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การศึกษาทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง โดยวิธีการเก็บ
ตัวอยางแบบสอบถามออนไลน โดยกลุม ตัวอยาง คือ ผูป ระกอบการนําเขาสง ออกสัตวน้ําที่ขออนุญาตนําเขา
สงออกสัตวน้ํา ณ ศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต และดานตรวจสัตวน้ํา 23 แหง ดวยเทคนิค
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ใชสูตรการคํานวณตาม Yamane (1970) ความคลาด
เคลื่อน ที่ 0.1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 88 ราย
พบวา กลุมตัวอยางมีสัดสวนเพศที่ใกลเคียงกัน โดยเปนเพศหญิง รอยละ 54.5 และเพศชาย รอยละ 45.5
สวนมากมีอายุอยูในชวง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 44.3 และจบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
69.3 จากสัดสวนทั้งหมด กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพเปนเจาหนาที่สถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 80.7
ดานระดับความรูความเขาใจในกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําในภาพรวมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง
กวาครึ่งหนึ่งมีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.0 และกลุมตัวอยางอีกรอยละ
42.0 มีความรูความเขาใจอยูในระดับสูง การรับขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํากลุมตัวอยางมีแหลงขาวสาร
ที่เขาถึงมากที่สุด คือ การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่กรมประมงโดยตรง คิดเปนรอยละ70.5 และในสวนของ
ภาพรวมของระดับทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมี
ทัศนคติอยูในระดับปานกลางตอกระบวนการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 61.4 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 31.8 มี
ทัศนคติอยูในระดับสูงตอกระบวนการทั้งหมด
สรุปไดวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอาจมีความซับซอนมีหลายปจจัยมากกวาตัวแปรที่กําหนด และเหตุผล
หนึ่งที่คาดวามีอิทธิพลสําคัญ ตอตัวแปรตางๆ ซึ่งทําใหผลการวิเคราะหไมเ กิดความแตกตาง คือ ทัศนคติ ของ
ผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ดานบุคลากรที่ใหบริการ จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีทัศนคติที่ดีป านกลางถึง สูง สอดคลอ งกับ รูป แบบการใหบ ริการในปจจุบัน ซึ่ง แสดงใหเห็นวาระบบ
เชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตของกรมประมง มีประสิทธิภาพที่ดี
ซึ่งระบบการบริการที่ดี ทําใหลดความแตกตางและความสัมพันธของปจจัย อยางไรก็ตามผูใหบริการควรพัฒนา
รูปแบบการใหบริการในดานตางๆเพิ่มขึ้น อาทิเชน ความรูความสามารถของเจาหนาที่ ความรวดเร็วของระบบ
Fisheries Single Window และชองทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น
คําสําคัญ : การนําเขา สงออก สัตวน้ํา ทัศนคติ
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ABSTRACT
Attitude evaluation was conducted on import-export procedures for aquatic animals
of the Department of Fisheries. The specific questionnaire was developed for on-line surveys.
The target groups were importers and exporters who were customers at the FSW Fishery
Import-Export Service Center and at 23 Fish Inspection Offices. The randomization technique
(accidental sapling) was applied and analyzed using formula described by Yamane (1970). 88
cases of both male and female were analyzed.
The surveys found a similar proportion of sex ratio 54.5% female and 45.5% male
within the target group. 44.3% surveyed customers were between 31-40 year old while 69.3%
had Bachelor degree level. The majority or 80.7% of surveyed group were working personal of
the companies. 58% of them had moderate knowledge level of import-export procedures
while 42% had high level of understanding. 70.5% target customers obtained more information
on the import and export directly from the Fishery Officers. The overall attitude of the target
customers against the import-export procedures reported moderate level with 61.4% of the
customers while 31.8% customers found high attitude level for the whole process.
In summary, the attitude of the target group can vary depend to multiple factors
that cause non-significant influence on various parameters used in this study. However the
results indicate that majority of the target customers have moderate to high flavor attitude of
the service provided by Department of Fisheries. This study also suggests that the importexport procedures for aquatic animals of the Department of Fisheries through FSW have good
reputations from customers. However, the Fishery Officers shall develop more areas of
services, shall be trained to get more knowledge of the authority. The Fisheries Single Window
shall be further developed to give rapid access of the system and more versatile
communication channels.
Key words: species, volumes, values, exported, aquatic animal, fish inspection office, attitude
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1
คานา
อุตสาหกรรมประมงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศสาขาหนึ่งที่มี ผลต่ออัตราการขยายตัวของ
มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการของประเทศ (gross domestic product: GDP) มีแนวโน้มการขยายตัว
อย่างสูงทั้งด้านปริมาณ มูลค่าและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การนาเข้าสินค้าประมงที่สาคัญได้แก่ ปลาโอ
