ความรวดเร็ว 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ :  การส่ือสารท่ีเข้าใจไม่
ตรงกนั 

ขอ้เสนอแนะ : จดัท าคู่มือการ

ใหบ้ริการเพื่อก าหนดแนวทางใน

การปฏิบติังานของบุคลากรอยา่ง

ชดัเจน เช่นการรับโทรศพัทห์รือ

การใหข้อ้มูลต่างๆเป็นตน้ เพ่ือ

ความถูกตอ้งแม่นย  า และคุณภาพ

บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

พนกังานด่าน
ศุลกากรมีความ
เตม็ใจ และ
กระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

4. ดา้นความเอาใจ
ใส่ (Empathy) 

พนกังานยนิดีรับ
ฟังความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะ
ของผูใ้ชบ้ริการ 

 

มากสุด 

 

มาก 

สาเหตุ :  ผูใ้ชบ้ริการมีคุณลกัษณะ
และมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะ : ก าหนดกลยทุธ์ใน
การเข้าถึงผูใ้ช้บริการให้ถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่อสร้างความพึง
พอใจในของใชบ้ริการ 
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ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข (ต่อ) 

 

ปัจจัยคุณภาพ 

การบริการ 

เร่ืองทีต้่อง
ปรับปรุงแก้ไข 

ความคาดหวงั
ของผู้ให้บริการ 

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ สาเหตุ 

5. ดา้นความ
ไวว้างใจ 
(Assurance) 

พนกังานพร้อม
รับผดิชอบหาก
เกิดขอ้ผดิพลาด
ในการใหบ้ริการ 
เช่น เอกสารเกิด
ขอ้ผดิพลาดใน
ระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

 

 

มากสุด 

 

 

มาก 

สาเหตุ : ความหลากหลายของ
ขอ้มูลของผูท่ี้มาใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะ : ผูใ้ห้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ ควรเนน้ท่ีการท าความ
เข้ า ใ จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูใ้ช้บริการให้มากข้ึน เพื่อท าให้
ก ารบ ริ ก าร เห ม าะกับ ค ว าม
ต้ อ ง ก า ร  อี ก ทั้ ง ย ั ง ช่ ว ย ล ด
ข้อผิดพลาดในกระบวนการ
ท า ง าน ข อ ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ด ้ 
 

