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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาการบริการระบบเช่ือมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง
ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการระบบ Fisheries Single Window ของส่วนควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต สํานักบริหาร
จัดการด้านการประมง กรมประมง และนําผลการศึกษาไปพัฒนาการบริการระบบ Fisheries Single Window 
ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดกรอบแนวคิด เพ่ือทําการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการ 
5 ลักษณะ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการประกอบอาชีพ และประสบการณ์การประกอบอาชีพ 
จึงกําหนดสมมุติฐานตามลักษณะของตัวแปรดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับประชากรในการศึกษา จํานวน 274 ตัวอย่าง และใช้สถิติ One-way Anova ในการทดสอบ 
สมมุติฐานดังกล่าว 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการระบบ Fisheries Single Window ของส่วนควบคุมการค้าสัตว์นํ้า 
และปัจจัยการผลิต ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 
50) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 67.50) ประกอบอาชีพตัวแทนออกของนิติบุคคล (ร้อยละ 
34.70) มีประสบการณ์การประกอบอาชีพระหว่าง 5-10 ปี (ร้อยละ 38.30) ส่วนใหญ่ย่ืนคําขออนุญาตในการ
นําเข้า ส่งออก สัตว์นํ้าต่อด่านตรวจสัตว์นํ้า ก่อนการเปิดให้บริการระบบ FSW ผ่านทางโทรสาร มากที่สุด (ร้อยละ 
49.6) การดําเนิน พิธีการทางศุลกากรส่วนใหญ่จะดําเนินการโดยการจัดทําใบขนสินค้า (ร้อยละ 88.30) และ
ส่วนใหญ่จัดทําใบขนสินค้าในรูปแบบไร้เอกสาร (Paperless) (ร้อยละ 52.50) 
 ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการประกอบอาชีพ และ 
ประสบการณ์การประกอบอาชีพ ของผู้ใช้บริการระบบ Fisheries Single Window ของส่วนควบคุมการค้าสัตว์นํ้า 
และปัจจัยการผลิต สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมงที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการระบบ FSW ของกรมประมงที่ไม่แตกต่างกัน (sig > α) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบ FSW ของกรมประมง โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 3.59  0.459 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจด้านความประหยัดและความคุ้มค่า มากที่สุด เฉลี่ย 3.81  0.563 ขณะที่ด้านขั้นตอนกระบวนการ 
มีค่าตํ่าที่สุด เฉลี่ย 3.35  0.554 ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาการลดข้ันตอนของกระบวนงานของ FSW และ
รักษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง 
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Abstract 
 

The Development Service of Fisheries Single Window (FSW) aimed to study 
customer’s satisfactions in using FSW of the Fish Inspection Section, Fisheries Administration 
and Management Bureau, Department of Fisheries. Results of this study will be used to improve 
the FSW service. In this connection, the conceptual framework was identified in order to analyze 
five factors such as gender, age, education level, customs clearance occupation and working 
experience in customs clearance, which related to customer’s satisfactions. The designed 
questionnaire was used to collect the data of the subjects 274 people and used one-way Anova 
for analysis.  
 The results of the study showed that the majority of customers who used FSW 
were as follows; gender as female were 58%, age ranging 31-40 years old were 50%, education 
level in bachelor degree were 67.50%, customs clearance occupation were 34.70%, working 
experience in customs clearance between 5-10 years were 38.30%. Most customers submitted 
an import/export application form by facsimile before an establishment of the FSW (49.60%), 
proceeded a customs declaration form for the consignments (88.30%) and proceeded paperless 
customs declaration form (52.50%). 
 Additionally, it was found that differences of genders, ages, education levels, 
customs clearance occupation and working experience in customs clearance of the customers, 
who used FSW of the Fish Inspection Section, did not have significant differences of satisfaction 
in the quality of FSW service (sig>α) at the significant level of 0.05. The average of the overall 
satisfaction of FSW service was high, the score 3.59  0.459. The customers mostly satisfied 
in saving money and worth of using the FSW, the score 3.81  0.563, while the lowest satisfaction 
was on the FSW procedures, the score 3.35  0.554.  Therefore, the FSW user-friendly procedures 
shall be developed and strengthen the services to maintain high satisfactions. 
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