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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การยกระดั บ
คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิ จั ยเชิ ง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้ารับบริการในหน่วยงานผู้ให้บริการของกระทรวงพาณิ ชย์
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้จัดทาข้อตกลง Service Legal Agreement กับสานักงาน กพร. ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม และวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ด้วยโปรแกรมสถิติ AMOS หรือ Analysis of Moment Structures และท าการวิ เคราะห์ ควบคู่ กั บข้ อมู ลในโปรแกรม SPSS เพื่ อหา
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิ งเส้ น (Structure Equation Model: SEM) เพื่ ออธิ บายความเกี่ ยวข้ องเชิ งสาเหตุ ของตั วแปรด้ วยเส้ น
สัมประสิทธิ์เชิงสาเหตุ และสร้างเป็นแผนภาพเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ และดาเนินการทดสอบแผนภาพตามสมมติ ฐาน จาก
การศึกษาพบว่า อิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการท าธุ รกิ จมากที่ สุ ด คื อ คุ ณภาพบริ การ มี ค่าสั มประสิ ทธิ
อิทธิพล 0.91 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 0.27 การยกระดับคุณภาพบริการ มีค่าสัมประสิ ทธิ อิ ทธิ พล 0.15
ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ = 0.91คุณภาพบริ การ + 0.27ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ +
0.153การยกระดับคุณภาพบริการ ซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของประเทศให้ เป็ นไปอย่ าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยการพิจารณาจากตัวชี้วัดการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจที่ ดีขึ้น
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Abstract
This research aimed to study the relationship between the factors: Service Quality, Satisfaction and the
improvement of the service quality which affect to the enhancement of Thailand Business Capability. This research
employed mixed methods both qualitative and Quantitative study. The samples were survey from the customer
who involved in the 5 service of Ministry of Commerce concerning with the contract in the Service Legal Agreement
with the Office of the public sector development commission. The analysis data coming from the AMOS statistic
program which testing the hypothesis and building up the model for demonstrated the Structure Equation Model
for the research. The finding result illustrated that the total effect of the factors to the enhancement of Thailand
Business Capability is the Service Quality with their coefficient was 0.91, while the Satisfaction shown the 0.27 of
coefficient and 0.15 for the improvement of service quality. As a result we can demonstrated the equation of the
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enhancement of Thailand Business Capability as (0.91) Service Quality + (0.27) Satisfaction + (0.153) improvement of
service quality. The equations have shown that three factors were affected to the dependent variable in the positive
way. Enhancing of Thailand Business capability was considered by the index of Doing Business indicators.
Keyword: Enhancing Business Capability, Service Quality

บทน า
ปัจจุบันแต่ละประเทศใช้นโยบายบริหารประเทศด้วยการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิ จในรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่ อสร้ างความมั่ งคั่ ง
ให้ แก่ ประเทศของตน อาทิ เช่ น นโยบาย A Nation of Makers ของสหรั ฐอเมริ กา นโยบาย Design of Innovation ของสหราช
อาณาจักร นโยบาย Made in China 2025 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน นโยบาย Made in India ของอิ นเดี ย และนโยบาย Creative
Economy ของเกาหลีใต้ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่ งขั นของประเทศของตนให้ มี ความ
ได้เปรียบเมื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการสร้างลักษณะพิเศษเฉพาะของตนให้ แตกต่ างจากประเทศอื่ นๆ ซึ่ งรู ปแบบทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2500 – พ.ศ.2560) สามารถแบ่ งรู ปแบบได้ 2 ระยะด้ วยกั น โดยใน
ระยะแรกก่อนปี พ.ศ. 2537 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาและมีอัตราการเจริญเติบโตสู งประมาณร้ อยละ 7-8 ต่ อปี
และระยะที่สองหรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็ นต้ นมา การพั ฒนาของประเทศไทยเริ่ มมี การพั ฒนาในอั ตราคงที่ โดยมี อั ตราการ
เจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จอยู่ ที่ ประมาณร้ อยละ 3-4 ต่ อปี จากเอกสาร Making the Transition: From Middle-Income to
Advanced Economies ได้มีการแบ่งกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางออกเป็น 2 กลุ่ ม โดยพิ จารณาจากค่ าความเท่ าเที ยมกั นของ
อานาจซื้อ หรื อ Purchasing power parity (PPP) ได้ แก่ ประเทศที่ มี รายได้ ปานกลางระดั บต่ า (lower middle income country)
และประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (upper middle income country) และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมี ค่าความ
เท่าเทียมกันของอานาจซื้อที่อยู่ที่ประมาณ 6,729 เหรียญสหรัฐ ประเทศไทยจึงถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 2 ในขณะที่ กลุ่ มประเทศที่ มี
รายได้สูงค่าความเท่าเทียมกันของอานาจซื้อจะอยู่ที่ประมาณ 12,736 เหรียญสหรั ฐ และจากผลการวิ เคราะห์ ดังกล่ าวข้ างต้ นยั งได้
บ่งชี้ว่าประเทศไทยกาลังประสบกับภาวะกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และต้องใช้เวลายาวนานกว่ า 20 ปี หรื อจนกว่ าปี ค.ศ.2031
ถึงจะสามารถก้าวพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง หรือประเทศพัฒนาแล้วได้