ท้องแถบ ปริมาณ 1,806,099 ตันมูลค่า 34,340 ล้านบาท ปลาหมึกกล้วย 60,817 ตัน มูลค่า 5,644 ล้านบาท
และปลาทูน่าครีบยาว ปริมาณ 8,324,872 ตัน มูลค่า 3,419 ล้านบาท การส่งออกสินค้าประมงที่สาคัญได้แก่
กุ้งขาว ปริมาณ 140,961 ตัน มูลค่า 54,440 ล้านบาท กุ้งกุลาดา ปริมาณ 9,915 ตัน มูลค่า 23,939 ล้านบาท
และปลาหมึกกล้วย ปริมาณ 23,526 ตัน มูลค่า 4,663 ล้านบาท (ศูนย์บริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัย
การผลิต, 2557) ที่กล่าวมานี้ยังไม่รวมในสินค้าประมงอีกหลายชนิดสัตว์น้า ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สูง อย่างไร
ก็ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมก็มีผลที่ตามมาคือการขยายตัวของระบบลอจิสติกส์ (logistics) และโซ่
อุปทาน (supply chain)
กิจกรรมของลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะรวมถึงการจัดซื้อจัดหา การผลิต กระจายสินค้า การ
กาจัดของเสียรวมถึงการขนส่ง การจัดเก็บและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยา, 2546) กระบวนการให้บริการ
ประชาชนหรือผู้รับบริการที่ประสงค์ขอใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออกสินค้า
ประมง ตามที่ได้รับมอบอานาจจากกฎหมาย เพื่อให้สัตว์น้า ซากสัตว์น้าที่นาเข้า ส่งออกมีคุณภาพมาตรฐาน
ทางด้านสุขอนามัย ก็เป็น หน่วยหนึ่ งในกระบวนการของลอจิสติกส์ และโซ่อุปทานที่จาเป็นจะต้องได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมื่อพิจาณาจากองค์กรสมาคมด้านลอจิสติกส์ที่เก่าแก่
ที่สุดของโลกคือ The Chartered institute of Logistics and Transport หรือ (CILT) ได้กาหนดนิยามของ
ว่า
ให้
ดังนั้น
การวัดความสามารถหรือประสิทธิภาพของ
ทางหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจหรือทัศนะคติของ
ลูกค้าที่ต่อกระบวนการนั้นๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
หน่วยในระบบ เช่น กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ รวมถึงกรมประมงก็จาเป็นที่จะได้รับการ
ประเมินในระบบการให้บริการการนาเข้าส่งออกสินค้าด้วยเช่นกัน
กรมประมงโดยสานักบริหารจัดการด้านการประมงเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือผู้รับบริการที่ประสงค์ขอใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออกสินค้าประมง ตามที่ได้รับมอบอานาจจากกฎหมาย เพื่อให้สัตว์
น้ า ซากสั ตว์ น้ าที่ น าเข้า ส่ ง ออกมี คุ ณภาพมาตรฐานทางด้ านสุ ข อนามัย และเป็ น การอนุ รัก ษ์แ ละป้ องกั น
ผลกระทบทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยป้องกัน
การระบาดของโรคสั ตว์ น้ าและสร้ างความเชื่อมั่ นกับประเทศคู่ค้ าในการส่ งสิ นค้ าสั ตว์น้ าออกไปจาหน่า ย
ต่างประเทศ ซึ่งกรมประมงได้กาหนดแนวทางในการปรับปรุง กระบวนงานการให้บริการขอใบอนุญาตนาเข้า
ส่งออกสัตว์น้าซากสัตว์น้า โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา และมีการติดตาม ทบทวนพัฒนา
ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด โดยกรมประมงได้ถือปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดแนวทางใน
การปรับปรุ งงานของรัฐให้ มีประสิทธิภ าพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา ที่สาคัญหมวด 5 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มาตรา 27 กาหนดให้ “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ
การอนุ ญาต การอนุ มัติ การปฏิบั ติ ร าชการ หรือ การด าเนิ นการอื่นใดให้ แก่ผู้ ป ฏิบัติ งานที่รับผิ ดชอบการ
ดาเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” และมาตรา 29
กาหนดให้ “ส่ ว นราชการแต่ ล ะแห่ งที่ต้อ งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้ บริการประชาชนหรือการติดต่ อ
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ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทาแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการดาเนินการ แล้วเผยแพร่
เพื่อให้ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้”
อย่างไรก็ตามเมื่อ สานักบริหารจัดการด้านการประมงได้ดาเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานได้พบทั้งความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรคและโอกาสที่จะพัฒนาการให้บริการในระบบกระบวนการ
ให้บริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าที่ได้พัฒนาขึ้น จึงได้แก้ไขปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อตรวจสอบ
และทบทวนระบบกระบวนการให้บริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าให้ตรงใจผู้ขอรับบริการมากขึ้น และเพื่อรับฟัง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ใช้บริการในการพัฒนาระบบกระบวนการให้บริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องทาการศึกษาระดับทัศนคติและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ
ของผู้ ป ระกอบการต่อกระบวนการน าเข้าส่ งออกสั ตว์น้า โดยนาข้อมูล ที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงการ
ให้บริการของกรมประมง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อกระบวนการให้บริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า และเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดด้วย
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาระดับทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า กรมประมง
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า กรม
ประมง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า กรมประมง
2. เพื่อรับฟังและการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ใช้บริการในการพัฒนาระบบกระบวนการให้บริการ
นาเข้าส่งออกสัตว์น้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
3. สามารถนาผลการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า กรม
ประมง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาด้านประชากรและพื้นที่
ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าที่ใช้บริการขออนุญาตนาเข้าส่งออกสัตว์น้า ณ
ศูนย์บริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต รวมถึงด่านตรวจสัตว์น้า 23 แห่ง ของกรมประมง โดยวีธี
การจัดทาแบบสอบถามผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ขอบเขตด้านเวลา
ทาการเก็บตัวอย่างจากผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าที่ขออนุญาตนาเข้าส่งออกสัตว์น้า โดยการ
ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ 1-30 เมษายน
2557 รวม 30 วัน
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ของเขตด้านเนื้อหา
การใช้แบบสอบถามศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า กรมประมง
โดยทาการศึกษาในด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการนาเข้าส่งออก
สัตว์น้าของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า และการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า ทัศนคติของผู้รับบริการต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า
และข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าของกรมประมง
นิยามศัพท์
ทัศ นคติ หมายถึง ความรู้ สึ ก ภายในจิ ต ใจที่ ส ามารถแสดงออกมาทางด้ า นพฤติก รรม และเป็ น
ความรู้สึกในทางบวกและทางลบ รวมถึงความรู้สึกกลางๆ ที่แสดงออกมาต่อวัตถุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลรวมถึง
สถานการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบพบเจอด้วยตนเอง
ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกและ
ทางลบ รวมถึงความรู้สึกกลางๆ ที่ผู้ประกอบการนาเขาส่งออกสัตว์น้ามีต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าซึ่ง
ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรมประมงทั้ง 23 แห่ง
เพศ หมายถึง เพศของผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มาใช้บริการ
การนาเข้าส่งออกสัตว์น้าซึ่งได้รับบริการจากหน่วยงานของกรมประมงทั้ง 23 แห่ง
อายุ หมายถึง อายุของผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า ที่มาใช้บริการการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า
ซึ่งได้รับบริการจากหน่วยงานของกรมประมงทั้ง 23 แห่ง
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า ที่มาใช้บริการ
การนาเข้าส่งออกสัตว์น้าซึ่งได้รับบริการจากหน่วยงานของกรมประมงทั้ง 23 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือ ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ กระบวนการน าเข้ า ส่ ง ออกสั ต ว์ น้ า หมายถึ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจของ
ผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าที่มีต่อกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า ซึ่งประกอบไปดัวยการเตรียม
เอกสารที่ใช้ร่วมกับการขออนุญาต การกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม การยื่นแบบฟอร์มในการขออนุญาต
และระยะเวลาในการดาเนินงาน
การรับรู้ข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า หมายถึง การรับรู้ข่าวสารและ
ความรู้ของผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าเกี่ยวกับกระบวนการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า โดยรวมถึงความถี่
ของข่าวสารและความรู้นั้นๆ และแหล่งที่มาของข่าวสารที่ได้รับด้วย
การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าต่อการเข้าร่วมอบรม
หรือสัมมนาและความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของกรมประมงทั้งที่จัดขึ้นในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งความเต็มใจในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในด้านต่างๆ ทั้งการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า
และด้านการประมงอื่นๆ ของผู้ประกอบการนาเข้าส่งออกสัตว์น้า
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การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปนหัวขอ ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ
2.6 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.7 กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
2.8 ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตของกรม
ประมง
2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคตินี้ ไดมีผูที่เสนอแนวคิดและทฤษฎีไวเปนแนวทางในการศึกษามีอยูมาก
ผูวิจัยไดเลือกนํามาศึกษาและเสนอเพียงบางเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับงานวิจัยที่ผูวิจัยกําลังศึกษาอยู
ดังตอไปนี้
2.1.1 ความหมายของทัศนคติ
Kretch และ Crutchfield ไดใหความหมายคําวา “ทัศนคติ” หมายถึง ลักษณะของการ
รวมตัวกับอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของอารมณ แรงจูงใจ การรับรู รวมถึงความเขาใจบุคคล”
สุชา จันทนเอม กลาววา ทัศนคติเปนการแสดงออกถึงความรูสึก ตลอดจนทาทีของบุคคล
ที่มีตอบุคคล วัตถุสิ่งของหรือสถานการณตาง ๆ ซึ่งเปนไปในทํานองที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไม
เห็นดวยก็ได
ประภาเพ็ญ สุวรรณ กลาววา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู ไมใชสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต
กําเนิด มีคุณลักษณะของการประเมิน มีคุณภาพและความเขม มีความคงทน ไมเปลี่ยนแปลงงาย มีความหมาย
แนนอน และมีลักษณะความสัมพันธที่ประกอบไปดวย ความรู ความรูสึก และประสบการณทํางาน
Good ไดใหความหมายทัศนคติไววา ทัศนคติ หมายถึง ความพรอ มที่จะแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจจะเปนการยอมรับหรือปฏิเสธ ตอสภาพการณบางอยางในแตละอยาง ตอบุคคลใน
แตละบุคคลหรือสิ่งของในแตละอยางเปนความรูสึกในทางที่เปนบวกและลบ รวมถึงความรูสึกกลาง ๆ ที่ทําให
บุคคลแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่ถายทอดมาจากจิตใจของบุคคลคนนั้น