  
5.2 อภิปรายผลการท าโครงงาน 
 แนวคิดของ SERVQUAL ในเร่ืองของคุณภาพการบริการมาจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความคาดหวงัของผูใ้ห้บริการต่อการรับรู้ของผูใ้ช้บริการท่ีไดรั้บจากผูใ้ช้บริการดา้นโลจิสติกส์ 
ความคาดหวงัของลูกคา้จะเกิดความไม่พอใจเม่ือมีช่องว่างเกิดข้ึนหรือความคาดหวงัของลูกคา้มี
มากกว่าการบริการท่ีไดรั้บ โดยจะเน้นการศึกษาในช่องว่างท่ี 5 คือ ช่องว่างระหว่างการบริการท่ี
รับรู้ในมุมมองของลูกคา้ อยา่งไรก็ตามจากผลการท าโครงงานโดยรวมนั้นเม่ือพิจารณาเป็นแต่ละ
ดา้นท าใหพ้บประเดน็ท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1. โดยมิติดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้มีปัจจยัท่ีตอ้งท าการ
ปรับปรุงคือเร่ืองมีการน าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ซ่ึงสาเหตุเกิดจาก 
การมาใชบ้ริการไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเกิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการ ผูใ้ห้บริการควร
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยี และน าอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน
เช่น เคร่ืองกดบตัรคิว เพื่อท าให้การบริการภายในด่านศุลกากรเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงจะท าให้
การบริการมีความรวดเร็ว และยงัช่วยลดระยะเวลาการท างาน จึงท าให้ประสิทธิภาพการท างานเพิ่ม
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มากข้ึน แต่ในกรณีท่ีตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์หรือการน าเทคโนโลยีใหม่เขา้มาใชภ้ายในด่านศุลกากร
อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของงบประมาร และการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ 
 2. โดยมิติด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือได้มีปัจจัยท่ีต้องท าการปรับปรุง 
คือเร่ืองพนักงานให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเสมอต้นเสมอปลายทุกคร้ังท่ีให้บริการแก่ลูกค้า  
สาเหตุเกิดจากพนกังานไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ผูใ้ห้บริการควรเลง็เห็นความส าคญัของเร่ืองน้ี 
เพราะหากพนกังานไม่เพียงพออาจท าใหก้ารใหบ้ริการท่ีด่านศุลกากรนั้นมีความล่าชา้ และท าผูท่ี้มา
ใชบ้ริการเกิดการรอคอย ควรเปิดรับสมคัรพนกังานในการให้บริการ เพื่อทนัต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ แต่ในกรณีท่ีตอ้งการเปิดรับสมคัรพนกังานเพิ่มอาจตอ้งแจง้ไปทางหน่วยงานภาครัฐนั้น
รับทราบถึงปัญหาเกิดข้ึน 
 3.โดยมิติด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าท่ีได้มีปัจจัยท่ีต้องท าการปรับปรุงคือเร่ือง
พนักงานสามารถให้บริการในดา้นต่างๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว และเร่ืองพนักงานด่าน
ศุลกากรมีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการส่ือสารท่ีเขา้ใจไม่
ตรงกนั ผูใ้หบ้ริการควรเลง็เห็นความส าคญัของเร่ืองน้ี เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ และบริการ
ไดต้รงตามความตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีด่านศุลกากรเชียงของ ควรจดัท าคู่มือการให้บริการ 
หรือวิธีการด าเนินงานเพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างชดัเจน เช่นการรับ
โทรศพัท ์หรือการให้ขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้ เพื่อความถูกตอ้ง และแม่นย  าซ่ึงจะท าให้คุณภาพบริการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 4. โดยมิติดา้นความเอาใจใส่ไดมี้ปัจจยัท่ีตอ้งท าการปรับปรุงคือเร่ืองพนักงานยินดีรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู ้ใช้บริการ  สาเหตุเกิดจากผู ้ใช้บริการมีคุณลักษณะ  
และมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ห้บริการควรเล็งเห็นความส าคญัของเร่ืองน้ี เพราะเป็นปัจจยั 
ท่ี ผู ้ม าใช้บ ริก ารด้ าน โล จิส ติ ก ส์  เป็ น ผู ้ป ระ เมิ น แบบสอบถาม จึ งควรใ ส่ ใจ ปั จจัย น้ี  
รวมถึงการรักษามาตรฐานการท างาน และเอาใจใส่ในทุกๆความคิดเห็นมาปรับใชใ้นการท างาน 
เพื่อพฒันาคุณภาพต่อไป ผูใ้ชบ้ริการมีคุณลกัษณะ และมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั จึงเสนอให้
ก าหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู ้ใช้บริการให้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
ในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 
 5. โดยมิติด้านความไวว้างใจได้มีปัจจัยท่ีต้องท าการปรับปรุงคือเร่ืองพนักงานพร้อม
รับผิดชอบหากเกิดขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ เช่น เอกสารเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการ
ด าเนินงาน สาเหตุเกิดจากความหลากหลายของขอ้มูลของผูใ้ช้บริการผูใ้ห้บริการควรเล็งเห็น
ความส าคญัของเร่ืองน้ี เพราะมีความหลากหลายของขอ้มูลของผูท่ี้มาใช้บริการ อาจท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดได ้ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ควรเนน้ท่ีการท าความเขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
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ใหม้ากข้ึน เพื่อท าใหก้ารบริการเหมาะกบัความตอ้งการ อีกทั้งยงัช่วยลดขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ
ท างานของผูใ้ห้บริการได ้เพื่อท่ีจะท าให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นท่ีพึงพอใจ
ของผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