การบริหารงานภายใต้รัฐบาลของไทยในปัจจุบัน ได้เล็งเห็นความสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อ
ก้าวพ้นจากภาวะกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีการพั ฒนาทั้ งในด้ านความรู้ วิ ทยาการ
และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจะเห็นตัวอย่างได้จากประเทศที่สามารถหลุดพันกับดักรายได้ปานกลางแล้ว อาทิเช่ น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้ ไต้ หวั น
ส่วนประเทศที่ยังตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้และเอเชีย การที่ประเทศที่ ยั งคงติ ดกั บดั กรายได้
ปานกลางนั้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การละเลยในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การละเลยเรื่ องการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเทศมีข้อจากัดด้านสาธารณูปโภค ด้ านการคลั ง การขาดธรรมาภิ บาล และสาเหตุ
ประการสาคัญคือการที่เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนั้นๆ ขาดเสถียรภาพ รัฐบาลในปัจจุบันจึง หมายมั่ นที่ จะปรั บเปลี่ ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ด้วยการใช้นโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า Value based economy ในการก้ าวสู่ ประเทศที่ มี รายได้
สูงต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ มุ่งเน้ นเรื่ องของการ
พัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเป็นพื้นฐานที่สาคัญ และยึ ดมั่ นการขั บเคลื่ อน
การบริหารประเทศตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ ภารกิจที่สาคัญและมี ความท้ าทายคื อการขั บเคลื่ อนการ
บริหารงานของประเทศด้วยการปฏิรูปการบริหารงานให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการที่ประเทศจะพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ประเทศ
ไทยจึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) เช่นเดียวกับหลายประเทศ อาทิเช่น มาเลเซีย บูรไน และไต้หวัน ต่าง
ก็มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารประเทศในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีความสาคัญด้านหนึ่ง คือการปรับสมดุ ลและพั ฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ หรือการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการพัฒนาระบบราชการให้ มี ประสิ ทธิ ภาพอย่ าง
ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนเกิดประโยชน์สุข และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการปรั บปรุ งการดาเนิ นงานของส่ วน
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าด้วยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็ น อ านวยความสะดวก ตอบสนองความ
ต้องการ สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการภาครั ฐ
ดังนั้นการให้บริการภาครัฐที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งภายใต้
การบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ได้ ก าหนดเป้ าหมายเพื่ อปรั บปรุ ง
สมรรถภาพและยกระดับกาลังการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ความสาคัญต่อการให้บริการประชาชน (Public Service Orientation)
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของไทยได้นาเครื่องมือทางการจัดการ (Management Tools) ที่เป็นเครื่องมือหลักสากล เช่ น การควบคุ มคุ ณภาพ
(Quality Control) การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) และรางวัลคุณภาพการบริหารจั ดการภาครั ฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือสาหรับพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของไทย
อย่างไรตามสานักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ หรื อ กพร. ได้ ดาเนิ นการรวบรวมปั ญหาและอุ ปสรรคในการรั บ
บริการของหน่วยงานภาครัฐ และจากผลการสารวจพบว่าการติดต่อกับภาครัฐมักประสบปั ญหาความไม่ สะดวก มี ความล าบากในการ
รับบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบของความเป็นจริ ง และจากมุ มมองและเสี ยงสะท้ อนของผู้ รั บบริ การ ได้ แก่
ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ได้จาแนกปัญหาสาคัญที่เกิดจากการให้บริ การของภาครั ฐได้ 6 ข้ อหลั ก ได้ แก่ การขาดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ซับซ้อน ความไม่สะดวกในการติดต่อ การขอข้อมูลหรือเอกสารที่หน่ วยงานภาครั ฐมี ข้ อมู ลแล้ ว การบริ การที่
ใช้เวลานานและขาดกรอบเวลาที่ชัดเจน การติดตามสถานะการบริการได้ยาก และการขาดการป้ องกั นความเสี่ ยงต่ อการทุ จริ ต ซึ่ งจาก
ปัญหาและความยุ่งยากดังกล่าว ส่งผลให้การบริหารราชการของภาครั ฐไม่ สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อย่ าง
แท้จริง เนื่องจากประชาขนเกิดความไม่ สะดวกในการขอใช้ บริ การจากทางราชการ อี กทั้ งยั งเป็ นอุ ปสรรคส าคั ญในการเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการป้องกันการทุจริต ทาให้ต้องมีการออกกฎหมายขึ้ นมาเป็ นเครื่ องมื อ เพื่ อขจั ดปั ญหา
และอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ได้แก่ พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่กาหนดมาตรฐานและครอบคลุมในทุกงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นากยกรัฐมนตรีได้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้ านการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า เพื่อทาหน้าที่ประสานกับองค์การการค้าโลกและอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานระดับชาติอื่นๆ ในเรื่ องการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระดับประเทศเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้ าและ
การปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลงด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าขององค์ การการค้ าโลก เพื่ อให้ มาตรการที่ เกี่ ยวข้ อง
กับการนาเข้า/ส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของไทย เนื่ องจากกระทรวงพาณิ ชย์ นั้ น
ประกอบด้วยหน่วยงานสาคัญ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ที่ ท าหน้ าที่ เป็ น
หลักสาคัญในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าระหว่างประเทศ การจดทะเบี ยนธุ รกิ จ และการจดสิ ทธิ บั ตร