Hornby ไดกลาวไววา ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งและวิถีทางที่ประพฤติตอใครหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวา คุณคิดหรือรูสึกอยางไร
ธงชัย สันติวงษ กลาววา ทัศนคติ คือ คุณลักษณะที่มีความมั่นคงที่ตอ เนื่อ งในความคิด
ความรูสึกและแนวทางในการปฏิบัติของพฤติกรรมที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือตอความดี ตอบุคคลและกลุมคน เปน
ความรูสึกที่แสดงตอความประพฤติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะที่มีความมั่นคงและตอเนื่องในความรูสึกตอสิ่งๆ
นั้นหรือบุคคลนั้นๆในทางที่ดี
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ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ สภาวะความพรอ ม
ทางจิ ต ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ ความคิ ด ความรู สึ ก และแนวโนม ของพฤติ ก รรมบุ ค คลที่ มี ต อ บุ ค คลหรื อ สิ่ ง ของ
สถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางหนึ่งเปนสภาวะความพรอมทางจิตที่มีความพรอมและตั้งอยูนานพอสมควร
ชูชีพ ออ นโคกสูง ไดใหความหมายไววา ทัศนคติ คือ ความพรอมที่จ ะตอบสนองหรือ
แสดงความรูสึกตอวัตถุ สิ่งของ สัมผัสอื่น ๆ รวมถึงสถานการณตาง ๆ ซึ่งความรูสึกหรือการตอบสนองดังกลาว
อาจเปนไปดวยชอบหรือไมชอบก็ได
อดุลย จาตุรงคกุล กลาววา ทัศนคติเกี่ยวของกับการแสดงออกทางความรูสึกที่อยูภายใน
เปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมในทางใดทางหนึ่งของบุคคล เชน การแสดงออกวาชอบหรือไมชอบในสิ่งใดสิง่
หนึ่ง ทั้ง นี้ก็อ าจจะเปนเพียงแงคิดของบุคคลหนึ่ง ๆ ทั้งแงคิดและแนวโนม ดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นถึง
ความคิด ซึ่งเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาไดผานไปนาน ๆ เนื่องจากทัศนคติเปนกระบวนการทางจิตวิทยา เปนเรื่อง
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ จึงไมสามารถสังเกตใหเห็นโดยตรง แตตองสังเกตไดจากสิ่งที่พูดหรือแสดงออกดวยการ
กระทํา
Gibson ไดให ความหมายของทั ศนคติไ ววา ทัศ นคติ คือ ตัว ที่ตัด สินพฤติก รรมเป น
ความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เปนสภาวะจิตใจในการพรอมที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ
ตอบุคคลอื่น ๆ ตอวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณ โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรูหรือจัดการไดโดยบุคคลนั้นใช
ประสบการณ
ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน กลาวไววา ทัศนคติเปนการแสดงออกทางดานความรูสึกที่ชอบ
หรือไมชอบของบุคคลที่มีตอ สิ่งตาง ๆ หลังจากไดรับ ประสบการณในสิ่งนั้น ๆ แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
ความรูสึกในทางบวก เปนการแสดงออกถึงความพอใจ ความเห็นดวยความชอบและใหการสนับสนุน เปนตน
ความรูสึกในทางลบ เปนการแสดงถึงความไมพึงพอใจ ความไมเห็นดวย ความไมชอบและไมใชการสนับสนุน
เปนตน และความรูสึก ที่เปนกลาง หรือไมมีความรูสึกใด ๆ โดยบุคคลจะแสดงออกทางดานความรูสึก ทาง
พฤติกรรม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมที่สังเกตไดจากการกลาวคําพูด
สนับสนุน การแสดงออกทางหนาตาหรือทาทางที่บงบอกถึงความรูสึกที่พึงพอใจและพฤติกรรมภายใน เปน
พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตไดชอบหรือไมชอบก็ไมแสดงออกหรือเปนความรูสึกกลาง ๆ ก็ไมแสดงออก ถา
เปนพฤติกรรมภายใน
จากแนวคิ ดและทฤษฎีเ กี่ย วกับ ทัศ นคติ ที่ก ลา วมาขา งต น พอสรุ ป ได วา ทั ศ นคติเ ป น
ความรูสึกภายในจิตใจที่สามารถแสดงออกมาทางดานพฤติกรรมและเปนความรูสึกในทางบวกและทางลบ
รวมถึงความรูสึกกลาง ๆ ทัศนคติจึงเปนสิ่งที่ทุกคนมีอยูในตัวเองและแสดงออกมาตอวัตถุบุคคลหรือกลุมบุคคล
รวมถึงสถานการณตาง ๆ ที่ไดพบเห็นหรือประสบพบเจอดวยตนเอง ทัศนคติจึงเปนตัวตัดสินความรูสึกภายใน
จิตใจของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดแสดงออกมาทางดานพฤติกรรมภายนอกผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กายที่มีตอเหตุการณหรือสถานการณรวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุม บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได
สัมผัส เปนลักษณะที่มั่นคงและตอเนื่องตอเหตุการณหรือสถานการณที่บุคคลนั้นไดสัมผัสมา ซึ่งแสดงใหเห็น
อยางเดนชัดวาบุคคลนั้นรูสึกอยางไร
2.1.2 องคประกอบของทัศนคติ
ธีระพร อุวรรณโณ ไดกลาวเกี่ยวกับ องคป ระกอบของทัศนคติ ไววา มีผูเสนอความคิด
เกี่ยวกับทัศนคติไว 3 แบบ คือทัศนคติแบบ 3 องคประกอบ ทัศนคติแบบ 2 องคประกอบ และทัศนคติแบบ 1
องคประกอบ ดังนี้
1.ทัศนคติแบบมี 3 องคประกอบ ไดแก
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1. องคประกอบดานปญญา ประกอบดวย ความเชื่อ ความรู ความคิดและความคิดเห็น
2. องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก หมายถึง ความรูสึกชอบ-ไมชอบหรือทาทางที่ดี-ไมดี
3. องคป ระกอบดานพฤติก รรม หมายถึง แนวโนม หรือ ความพรอ มที่ บุคคลจะปฏิบัติ มี
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแบงทัศนคติออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก Kretch, Crutchfield, Pallachey และ
Triandis.
2. ทัศนคติแบบมี 2 องคประกอบ ไดแก
1. องคประกอบดานปญญา
2. องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก ไดมีนักจิตวิทยาที่สนับสนุนทัศนคติ 2 องคประกอบ
ไดแก Katz และ Rosenberg.
3. ทัศนคติแบบมี 1 องคประกอบ ไดแก
1. องคประกอบดานพฤติกรรม หมายถึง แนวโนมหรือความตั้งใจของคนที่จะแสดงบางสิ่ง
บางอยางหรือการกระทําบางสิ่งบางอยางตอคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เชน เปนศัตรูก็จะ
กาวราวดวย แตถาเปนมิตรก็จะมีความอบอุน เปนตน โดยที่ความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัด หรือประเมินออกมาได
จากการพิจารณาองคประกอบทางดานพฤติกรรมของทัศนคติ12