 1. การท าโครงงานน้ีพิจารณาเฉพาะการให้บริการด้านโลจิสติกส์เท่านั้ น แต่ในความ 
เป็นจริงอาจจะพิจารณาการให้บริการในเร่ืองของแผนกการเงิน แผนกติดต่อสอบถามภายใน 
ด่านศุลกากรเชียงของ เพื่อท าใหก้ารบริการในแผนกต่างๆ มีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมกนั 
และไดพ้ฒันาประสิทธิภาพไปพร้อมกนั เพื่อเป็นท่ียอมรับของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม
ขา้มพรมแดนในอนาคตได ้
 2. เม่ือมีนโยบายของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมขา้มพรมแดนเขา้มา ควรมีการท า
โครงงานเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของการให้บริการของด่านศุลกากรเชียงของอีกคร้ัง  
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการให้บริการ เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐาน 
การใหบ้ริการ 
 
5.4 อุปสรรคที่เกดิขึน้ 
 1. เน่ืองจากผูจ้ดัท าโครงงานเป็นสุภาพสตรี จึงค านึงถึงความปลอดภยัในการเดินทางเพื่อ
ขา้มไปเก็บขอ้มูลแบบสอบถามฝ่ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยไตรประชาชนชนลาว เพราะผูจ้ดัท า
โครงงานไม่ช านาญเสน้ทางในฝ่ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยไตรประชาชนชนลาว 
 2. เน่ืองจากผูจ้ดัท าโครงงานตอ้งไปเก็บขอ้มูลฝ่ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยไตรประชาชน
ชนลาวนั้นยงัมีเร่ืองของกฎหมายท่ียงัมีความเหล่ือมล ้ากนัอยู่ ทางศุลกากรไทย จึงแนะท าให้เก็บ
ขอ้มูลเฉพาะฝ่ังไทย 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ด่านศุลกากรเชียงของ 

โปรแกรม SPSS for Windows 
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ภาพที ่1 ลานจอดรถผูท่ี้มาใชบ้ริการด่านศุลการเชียงของ 
 

 

 

ภาพที ่2 ป้ายด่านศุลกากรเชียงของ  
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ภาพที ่3 ลานจอดรถพว่งสินคา้ของด่านศุลกากรเชียงของ 
 

โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
การวิเคราะห์ขอ้มูล การหาความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดว้ยโปรแกรม 

SPSS for Windows (Statistics Package for the Social Sciences) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยตรง โปรแกรม SPSS   ส าหรับเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์มีช่ือเรียกวา่ SPSS/PC + , SPSS FOR WINDOWS 

 

 

ภาพที ่1 โปรแกรม SPSS for Windows 
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ภาพที ่2 ก าหนดช่ือ และชนิด ลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั 
 

 

ภาพที ่3 หนา้ต่าง การหาความถ่ี Frequencies เป็นการหาความถ่ีของแต่ละตวัแปร 
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ภาพที ่4 หนา้ต่าง Frequencies เลือกปัจจยัท่ีก าหนดเพื่อหาค่าความถ่ี 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณเพศ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่6 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณอาย ุ
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ภาพที ่7 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณการศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที ่8 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณประสบการณ์การท างาน 
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ภาพที ่9 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรม และส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้
 

 
 
 
 



82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณปัจจยัดา้นความความไวว้างใจ และความน่าเช่ือถือ 
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ภาพที ่11 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณปัจจยัดา้นการตอบสนองของเจา้หนา้ท่ี 
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ภาพที ่12 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ 
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ภาพที ่13 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
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ภาพที ่14 หนา้ต่างสรุปค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรม        
และส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้

 

 
ภาพที ่15 หนา้ต่างสรุปค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
                และความน่าเช่ือถือ 
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ภาพที ่16 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 