ทางการค้า ซึ่งประชาชนมีความจาเป็นต้องเข้ามาติ ดต่ อเข้ารับบริการอยู่ สม่าเสมอ
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ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะด้านการประกอบธุรกิ จ และปฏิ รู ป
กระบวนทัศน์การทางาน และการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส อานวยความสะดวก รวดเร็ ว และ
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยกระดับคุณภาพบริการด้วยการบู รณาการระหว่ างหน่ วยงาน โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริ ง การศึ กษาปั จจั ยคุ ณภาพบริ การที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการ
ยกระดับคุณภาพการบริการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุ รกิ จจึ งมี ความส าคั ญและเป็ น
ประโยชน์ โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน และสามารถนาไปกาหนดแนวทางในการเตรี ยม
ความพร้อมในการวางแผนการบริหารราชการเพื่อนาพาประเทศให้พัฒนาและก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไปได้

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพบริ การของกระทรวงพาณิ ขย์ ”
เป็นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จเพื่ อยกระดั บ
คุณภาพบริการของกระทรวงพาณิขย์ โดยมีความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่ อการยกระดั บคุ ณภาพ
บริการของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ประเทศมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขั นอย่ างยั่ งยื น และเพื่ อให้ กระบวนการและ
ขั้นตอนของการวิจัยเป็นไปตามลาดับ และมีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรมและเนื้ อหาหลั กออกเป็ น 9 ส่ วน
ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ อง แนวคิ ดและทฤษฎี คุณภาพ
การบริการ แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจของผู้รับบริการ แนวคิดและทฤษฎีการยกระดับคุณภาพการบริการ บทบาทของหน่ วยงานผู้
ให้บริการประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย และ สมมติฐานการวิจัย

กรอบแนวคิด

ที่ม า: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ การยกระดับคุณภาพบริการ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ (กนกพรรณ ภัทรปริญสิริ, 2561)

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย

1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการยกระดั บคุ ณภาพบริ การที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพบริ การ ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ การยกระดั บคุ ณภาพบริ การ
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ
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3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ จะช่ วยเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจของประเทศ

สมมติฐานการวิจ ัย
1. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการยกระดั บบริ การของกระทรวงพาณิชย์
2. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รั บบริ การ
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อการยกระดั บคุณภาพบริการของกระทรวงพาณิชย์
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
5. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จ
6. การยกระดับคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่ อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

อุปกรณ์แ ละวิธดี าเนินการวิจยั /Materials and Methods
1. การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้ นตอน (Multi-stage sampling) ในการท าการศึ กษาในกลุ่ ม
ผู้รับบริการของหน่วยงานกระทรวงพาณิ ชย์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยการกาหนดหน่วยงานกระทรวงพาณิ ชย์ ใน
ส่วนกลาง จานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้ าระหว่ างประเทศ กรมการค้ า
ภายใน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการแจกแบบสอบถามจานวน 420 ชุด แบ่งโดยกาหนดสัดส่วน (Quota sampling)
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มตั วอย่ างตามแบบสะดวก (Convenience sampling) ซึ่ งเป็ นการสุ่ มแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น จากผู้เข้ารับบริการในหน่วยงานกระทรวงพาณิ ชย์ ตามกลุ่มตั วอย่างที่ได้ก าหนดไว้
2. การสร้างเครือ่ งมือวิจยั เช ิงปริมาณ (Quantitative research method) ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ การยกระดั บคุ ณภาพ
บริการ ที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จของกระทรวงพาณิขย์
ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ (1) องค์ประกอบปัจจัยคุณภาพการบริการของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ (2) องค์ ประกอบปั จจั ย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (3) องค์ประกอบการยกระดับคุณภาพบริการ และ (4) องค์ ประกอบการเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ (5) สังเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจัย โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแบบสอบถาม (questionnaire) จากกรอบแนวคิ ด และข้ อมู ลจากการทบทวนวรรณกรรม และการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้ อมูลมาทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิจั ย
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อทาการทดสอบความสอดคล้ องของปั จจั ย
คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การยกระดับคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

ผลการวิจ ัย
1. ผลการวิเ ค ราะห์ค ุณ ลักษณะทั่ว ไปข องผู้ต อบแบบสอบถาม
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มผู้เข้ารับบริการในกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ ามากที่ สุ ด จ านวน 108 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
25.7 กรมการค้าต่างประเทศ จานวน 106 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.2 กรมส่ งเสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ และกรมการค้ าภายใน