12 ธี ร ะพร อุ วรรณโณ, “การวั ดทั ศนคติ : ป ญ หาในการใช เ พื่ อ ทํ านายพฤติก รรม”
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดบุคสเซ็นเตอร, 2548), หนา 162.
กิติม า สุร สนธิ ไดกลาวเกี่ยวกับทัศนคติตอ ผูสง สาร ไววา ทัศนคติตอ ผูสง สาร หมายถึง
ความรูสึกในทางดีและไมดีตอผูสงสารของผูรับสาร ซึ่งสวนใหญบุคคลมักจะมีความประทับใจ ชื่นชมตอผูสงสาร
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนอุปนิสัย รูปรางหนาตาคนมีชื่อเสียงหรือคนมีความรูในเรื่องนั้น ๆ ทําใหผูรับสาร
มักจะประเมินผูรับสารกอนวา เปนใคร สังกัดอยูหนวยงานใด มีชื่อเสียงระดับใด ความรูสึกเหลานี้ทําใหผูสงสาร
มีความสนใจ มีความกระตือรือรน ในการที่จะรับขาวสารจากผูรับสาร หากผูรับสารมีความรูสึกไมดีตอผูสงสาร
ผูรับสารก็จะไมสนใจ หลีกเลี่ยงที่จะรับขาวสารจากผูสงสาร ซึ่งทําใหการสื่อสารอาจไมเกิดขึ้นหรือไมประสบ
ผลสําเร็จ จะทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางผูสงสารหรือผูรับสารได13
จากแนวคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกับ ทัศนคติขางตนพอจะสรุป ไดวา ทัศนคติ คือ ความรูสึก ที่
แสดงออกวาชอบหรือไมชอบตอบุคคลหรือสิ่งของ ซึ่งอาจจะเปนความรูสึกชอบ ไมชอบหรือเปนความรูสึกเฉยๆ
คือเปนความรูสึกที่ไมแสดงออกมาทางรางกายหรือคําพูด และทัศนคตินั้นสามารถแบงออกเปน 3 องคประกอบ
ไดแก ทัศนคติดานปญญา ดานอารมณ และดานพฤติกรรม ทัศนคติแบบมี 2 องคประกอบ ไดแก ดานปญญา
และดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ แบบมี 1 องคประกอบ ไดแก ดานพฤติกรรม โดยภาพรวมแลวทัศนคติ
เปนความรูสึกที่พิสูจนไมได เพราะเปนความรูสึกภายในและจะแสดงออกมาไดดวยแสดงทาทางและการพูดจา
โดยเปนการแสดงออกมาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอสิ่งของหรือวัตถุอยางใดอยางหนึ่งหรือตอบุคคลและกลุม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยูรอบขาง
2.2.แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย
Maslow (1954:60) ไดอธิบายเรื่องความตองการของมนุษยตามลําดับความสําคัญและความ
ตองการ 5 ขั้น มีดังนี้
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ขั้นที่ 1 ความตองการทางรางกาย ไดแก ความตองการตอบสนองความหิว ความกระหาย
ความเหนื่อย การขับ ถาย ความตอ งการทางเพศ ความตอ งการดัง กลาวเปนความตอ งการขั้นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตามแนวความคิดของ Maslow นั้น ความตองการทางรางกายที่วานี้จะ “สําคัญที่สุด” ตอ
สัตวทั้งหลาย แตสําหรับมนุษยแลว แมจะจําเปนตอรางกายมีชีวิตอยู ถาขาดจะทําใหถึงตาย แตก็ดูเหมือนวา
อาจจะมีอยางอื่นที่มนุษยใหความสําคัญกวา เพราะผลจาการศึกษาพบวา แมมนุษยจะพึงพอใจเมื่อไดรับการ
ตอบสนองความตองการทางกายนี้ แตมนุษยกลับใชความพยายามนอยเพื่อใหไดรับซึ่งความตองการทางกาย
ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัย ไดแก ความตองการการคุมครองปกปกรัก ษา ความ
อบอุน ความปราศจากอันตราย ตองการอยูในสิ่งแวดลอมซึ่งใหความมั่นใจแกเขาไดวาเขาจะไมถูกบีบคั้นทาง
รางกายและจิตใจ
ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ ไดแก ความอยากมีสัมพันธทางจิตใจกับ
ผูอื่น อยากมีเพื่อน มีพวกพอง มีกลุม มีครอบครัว มีคนเห็นอกเห็นใจรักใคร อยากรักคนอื่น และอยากใหคนอื่น
รัก อยากใหคนอื่นยอมรับพฤติกรรม เพื่อแสวงหาสิ่งสนองความตองการขั้นที่ 3 นี้ จะเกิดตอเมื่อความตองการ
ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ไดรับการตองสนองแลว
ขั้นที่ 4 ความตองการชื่อเสียงและการยกยอง ไดแก ความอยากมีหนามีตา มีชื่อเสียง มีคนยก
ยอ งเลื่อ มใส มีความเดนดังเหมือ นคนอื่น ความตอ งการดานนี้ส ะทอ นใหเ ห็นไดจ ากการที่บุคคลจะรูสึก มี
ความสุข เมื่อไดรับการยกยองชมเชย เมื่อไดรับเกียรติยศ ชื่อเสียง และจากการที่คนเราตั้งเปาหมายชีวิต ซึ่ง
มักจะเปนเปาหมายที่สูงที่ดี เปนเปาหมายที่มีหนามีตา มีเกียรติในสายตาผูอื่น
ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจและรูจักตนเอง ไดแก การอยากรูความคิดของผูอื่นที่มีตอตน
อยากรูวาตนเองมีความสามารถแคไหน มีคุณสมบัติตางๆ อยางไร และมีวิธีการอยางไรบาง ที่จะพัฒนาคน
ความตองการขั้นที่ 5 นี้เปนที่สนใจศึกษากันมากที่สุด และนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมเชื่อวาความตองการ
ทางดานนี้จะไมมีพลังผลักดันตอพฤติกรรมของบุคคลเลย หากความตองการที่ผานๆมาไมไดรับการตอบสนอง
ความคิดเกี่ยวกับความตองการของมนุษยของ Maslow ไดแสดงใหเห็นถึงความตองการของ
มนุษยแตละระดับวามีความแตกตางกันอยางไร และที่สําคัญคือ เมื่อความตองการขั้นตนไดรับการตอบสนอง
แลว มนุษยจะมีความตองการขั้นตอ ไป ดังนั้น การสรางสิ่งจูงใจใหคนกระทําสิ่งใดสิ่ง หนึ่งจึงเกี่ยวกับ ความ
ตองการพื้นฐานดังกลาว
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือความพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” มีความหมาย
ตามพจนานุกรมทางดานจิตวิทยา Chapin (1968:437) ใหจํากัดความวาเปนความรูสึกของผูที่มารับบริการตอ
สถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ ความแตกตางที่
เห็นไดชัดคือ ความพึงพอใจในทัศนคติที่มีตอการใหบริการของบุคคลองคกรเปนเปาหมาย แตแรงจูงใจนั้นมี
จุดมุงหมายอยางไรก็ตามทั้งสองเรื่องไมสามารถแยกจากกันไดอยางชัดเจนดวยเหตุผลสองประการคือ
ประการแรก ความพึง พอใจที่ตอบสนองสิ่ง ที่ชอบหรือไมชอบซึ่งเปนผลใหความพึง พอใจ
เชื่อมโยงกับพฤติกรรมในการจูงใจใหใชบริการ
ประการที่สอง การจูงใจอยูภายใตขอสมมุติฐานในเรื่องความพึงพอใจ ซึ่งหมายความวาแตละ
คนจะถูกจูงใจใหมุงหาสิ่งที่ตนพึงพอใจอันกอใหเกิดผลที่วา ทฤษฎีการจูงใจนั้นอยางนอยตองพิจารณาเรื่อ ง
ความพึงพอใจควบคูกันไปดวย
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Morse (1957:27 อางถึงใน เทวินทร กองพร,2541:7) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงทุกสิ่ง
ทุกอยางที่สามารถลดความตึงเครียดของบุคคลใหนอยลงได และความตึงเครียดที่มีมากก็จะทําใหเกิดความไม