 

 

 

 

 
ภาพที ่17 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
 

 
 
 
 
ภาพที ่18 หนา้ต่างสรุปความถ่ีการค านวณ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การวิเคราะห์ช่องวา่งคุณภาพการใหบ้ริการศุลกากรดว้ยเคร่ืองมือคุณภาพ SERVQUAL  
กรณีศึกษา: ด่านศุลกากรเชียงของ 
ตอนที ่1 สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องวา่ง      ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
 1. เพศ  

      ชาย     หญิง 

 2. อาย ุ 

         20 ปี -30 ปี       31 ปี – 40 ปี  

        41 ปี – 50 ปี       51 ปีข้ึนไป 

 3. ระดบัการศึกษา  

        มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า         

        ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

        ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

        ปริญญาตรีหรือสูงกวา่  

 4. ประสบการณ์ในการท างาน  

                                  ต  ่ากวา่ 1 ปี  

                                  1 ปี – 5 ปี 

         6 ปี – 10 ปี  

         มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป  
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ตอนที ่2  แบบสอถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโลจิสติกส์ในด่านศุลกากรเชียงของ 
ค าช้ีแจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน รวม 20 ขอ้ กรุณาตอบทุกขอ้ โดยใหท้ าเคร่ืองหมาย        

ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  

ขอ้ ค าถาม 
ศุลกากรไทย 

1 2 3 4 5 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และส่ิงทีจ่ับต้องได้ (Tangible) 
1. พนกังานมีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ยิม้แยม้แจ่มใส 

และมีความสุภาพ 
     

2. มีป้ายบอกทางชดัเจนหรือสถานท่ีต่างๆภายในด่าน
ศุลกากรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น หอ้งน ้า ลานจอด เป็นตน้ 

     

3. มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการครบครัน เช่น   
ท่ีจอดรถเพียงพอ อุปกรณ์ในการใชง้านท่ีมี            
ความเหมาะสม เป็นตน้ 

     

4. ในด่านศุลกากรมีความสะอาด เรียบร้อย       

ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
5. พนกังานมีความเขา้ใจในความคาดหวงัของลูกคา้      

6. พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเสมอตน้เสมอปลาย
ทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

     

7. พนกังานด่านศุลกากรสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้
เป็นอยา่งดี เช่น พนกังานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ พนกังานแผนกอ่ืนสามารถเขา้มาช่วยงานได ้

     

8. ใหบ้ริการโดยยดึความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั      

         ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ (Responsiveness) 
9. พนกังานสามารถใหบ้ริการในดา้นต่างๆแก่ผูใ้ชบ้ริการ

ดว้ยความรวดเร็ว 
     

10. พนกัมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ      

11. พนกังานสามารถตอบค าถามลูกคา้ไดต้รงต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
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ขอ้ ค าถาม 
ศุลกากรไทย 

1 2 3 4 5 

12. พนกังานด่านศุลกากรมีความเตม็ใจ และกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

     

ด้านความเอาใจใส่ (Empathy) 
13. พนกังานมีความสนใจลูกคา้เป็นรายบุคคล      

14. พนกังานมีความใส่ใจในการตอบค าถาม และแกปั้ญหา
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

     

15. พนกังานยนิดีรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 
ของลูกคา้ 

     

16. พนกังานมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีทั้งการยิม้แยม้ และทกัทาย
ดว้ยความเป็นมิตร 

     

ความไว้วางใจ (Assurance) 
17. การใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการ และล าดบัขั้นตอนการ

ด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
     

18. พนกังานสามารถไวว้างใจในแกปั้ญหาของผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีด่านศุลกากรได ้

     

19. พนกังานพร้อมรับชอบหากเกิดการขอ้ผดิพลาดในการ
ใหก้าร เช่น เอกสารเกิดขอ้ผดิพลาดในระวา่งการ
ด าเนินงาน 

     

20. มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดึงดูดใจลูกคา้      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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