มีจานวนเท่ากัน จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9
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1.2 เพศ เป็นเพศหญิง จานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 และเป็นเพศชาย จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3
1.3 อายุ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมา อายุ
31-40 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุดอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6
1.4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพเจ้าของบริษัท จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 เป็ น
ตัวแทนบริษัท จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และอาชีพอื่นๆ จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8
1.5 ประเภทของการเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ใช้บริการงานจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าจ านวน 102 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.3 รองลงมางานออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนาเข้าและขายเครื่องชั่ งตวงวั ดจ านวน 94 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
22.4 งานออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 20 งานจดทะเบี ยนธุ รกิ จ จดทะเบี ยนจั ดตั้ งบริ ษั ทจ ากั ด
จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 และงานให้บริการศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ ดเสร็ จจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2
1.6 จานวนครั้งที่เข้ารับบริการ ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับบริการเข้ารับบริการ 4 – 6 ครั้ง/สัปดาห์จานวน 214 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
51 เข้ารับบริการ 1 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 เข้ารับบริการทุกวัน จานวน 72 คน คิดเป็นร้ อยละ 17.1 และ
อื่นๆ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
1.7 ประสบการณ์ทางาน ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 130 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
31 รองลงมา 11 – 20 ปี จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และน้อยที่สุด มากกว่า 21 ปี จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4
2. ผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้จากการวิเ ค ราะห์ค วามสัม พัน ธ ์โ ค รงสร้างเ ช ิง เส้น การประมาณค่าพารามิเตอร์
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural model) สรุปได้ว่า
2.1 คุณภาพการบริ การ (SQ) ส่ งผลทางตรง (direct effect) ต่ อความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ (CS) ทางบวกที่ ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากั บ 0.91 อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ และส่ งผลทางตรงต่ อการยกระดั บคุ ณภาพบริ การทางบวกที่ ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.51
2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (CS) ส่งผลทางตรง (direct effect) ต่อการยกระดั บคุ ณภาพบริ การ (ESQ) ทางบวกที่
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.27 และส่งผลทางตรงต่ อการขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จทางบวกที่ ค่าสั มประสิ ทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.218
2.3 การยกระดับคุณภาพบริการ (ESQ) ส่งผลทางตรง (direct effect) ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.153
สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จ = 0.91คุ ณภาพบริ การ + 0.27ความพึ งพอใจ
ของผู้รับบริการ + 0.153 การยกระดับคุณภาพบริ การ

ภาพที่ 1: รูปแบบความสัมพันธ์ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ด้วยปัจจัยคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และการยกระดับคุณภาพบริการ (กนกพรรณ ภัทรปริญสิริ, 2561)
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3. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ์
1. วัตถุประสงค ์ท ี่ 1 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้ รั บบริ การ และการยกระดั บคุ ณภาพ
บริการที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งจากการศึ กษาวิ จั ยพบว่ าปั จจั ยคุ ณภาพบริ การ ความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการ และการยกระดับคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จในทิ ศทางบวก
ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ และ
ปัจจัยการยกระดับคุณภาพบริการ ปัจจัยคุณภาพบริการ มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จรองลงมาตามล าดับ
2. วัต ถุประสงค ์ที่ 2 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การ
ยกระดับคุณภาพบริการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ จากการศึกษาวิจัยพบว่าปั จจัยคุณภาพบริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การยกระดับคุณภาพบริการ และการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งในการพัฒนาการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจผ่านตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนั้น จะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ไม่เท่ากับการพัฒนาตัวแปรทั้งสามตัวไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจ จะต้องมีการบูรณาการระหว่างตัวแปรทั้งสามตัวไปพร้อมๆ กัน
3. วัตถุประสงค ์ท ี่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ จะช่ วยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของประเทศ จากการศึกษาวิ จั ยพบว่ าในการปรั บปรุ งคุ ณภาพการให้ บริ การของกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนั้น นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะต้ องให้ ความส าคั ญในเรื่ องเกี่ ยวกั บความ
ปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการ การเข้าใจและรู้จักความต้องการของผู้รับบริการแล้ว ปั จจั ยอี่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ไม่ ว่ าจะเป็ นปั จจั ย