พึง พอใจ ซึ่ ง ความตึง เครี ย ดนี้ มี ผ ลมาจากความต อ งการของมนุ ษ ย ถ า มนุ ษ ย มี ค วามต อ งการมากก็ จ ะ
เกิดปฏิกิริยาเรียกรอง แตถาเมื่อใดความตองการไมไดรับการสนองตอบก็จะทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ
Smith and Dental (1969:114-115) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
ในการทํางานเปนความรูสึกรวมๆ ระหวางความคาดหวังและประสบการณที่ไดจากการทํางานความรูสึกพึง
พอใจจึงรวมอยูกับความคาดหวังไมเพียงแตงานที่ทําอยูเทานั้น แตยังรวมถึงความตองการทางวิชาวิทยาของเขา
ดวย
Shelly (1975:53) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจสรุปไดวา ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึก
ที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนั้นเปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ
เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น จะเห็น
ไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนั้นจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่นๆ
ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธ
ของความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมี
ความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากร หรือสิ่งเรา การวิเคราะห
ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ
และความสุขแกมนุษย ความพึงพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกยางที่เปนที่ตองการครบ
อมร รักษาสัตย (2522:27) ใหความเห็นวา ความพอใจของผูรับบริการเปนมาตรการอยาง
หนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริการงานได เพราะการจัดบริการของรัฐไมใชสักแตวาทําใหเสร็จๆ ไป แต
หมายถึงการใหบริการอยางดีเปนที่พอใจของประชาชน
จากความหมายของความพึงพอใจที่ผูศึกษารวบรวมมานั้น พอสรุป รวมกันไดวา ความพึง
พอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่ตนเองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ และไดรับการสนองตอบตามความ
ตอ งการของตนหรือไม ในระดับ โดยมีก ารแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึก ซึ่งจะแสดงออกมาทาง
พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป
จากความหมายของความพึงพอใจที่ผูศึกษาไดรวบรวมมานั้น พอสรุปรวมกันไดวา ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกของบุคคลที่ตนเองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ และไดรับการตอบสนองตามความตองการของ
ตนหรือไม ในระดับใด โดยมีการแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึก ซึ่งจะแสดงออกมาทางพฤติก รรมที่
แตกตางกันออกไป
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ
ลักษณะของงานบริการ (รัชยา กุลวินิชไชยนันท, 2535:13)
1) งานบริการเปนงานที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพรอมกัน คือไมอาจกําหนดความ
ตองการแนนอนได ขึ้นอยูกับผูใชบริการวาตองการเมื่อใด และตองการอะไร
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2) งานบริการเปนงานที่ไมอาจกําหนดปริมาณงานลวงหนาได การมาใชบริการหรือไมขึ้นอยู
กับเงื่อนไขของผูใชบริการ การกําหนดปริมาณงานลวงหนาจึงไมอาจทําได นอกจากการคาดคะเนความนาจะ
เปนเทานั้น
3) งานบริการเปนงานที่ไมมีตัวสินคา ไมมีผลิตผล สิ่งที่ผูใชบริการจะได คือ ความพึงพอใจ
ความรูสึกคุมคาที่ไดมาใชบริการ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก
4) งานบริการเปนงานที่ตองการตอบสนองในทันที ผูใชบริการตองการใหลงมือปฏิบัติในทันที
ดังนั้น ผูใหบริการจะตองพรอมที่จะตอบสนองตลอดเวลา และเมื่อนัดวันเวลาใด ก็จะตองตรงกําหนดนัด
Elihu Kats and Bernda Danet ใหทัศนะเกี่ยวกับการใหบริการวา พฤติกรรมการใหบริการ
แบบไมคํานึงถึงตัวบุคคลตองศึกษาจากหลักพื้นฐานการใหบริการของรัฐ 3 ประการดวยกัน คือ (วชิระ โท
ปุณญานนท,2539:17 - 18)
1) การติดตอเฉพาะงาน เปนหลักการที่ตองการใหบทบาทของประชาชนและเจาหนาที่อยู
วงจํากัด เพื่อใหการควบคุมเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑ และทําไดงายขึ้น ทั้ง นี้ โดยดูจ ากพฤติกรรมของ
เจาหนาที่ ที่ใหบริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดตอหรือไม หากมีการใหบริการที่ไมเฉพาะเรื่องและสอบถาม
เรื่องที่ไมเกี่ยวของ นอกจากจะทําใหลาชาแลวยังทําใหการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่เปนไปไดยาก
2) การปฏิบัติโดยเสมอภาคเทาเทียม การที่เจาหนาที่ใหบริการแกประชาชน ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ ไมถือเขาถือเรา โดยดูจากพฤติกรรมของเจาหนาที่วามีการเลือกปฏิบัติหรือไม ใหบริการ
ตามลําดับกอนหลังหรือไม
3) การวางตัวเปนกลาง หมายถึง การใหบ ริการโดยไมมีอ ารมณความรูสึก เขามาเกี่ยวขอ ง
ใหบริการโดยไมคํานึงถึงวาความเปนญาติ เพื่อน หรือคนรูจัก ทั้งนี้ พิจารณาจากพฤติกรรมของเจาหนาที่วามี
น้ําเสียงเมื่อสนทนากับประชาชนอยางไร เจาหนาที่มีน้ําเสียงที่แสดงลักษณะยินดีหรือขู กริยาทาทาง สุภาพ
หรือไม หนาตายิ้มแยมหรือบึ้งตึงหรือทําหนาไมพอใจหรือรําคาญ
องคประกอบของงานบริการ
Gothberg ไดใหความเห็นวา งานบริการตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1) คุณภาพของทรัพยากร ตองเลือกสรรแลววาสอดคลองกับความตองการของผูใช
2) คุณภาพของบุคลากรผูใหบริการ ผูใหบริการตองมีความรอบรูในงานบริการนั้นเปนอยางดี
3) การสื่อสาร เชน การสื่อสารระหวางผูใหบริการ การใชภาษา สัญลักษณ ตองสามารถสื่อ
ความหมายใหเขาใจกันไดเปนอยางดี
ปจจัยกําหนดถึงความพึงพอใจในงานบริการทั่ว ๆ ไป
Parasurman Zeithaml และ Barry (อางในวรางคณา ขาวเทียน, 2540:67) กลาวไววาการ
บริการที่ประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ เหลานี้ คือ
1) ความเชื่อถือได ประกอบดวย
1.1) ความสม่ําเสมอ
1.2) ความพึ่งพาได
2) การตอบสนอง ประกอบดวย
2.1) ความเต็มใจที่จะใหบริการ
2.2) ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา
2.3) มีการติดตออยางตอเนื่อง
2.4) ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี
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3) ความสามารถ ประกอบดวย
3.1) สามารถในการใหบริการ
3.2) สามารถในการสื่อสาร
3.3) สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ
4) การเขาถึงบริการ ประกอบดวย
4.1) ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมควรมากมายซับซอนเกินไป
4.2) ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย
4.3) เวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่สะดวกสําหรับผูใชบริการ
4.4) อยูในสถานที่ที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก
5) ความสุภาพออนโยน ประกอบดวย
5.1) การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ
5.2) ใหการตอนรับที่เหมาะสม
5.3) ใหผูบริการมีบุคลิกภาพที่ดี
6) การสื่อสาร ประกอบดวย
6.1) มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ
6.2) มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ
7) ความซื่อสัตย ประกอบดวย
7.1) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรง นาเชื่อถือ
8) ความมั่นคง ประกอบดวย
8.1) ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมือ อุปกรณ
8.2) ความปลอดภัยดานอื่น ๆ เชน ภาพพจน ชื่อเสียง ฯลฯ
9) ความเขาใจ ประกอบดวย
9.1) การเรียนรูผูใชบริการ
9.2) การใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ
9.3) การใหความสนใจตอผูใชบริการ
10) การสรางสิ่งที่จับตองได ประกอบดวย
10.1) การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ใหพรอมสําหรับการใหบริการ
10.2) การเตรียมอุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
10.3) การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม สะอาด
การวัดความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะ
ในการวั ด ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ตอ การให บ ริ ก ารสาธารณะของรั ฐ นั้ น ได มี
นักวิชาการหลายทานไดใหแนวทางไวดังนี้
มิลเลด (Millet : 1954, 357 อางใน ปยะ อุทาโย : 2539) ไดใหแนวทางการวัดความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของหนวยงานรัฐวาตองยึดหลักการ 5 ดาน คือ
1) การใหบริการอยางเสมอภาค
2) การใหบริการอยางทันเวลา
3) การใหบริการอยางเพียงพอ
4) การใหบริการอยางตอเนื่อง
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5) การใหบริการอยางกาวหนา
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ
การสรางภาพลักษณองคกรใหเขมแข็งและยั่งยืน จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนโดย
มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
1. การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาภาพลักษณ นักสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณจะตองรวบรวม
ขอมูล จากการวิจัยการตลาด การวิจัยคูแขง การวิจัยการสื่อสาร การประเมินผลตาง ๆ ฯลฯ แลวนําขอมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของภาพลักษณ แลวจึงนํามาสรุป
เปนความคิดรวบยอด เพื่อหาคุณคาของภาพลักษณ นํามากําหนดเปนแผนยุทธศาสตรในการวางแผนสราง
ภาพลักษณใหประสบความสําเร็จ
2. การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณ ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารองคกร ซึ่งจะตองกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรในการสื่อสารภาพลักษณใหส อดคลองกับคุณคาของ
ภาพลักษณและความตองการของลูกคา โดยจะตองระบุเปาหมาย วันเวลาในการดําเนินงานผลที่ตองการให
ภาพลักษณเกิดขึ้นในจิตใจของผูบริโภค รวมถึงวิธีการประเมินผลและแนวทางการดําเนินงานตอเนื่องและตอง
ตระหนักเสมอวา การสื่อสารภาพลักษณใหประสบความสําเร็จนั้นเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนและทุกระดับ
ในองคกร
3. การประเมินแผนยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณ สวนใหญจะดําเนินงานรวมกับการ
วิจัยทางการตลาด สําหรับรูป แบบการประเมินจะเปนเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือผสมผสานก็แลวแต
เปาหมายที่กําหนดไวแตตน การสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองสรางใหเกิดทั้ง
brand awareness , brand preference และ brand loyalty นั่นคือ
1. brand awareness คือ การทําใหกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและรับรูตอคุณคาของ
ภาพลักษณ โดยเนื้อหาที่ตองการสื่อสารจะตอ งเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และมักจะใชกระบวนการ
สื่อสารที่สรางความสนใจ (impact) และสรางใหเกิดการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย
2. brand preference การตัดสินใจยอมรับภาพลักษณ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญและถือ
วายากที่สุด ซึ่งหลักในการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณ ใหครองใจผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายตองเชื่อมโยงทั้ง
ระบบขององคกร และเชื่อมโยงหลักการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณ ประการสําคัญจะตองสามารถสื่อคุณคา
ของภาพลักษณที่แตกตางและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางดี
3. ภาพลักษณ loyalty เคยมีคํากลาววา “การใชงบประมาณในการรักษาลูกคาเดิมถูกกวา
การแสวงหาลูกคารายใหมถึง 5 เทา” ดังนั้น การทําใหกลุมเปาหมายเกิดความจงรักภักดีตอภาพลักษณดวย
การสรางมิตรภาพ ความไววางใจ การสรางความสัมพันธที่ยั่งยืนและการตอกย้ําคุณคาภาพลักษณในจิตใจของ
ผูบริโภคถือวาเปนสิ่งสําคัญไมนอยไปกวาขออื่น การสื่อสารตรงโดยใชการสื่อสารผานพนักงานเว็บไซตหรือการ
ใชกิจกรรม ฯลฯ นั้น จะสรางใหเกิดความใกลชิดระหวางลูกคากับองคกรยิ่งขึ้นงานจัดการความรูและบริการ
สังคม จัดการความรูและบริการสังคม ขั้นตอนการสรางภาพลักษณใหประสบความสําเร็จในการสรางพลังให