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ความมี อั ธยาศั ยของผู้ ให้ บริ การ ความสามารถของผู้ ให้ บริ การ การติ ดต่ อสื่ อสารระหว่ างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ และการเข้าถึงบริ การ ก็ นั บว่ าเป็ นปั จจั ยที่ ส าคั ญและส่ งอิ ทธิ พลต่ อการเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญและไม่ละเลยต่ อการพัฒนาการให้บริ การในด้านเหล่านี้ไปพร้ อมๆ กันด้วย
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการยกระดับบริการของกระทรวงพาณิ ช ย์ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน นั่นคือ ตัวแปรคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการยกระดับคุณภาพบริ การ
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน นั่นคือ ตัวแปรคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการ
สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการมีอิทธิพลต่ อการยกระดั บคุ ณภาพบริ การของกระทรวง
พาณิชย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน นั่นคือ ตัวแปรคุณภาพบริการมี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อการยกระดั บ
คุณภาพบริการของกระทรวงพาณิ ชย์
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จ ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน นั่นคือ ตัวแปรคุณภาพบริการมี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ
สมมติฐานที่ 5 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน นั่นคือ ตัวแปรคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จ
สมมติฐานที่ 6 การยกระดับคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน นั่นคือ ตัวแปรการยกระดับคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

สรุปและอภิปรายผล
1. การอภิปรายผลตัวแปรคุณภาพบริการ
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าตัวแปรคุณภาพบริ การตามแนวคิ ดของพาราสุ รามาน พร้ อมด้ วยคณะ (Parasuraman,
Berry, and Zeithaml: 1985,p.42) ที่ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้จานวน 10 ตัวแปร ล้ วนเป็ นปั จจั ยที่ มี ความส าคั ญต่ อคุ ณภาพ
การบริการทั้งสิ้น แต่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับด้านการเข้าถึงบริการ ที่เป็ นข้ อจ ากั ดที่ เกิ ดขึ้ นของคุ ณภาพบริ การ ในด้ านการอ านวย
ความสะดวก และความสะดวกสบาย ซึ่งการเข้าถึงบริการดังกล่าวนับเป็นด่านปราการแรกในการเข้ ารั บการบริ การ จึ งถื อเป็ นปั จจั ยที่
สาคัญอันดับแรกๆ ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ดังเช่นกระทรวงพาณิชย์ที่มีข้อจ ากั ดในด้ านสถานที่ ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวก เช่น ทาเลที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร การจราจรที่ติดขัด การเข้ าถึ งของระบบการเดิ นทางสาธารณะ อาทิ รถโดยสาร
ประจาทาง หรือรถไฟฟ้า ที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ตลอดจนสถานที่จอดรถที่ยังเป็นปัญหาในการเข้ ารั บบริ การ เนื่ องจากสถานที่ ของ
กระทรวงพาณิชย์ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะขยายหรือมีแผนรองรับกรณีที่มีผู้ติดต่ อเข้ ามามากๆ ได้ แต่ อย่ างไรก็ ตามในส่ วนของ
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพบริการของผู้ให้บริการที่ผู้รับบริการได้รับยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่มากเกิ นกว่ าร้ อยละ 50 ซึ่ งบ่ งบอกได้
ว่าทุกตัวแปรที่สังเกตได้มีส่วนสาคัญในการเพิ่มศักยภาพของคุณภาพบริการของผู้ ให้ บริ การ ไม่ ว่ าจะเป็ นในด้ านการติ ดต่ อสื่ อสาร
ความสามารถของผู้ให้บริการ ความมีอัธยาศัย ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า ความปลอดภั ย
ของการเข้ารับบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และการเข้าอกเข้าใจและการรู้ จั กลู กค้ า ซึ่ งปั จจั ยที่ ผู้ รั บบริ การเห็ นว่ าส่ งผล
ต่อคุณภาพบริการที่ดี คือความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ ซึ่งในส่ วนนี้ ผู้ วิ จั ยได้ เน้ นย้ าไปในเรื่ องของความเสี่ ยงในการเปิ ดเผย
ข้อมูลหรือความลับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ต้องการให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นข้อมูลลับของบริษัท และการเข้าใจและรู้ จั กลู กค้ าเป็ นปั จจั ย
สาคัญรองลงมา เนื่องจากการที่ผู้ให้บริการมีความรู้และเข้าใจความต้องการของผู้ รั บบริ การ และให้ บริ การได้ ตรงตามความต้ องการ
ของผู้รับบริการมากที่สุด เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้รับบริการให้ความสาคัญเป็นลาดับรองลงมา ตลอดจนความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
ได้แก่ผลลัพธ์ของการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถประเมินและจับต้องได้ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้รับบริ การให้ ความส าคั ญ เนื่ องจาก
การเข้ามารับบริการ ทุกท่านล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่มีความตั้งใจในการเดิ นทาง ซึ่ งต้ องเสี ยทั้ งเวลา เงิ น และเสี ยโอกาสในการท า
กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งการที่เข้ามาขอรับบริการ การคาดหวังในการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการจึ งถื อเป็ นสิ่ งที่ ผู้ รั บบริ การคาดหวั ง
มากที่สุด ซึ่งถูกต้องตามทฤษฎีความคาดหวังของ Gronroos (1982) ที่ได้กล่าวถึงความคาดหวั งไว้ ว่ าประกอบด้ วยตั วแปรที่ เกี่ ยวข้ อง
4 ตัวแปร ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า การสื่อสารแบบปากต่อปาก ภาพลั กษณ์ องค์ กร และการสื่ อสารทางการตลาด ดั งนั้ น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเกิดจากการที่ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ตรงตามความคาดหวั งมาไว้ แล้ ว ซึ่ งเมื่ อผู้ รั บบริ การ
ได้ประเมินคุณภาพของการให้บริการได้โดยเปรียบเทียบจากความคาดหวั งแล้ ว ผู้ รั บบริ การจึ งจะสามารถประเมิ นคุ ณภาพความ
ต้องการได้ ซึ่งหากคุณภาพบริการที่ได้รับมากกว่าความคาดหวังแล้ว ผู้รับบริการก็ จะเกิ ดความพึ งพอใจต่ อการบริ การนั้ นๆ แต่ หาก
คุณภาพบริการที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหวังผู้รับบริการก็จะเกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริการ นอกจากนี้ ผลการศึ กษายั งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของวสิษฐ์ พรหมบุตร (2554) ที่ศึกษาพบว่าการเอาใจใส่และการดูแลผู้เข้ารับบริการเป็นปั จจั ยที่ ส าคั ญต่ อคุ ณภาพบริ การ
และงานวิจัยของ ปิยฉัตร จันทิวา (2558) ที่ศึกษาพบว่าการให้ความสาคัญกับเก็บรั กษาความลั บ การมี ทั ศนคติ ที่ ดี และมี ใจรั กงาน
บริการ เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ
2. การอภิปรายผลตัวแปรความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวแปรความพึงพอใจของผู้รับบริการในการเข้ารับบริการของผู้รับบริการ ในภาพรวมปัจจัยที่ ก าหนดมี อิ ทธิ พลต่ อความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการค่อนข้างสูง เนื่องจากการเข้ารับบริการนั้นผู้เข้ารับบริการมีความคาดหวั งเป็ นพื้ นฐานในการเข้ ารั บบริ การ ซึ่ ง
โดยทั่วไปการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นเป็นการวัดที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ บริ การกั บผู้ รั บบริ การ ซึ่ งการรั บ
บริการมีทั้งในรูปแบบทางตรง คือเผชิญหน้า และทางอ้อม ซึ่งการวัดความพึงพอใจของผู้ รั บบริ การนั้ น หากการบริ การที่ ได้ รั บมี ค่า
มากกว่าระดับความคาดหวังที่ผู้รับบริการคาดไว้ ผู้รับบริการก็จะเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามหากการบริ การที่ ได้ รั บมี ค่าน้ อย
กว่าระดับความคาดหวัง การบริการนั้นก็จะเกิดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และจากปัจจัยที่กาหนดการให้ บริ การอย่ างเสมอภาค
หรือการมีมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการ มีอิทธิพลสูงสุดต่อความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ เนื่ องมาจากการให้ บริ การของ
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ภาครัฐความมีมาตรฐานนับเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากการให้บริการเป็นในลักษณะไม่หวั งผลประโยชน์ ตอบแทน ดั งนั้ นการที่ ภาครั ฐมี
มาตรฐานในการให้บริการต่อผู้รับบริการเท่าเทียมกันทุกคนทุกชนนั้น จึ งเป็ นสิ่ งส าคั ญและเป็ นการเน้ นย้ าถึ ง ความโปร่ งใสในการ
ดาเนินการของภาครัฐในด้านการให้บริการอีกด้วย ในขณะที่การให้บริการที่ตรงเวลา และการให้ บริ การอย่ างเพี ยงพอ เป็ นปั จจั ยที่
มีอิทธพลรองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เนื่องจากการให้บริการของภาครัฐมักได้ รั บผลสะท้ อนว่ ามี การดาเนิ นการที่ ล่ าช้ า ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทันเวลา ดังนั้นการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ทันต่อความต้ องการของผู้ รั บบริ การ จึ งเป็ นปั จจั ยที่
สาคัญอีกประการหนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความสาคัญ และให้การปรับปรุงมาตรฐานกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ ยวกั บการดาเนิ นงานที่ ล่ าช้ า
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยฉัตร จันทิวา (2558) ที่ ศึกษาพบว่ าในการพั ฒนาขี ดความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านการบริการจะต้องมีการวางแผนงานให้เสร็จตามกาหนดเวลา และงานวิ จั ยของวสิ ษฐ์ พรหมบุ ตร (2554) ที่ พบว่ า
คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้และผลต่ อคุณภาพการบริ การที่ ดี คือการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่ อเนื่ องของบุ คลากร
3. การอภิปรายผลตัวแปรการยกระดับคุณภาพบริการ
ตัวแปรการยกระดับคุณภาพบริการ ปัจจัยในภาพรวมนับเป็นปัจจั ยที่ มี ความส าคั ญต่ อการยกระดั บคุ ณภาพบริ การของ
หน่วยงานภาครัฐตามที่ กพ. ได้กาหนดและศึกษา ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์แล้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยกระดับคุ ณภาพบริ การได้ แก่
การพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาให้เกิ ดความสะดวกต่ อการให้ บริ การ
และเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นในส่วนของหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาการบริการจึงมีส่วนสาคัญ นอกจากนี้ ปั จจั ยอี กประการที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
การยกระดับคุณภาพบริการค่อนข้างสูง ได้แก่ การลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูลที่รัฐมีอยู่แล้ว ซึ่งประเด็นนี้เห็นได้ ชั ดจากการเข้ ารั บ
บริการของภาครัฐแต่ละหน่วยงานจะต้องใช้เอกสารประกอบที่มากมาย และมีการขอซ้าหากมีการติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานอื่ น ซึ่ ง
หมายรวมถึงว่าการให้บริการของภาครัฐยังไม่เป็นไปในลักษณะบูรณาการร่วมกัน การเชื่อมโยงของข้อมูลพื้นฐานยั งไม่ พั ฒนา ส่ งผลให้
การดาเนินการยังจาเป็นต้องใช้เอกสาร และมีการขอข้อมูลซ้า อย่างไรก็ตามในการดาเนินการนโยบายของภาครั ฐในปั จจุ บั นมุ่ งเน้ นใน
เรื่องการดาเนินเอกสารแบบไร้กระดาษ (paperless) โดยให้มีการเชื่อมโยงข้ อมู ลพื้ นฐานระหว่ างกั น เช่ น ข้ อมู ลนิ ติบุ คคลจากบั ตร
ประชาชน การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ การบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครั ฐ และการ
จั ดท า government service platform ซึ่ งการดาเนิ นการดั งกล่ าวจะน าไปสู่ การพั ฒนาประเทศเข้ าสู่ The new paradigm of
Government services (สานักวิชาการ, สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) และถึงแม้ ปั จจั ยด้ านการยกระดั บคุ ณภาพบริ การที่ มี
อิทธิพลมากที่สุดจะเป็นการพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้ อมู ลที่ มี อยู่ แล้ ว สิ่ งส าคั ญอี ก
ประการและมีความสาคัญได้แก่ การลดความเสี่ยงของการทาทุจริต ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยเดียวที่มีอิ ทธิ พลทางลบกั บการยกระดั บ
คุณภาพบริการ ดังนั้นการให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐให้ เกิ ดความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึ ง
นับเป็นสิ่งที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐของไทย ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้ องกั บงานวิ จั ย
ของณัฏฐ์เอก กุลฐากรเสฎฐ์ ศิวารัตน์ ณ ปทุม และปริญ ลักษิตามาส (2558) ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลอิทธิพลในเชิ งลบต่ อการพั ฒนา
กลยุทธ์การตลาดนั้นคือกรณีปัญหาการคอรัปชั่น
4. การอภิปรายผลตัวแปรขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ตัวแปรขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ การวัดขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จซึ่ งวั ดได้ จากการจั ดล าดั บ
ความยากง่ายของการทาธุรกิจ ซึ่งประกอบด้ วยปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลส าคั ญ จ านวน 4 ปั จจั ย ได้ แก่ ขั้ นตอนการดาเนิ นงานที่ ง่ าย
ระยะเวลาในการดาเนินการที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่ ลดน้ อยลง และกฎระเบี ยบที่ เอื้ อต่ อการดาเนิ นการ และจาก
การศึกษาวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ลดลงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด เนื่องจากการเพิ่มขี ดความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ที่สาคัญ คือการลดต้นทุนการดาเนินการ เพื่อให้ภาคธุรกิจเกิดผลกาไร หรือผลประโยชน์ สู งสุ ด ดั งนั้ นหากการดาเนิ นการมี การลดลง
ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ย่อมส่งผลต่อการเพีมขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จได้ มาก ในขณะที่ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการที่รวดเร็วและการมีขั้นตอนการดาเนินการที่ง่ายสะดวก ก็นับเป็นปัจจัยรองที่เสริมสร้างขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของ
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ธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบันโลกของธุรกิจมีการแข่งขันกันในระดับที่ค่อนข้างรุนแรง การดาเนิ นการที่ มี ความรวดเร็ วย่ อม
สร้างความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการค้าอื่นๆ ดังนั้นปัจจัยเหล่ านี้ จึ งค่ อนข้ างมี ความส าคั ญเช่ นเดี ยวกั น
และปัจจัยประการสุดท้ายได้แก่กฎระเบียบที่เอื้ออานวยต่อการเข้ารับบริการ ซึ่งปัจจัยภาครัฐได้กาหนด พระราชบั ญญั ติอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาเป็ นข้ อก าหนดในการให้ บริ การแก่ ประชาชน เพื่ อให้ มี กรอบการ
ดาเนินการที่เป็นมาตรฐาน และประชาชนสามารถตรวจสอบการดาเนินการได้ เพื่ อเป็ นการสร้ างความเชื่ อมั่ นในการดาเนิ นการของ
ภาครัฐว่ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลการศึ กษาของเกริ กวุ ฒิ กั นเที่ ยง (2558) ที่ ศึกษาพบว่ า
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้ านการขนส่ ง เพื่ อช่ วยลด
ภาระทางด้านค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจของผู้ให้บริการด้ วย
ซึ่งหากพิจารณาตัวแปรทั้งสามตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ อขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จแล้ ว จะพบว่ าผู้ วิ จั ยได้
วิเคราะห์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและได้สรุปโมเดลหรื อความสั มพั นธ์ ของการเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจได้ดังรูปสมการ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ = 0.91คุณภาพบริการ
+ 0.27ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
+ 0.153การยกระดับคุณภาพบริการ
จากสมการสามารถแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระมีอิทธิพลทางบวกต่อขีคดวามสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จในทุ กๆ ตั ว
แปร ซึ่งตัวแปรการเพิ่มขึ้นของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการยกระดั บคุ ณภาพบริ การ จะส่ งอิ ทธิ พลในเชิ ง
บวกต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่เป็นตัวแปรตามในทิศทางบวก ซึ่ งการเพิ่ มขึ้ นของขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจจะพิจารณาจากผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าอิทธิ พลส่ งผลต่ อการเพิ่ มขึ้ นของ
ขีดความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดได้แก่ค่าสัมประสิทธิ์ของคุณภาพบริการ และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การมี
อิทธิพลเป็นลาดับที่สอง และค่าสัมประสิทธิ์ของการยกระดับคุณภาพบริการเป็นลาดับสุ ดท้ าย ซึ่ งหากผู้ ให้ บริ การให้ ความส าคั ญใน
การพัฒนาตัวแปรทั้งสามตัวให้มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น แต่หากเน้ นย้ าไปในตั วแปรคุ ณภาพ
บริการมากที่สุดในขณะที่ตัวแปรอื่นคงที่แล้ว จะส่งผลให้อัตราการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จเพิ่ มขึ้ นได้ อย่ างมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระภัทร ปิณฑะแพทย์ (2555) ที่ศึกษาพบว่า การเพิ่ มขี ดความสามารถในการบริ หารงานเกิ ดจากการ
บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้มากขึ้น และงานวิ จั ยของฉั ตรชั ย เหล่ าเขต
การณ์ และ วรพล วังฆนานนท์ (2561) ที่ศึกษาพบว่าการบูรณาการการให้บริการมีอิทธิพลในเชิงบวกกับคุณภาพบริการ

ข้อ เสนอแนะการวิจ ัย
1. ข ้อเสนอแนะด้านค ุณ ภาพการบริการ
1.1 ปัจจัยคุณภาพที่ยังควรต้องปรับปรุงของการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ การเข้ าถึ งการให้ บริ การในด้ าน
การเพิ่มพื้นที่การให้บริการให้เกิดความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ ของการจอดรถ การให้ บริ การหรื อ
จัดสรรที่ให้บริการในระหว่างการติ ดต่ อขอรับบริการให้เกิดความสะดวก ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นต้น
1.2 การปรับปรุงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้ านของเวลาการให้ บริ การ และ
ความสะดวกในการติดต่อหลายๆ หน่วยงาน เนื่องด้วยปัญหาของหน่ วยงานภาครั ฐในการให้ บริ การที่ กพร. ได้ ประเมิ น ได้ แก่ การ
บริการใช้เวลานานและขาดกรอบเวลาที่ชัดเจน
1.3 การพัฒนาและเพิ่มการป้องกันในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงของการทาทุจริตไม่ว่าจะเป็นการปกปิดข้อมูลของบริษัทให้
เป็นความลับ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญที่จะเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการเนื่องจากผู้รับบริการให้ความสาคัญกับปัจจัยนี้มากที่สุด
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2. ข ้อเสนอแนะด้านค วามพึง พอใจข องผู้ร ับบริการ
2.1 ภาครัฐควรให้ความสาคัญกับการให้ บริ การอย่ างเสมอภาคเท่ าเที ยมกั น ซึ่ งหมายถึ งการบริ การที่ มี มาตรฐาน
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบขั้นตอนการให้บริ การได้
2.2 ภาครัฐควรมุ่งเน้นการปรับปรุงการให้บริการอย่างก้าวหน้า เพื่ อให้ ผู้ รั บบริ การเกิ ดความพึ งพอใจ อาทิ เช่ น การ
ให้บริการค้นหาข้อมูลผ่านทางเวปไซต์ที่ง่าย มีความสะดวก ไม่ซับซ้อน เนื่องจากการให้บริการของภาครัฐที่ประกอบด้ วยข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ
ขั้นตอนการขอเข้ารับบริการนั้นมีจานวนมาก ดังนั้นการอานวยความสะดวกทางด้ านข้ อมู ลจึ งมี ความส าคั ญ แต่ จากผลสะท้ อนจาก
ผู้รับบริการ อาทิเช่น ความทันสมัยของข้อมูล หรือการค้นหาที่ยาก และระบบการดาเนินงานขาดความชั ดเจน ส่ งผลกระทบส าคั ญต่ อ
การเข้าค้นหาข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ ดังนั้น เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการปรั บเปลี่ ยนภาครั ฐของไทยสู่ การเป็ นรั ฐบาลดิ จิ ทั ลจึ งมี
ความสาคัญ เนื้อหาสาระที่สาคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เน้นการเชื่ อมโยงข้ อมู ล และ
การทางานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการทางานภาครัฐ การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ เพื่อรองรับการพั ฒนาแอปพลิ เคชั่ นหรื อการบริ การรู ปแบบ
ใหม่ๆ ซึ่งปัจจัยที่สาคัญประการสุดท้าย คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวด้วย
3. ข ้อเสนอแนะด้านการยกระดับค ุณ ภาพบริการ
3.1 กระทรวงพาณิชย์ควรมีการพัฒนาการบริ การให้ ดีขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง เนื่ องจากสิ่ งส าคั ญของการบริ การจั ดการ
ภาครัฐ คือการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ จากภาครั ฐในปั จจุ บั นของแต่ ละประเทศได้ มี การพั ฒนาในด้ าน
การออกแบบบริการภาครัฐให้ มี คุณภาพสู ง มี การบริ การที่ มี ความรวดเร็ ว และตอบสนองความต้ องการของประชาชน ภายใต้
นโยบาย Gov Lab (Public Service redesign) การดาเนินการดั งกล่ าวอาจต้ องมี การเรี ยนรู้ จากประเทศที่ ได้ มี การพั ฒนารู ปแบบ
การบริการ อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
3.2 การใช้นโยบายนโยบายไร้กระดาษ (paperless) เนื่องจากการใช้เอกสารในการติดต่ อทางราชการการที่ ค่อนข้ างมาก
จึงควรผลักดันอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ซึ่งเป็นการดาเนินการขั้นต้นเพื่อก้าวเข้าสู่ การพัฒนาภาครัฐให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์
3.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพรองรับการทางานแบบไร้กระดาษหรือดิจิทัล เพื่อ
การลดความเสี่ยงในการทาทุจริต ดังนั้นการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ภาครัฐต้องเร่งผลักดัน
4. ข ้อเสนอแนะด้านการเพิ่ม ข ีด ค วามสามารถในการแข ่ง ข ัน ข องธ ุร กิจ
4.1 หน่วยงานภาครัฐต้ องเร่ งพั ฒนาในเรื่ องของการพั ฒนาคุ ณภาพบริ การ และการปรั บปรุ งคุ ณภาพบริ การที่
ดาเนินการอยู่ให้มีผลสาเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ด้วยการสร้ างทั ศนคติ หรื อวิ สั ยทั ศน์ ในด้ านการบริ การร่ วมกั น การสร้ างที มงาน
สัมพันธ์ และผู้นาต้องให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขั นของธุ รกิ จได้ อย่ าง
แท้จริง อย่างไรก็ตามภาครัฐควรมีนโยบายในการจั ดท า Benchmark ของอั นดั บความยากง่ ายในการท าธุ รกิ จ โดยเริ่ มจากการวั ด
ระดับภายในกลุ่มประเทศอาเซี ยน และขยายตัวไปสู่ภูมิภาค จนถึงระดับโลกต่อไป
4.2 การสร้างศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ด้ วยการเพิ่ มผลิ ตภาพ (Productivity) ทางด้ านต้ นทุ น คุ ณภาพ และ
เวลาของการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ก็นับเป็นปั จจั ยส าคั ญที่ เป็ นการส่ งเสริ มการผลิ ตโดยการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งภาครัฐจึงควรให้ความส าคั ญในการสร้ างนวั ตกรรมดั งกล่ าว เพื่ อให้ การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จไทยมีการพัฒนาในทุ กๆ ด้าน
5. ข ้อเสนอแนะสาหรับการศ ึกษาค รั้ง ต่อไป
5.1 การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาตัวแปรคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการยกระดับคุ ณภาพบริ การ
ไปพร้อมๆ กัน จะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากที่สุด โดยการให้ความส าคั ญต่ อปั จจั ยที่ เป็ นโมเดล
พื้นฐานจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้รากฐานการพัฒนามีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ภาคธุ รกิ จ
Vol 13 NO 1 January - April 2019

88 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
ของไทยมีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดั บสู ง ส่ งผลต่ อการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและยั่งยืน และเพื่อเป็นการก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ระดับปานกลางตามนโยบายของรั ฐบาลต่ อไป
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเพื่อนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
5.2 การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการดาเนินการของภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงทางอิ นเตอร์ เนตก็ นั บว่ ามี
ความสาคัญ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ดั งนั้ นปั ญหาการเหลื่ อมล้ าของอุ ปกรณ์
ตลอดจนความรู้วิทยาการด้านเทคโนโลยี ก็นับว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐในการเข้ าสู่ การเป็ นรั ฐบาลดิ จิ ทั ล ซึ่ งการมี
การศึกษาถึงผลกระทบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่การเป็ นรั ฐบาลดิ จิ ทั ล ก็ นั บว่ าจะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในภายภาคหน้าต่อไป
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