เกิดภาพลักษณ awareness , ภาพลักษณ preference และภาพลักษณ loyalty จะตองยึดหลัก 8 ประการ
ดังตอไปนี้ เปนคัมภีรหลักในการสื่อสาร ประกอบดวย
1. Communication การสื่อ สารที่มีป ระสิท ธิภาพ ถือ เปนหัวใจสําคัญ ของการกําหนด
ภาพลักษณขององคกร โดยจะตองเลือกเครื่องมือการสื่อสารใหสอดคลองกับจุดยืนหรือคุณคาของภาพลักษณที่
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ตองการนําเสนอ ประการสําคัญเนื้อหาที่สื่อสาร (content) ตองสามารถสื่อคุณคาของภาพลักษณ ไดอยาง
ชัดเจนดวย
2. Customer needs and wants การสรางภาพลัก ษณขององคกรที่สอดคลอ งและ
ตอบสนองความตองการพื้นฐาน วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของผูบริโภคหรือผูรับสาร ดังนั้น การพัฒนา
สินคา (product development) เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
ทําใหภาพลักษณเขาไปยึดครองพื้นที่ในจิตใจของผูบริโภคได
3. Consistency ความกลมกลืนและสอดคลองกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทรงพลัง
คือ การสื่อ สารที่เปนเอกภาพไมวาจะสื่อ สารภาพลักษณจ ากจุดใด จากพนัก งาน รานคา การโฆษณาหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ ควรเปนไปในทิศทางที่สรางใหผูรับสารเห็นคุณคาเชนเดียวกันทั้งหมด
4. Culture หรือ Community การสื่อสารที่สอดคลองกับชุมชน สังคมและวัฒนธรรม เปน
การสรางคุณคาใหแกภาพลักษณไดอยางยั่งยืน เราจะเห็นไดจากบริษัทขามชาติเปนจํานวนมากที่ตองปรับ
ภาพลักษณของตนใหเขากับวัฒนธรรมและสภาพสังคมของแตละแหง โดยยังคงยึดหลัก ของภาพลัก ษณที่
ตองการนําเสนอเปนแกนกลาง และปรับใหสอดคลองกลมกลืนเขากับสภาพวัฒนธรรม
5. Cost of user การตั้งราคาที่มิไดหมายถึงการคํานวณกําไรขาดทุน หรือการกําหนดราคา
เพื่อการแขงขันเทานั้น แตการตั้งราคาคือองคประกอบสําคัญของการสื่อสารคุณคาของภาพลักษณ ปจจุบันเรา
จะพบสายการบิน low cost เกิดขึ้นเปนจํานวนมากจากอดีตยานพาหนะ อยางเครื่องบินที่มีไวเฉพาะคนมี
รายไดสูงเทานั้น แตปจจุบัน slogan “ใคร ๆ ก็บินได (everyone can fly)” ทําใหภาพลักษณใหมของสายการ
บินประเภท low cost เขาไปอยูในจิตใจของผูบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ
6. Creative คือ การสรางความแตกตาง การเพิ่มคุณคา การใชประโยชนไดมากขึ้น ฯลฯ ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาขออื่น ทั้งนี้ การจะสรางใหภาพลักษณประสบความสําเร็จไดโดยงายปจจุบันวา
กันวา การแขงขันจะชนะหรือแพก็อยูที่ creative นั่นเอง
7. Convenience คือ การอํานวยความสะดวกสบายใหผูบริโภคไดเขาถึง รูจัก และเรียกใช
บริการไดจากทุกที่ ไมวาจะเปนในรานคา เว็บไซต รานสะดวกซื้อ โทรศัพท รถแท็กซี่ รถเมล ฯลฯ ซึ่งการสราง
ชองทางในการเขาถึงสินคาไดมากและสะดวกเทาไหรการสื่อสารภาพลักษณจะเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้นเทานั้น
8. Change การเปลี่ยนแปลงของผูบ ริโ ภคมีเ กิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้น การปรับ ตัวให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงถือเปนทิศทางที่จะทําใหภาพลักษณไม “ตาย” เพราะจะนําไปสูการปรับปรุง
แกไขและรักษาภาพลักษณใหครองใจผูบริโภคอยางตอเนื่อง
“ภาพลักษณ” (Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรูสึกนึกคิดที่มีตอ
องค ก าร สถาบั น บุ คคล หรื อ การดํ า เนิ น งาน ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ นในจิต ใจนี้อ าจจะเป นผลมาจากการ ได รั บ
ประสบการณโดยตรงหรือประสบการณทางออมที่บุคคลนั้นรับรูมา
“ภาพลักษณองคการ” (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององคการที่บุคคล
รับรูจากประสบการณ หรือมีความรูความประทับใจ ตลอดจนความรูสึกที่มีตอหนวยงานหรือสถาบัน โดยการ
กระทําหรือ พฤติก รรมขององคการ การบริหาร ผลิตภัณฑก ารบริหาร และการประชาสัม พันธจ ะเขามามี
บทบาทตอภาพลักษณองคการดวย
โดยพื้ นฐานของการทํ างานแลว การรูเ ขา -รู เ รา เป นสิ่ ง จํา เป นอยา งยิ่ ง ที่จ ะช วยพัฒ นา
ภาพลักษณขององคกรไดเปนอยางดี การรูเราคือการรูสิ่งที่เกี่ยวของกับหนวยงานทั้งหมด เพื่อที่เราจะไดรูวา
ปจจุบันองคการของเราเปนอยางไร ซึ่งจะไดจากการสํารวจสภาพองคการ สวนการรับรูเขานับเปนจุดที่สําคัญ
ยิ่งในการสรางภาพลักษณที่เราจะตองรูใหไดวาบุคคลอื่นหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการนั้นมององคการ
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อยางไร เพื่อที่จะไดรับทราบขอมูลความตองการเพื่อตอบสนองใหตรงกับความตองการ ถาเปรียบเทียบกับทาง
ธุรกิจจะมีคําพูดวา “ลูกคาตองการอะไร” ดังนั้น การสรางภาพลักษณใหเกิดขึ้นในองคการ สิ่งแรกที่จะตอง
พิจารณาคือตองรูวากลุมเปาหมายของเรานั้นอาจจะไดจากการสํารวจความคิดเห็นการทําวิจัย การสอบถาม
สัมภาษณ การรับฟงขอมูลจากหลาย ๆ ฝาย ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการที่จะนํามากําหนดภาพลักษณ
ขององคการตอไป
ภาพลักษณอ งคก ารมีความสําคัญ สามารถทําใหสถาบัน หนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
เชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวของและทําใหองคการหนวยงานสถาบันนั้น ๆ มีความเจริญกาวหนาได
การสรางภาพลักษณองคการ Gregory และ Wiechmann ไดกลาวไวดังนี้
1. รับ รูความตอ งการของกลุมเปาหมาย หรือ นํามากําหนดเปนภาพลัก ษณขององคก าร
หนวยงาน
2. ตองกําหนดทิศทางใหชัดเจนถึงเปาหมายในการสรางภาพลักษณองคการ ผูบริหารจึงเปนผู
ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกําหนดแนวทาง
3. รูจักตนเองวาองคการหรือหนวยงานมีภาพลักษณเปนอยางไร และภาพลักษณที่ตองการให
เกิดขึ้นคืออะไร
4. จุดเนนตองรูวาหนวยงานกําลังทําอะไรอยูคือการเขาใจงาน บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
5. การสรางสรรคงาน โดยใชความคิดริเริ่มสรางสรรคใหตอบสนองตอกลุมเปาหมายใหมาก
ที่สุด
6. ความคงเสนคงวา ความสม่ําเสมอในการสรางภาพลักษณ
7. การประชาสัม พันธในสิ่ง ที่ไดก ระทําจริง หรือ ปรับ ความเขาใจเกี่ยวกับ ขาวลือ ใหถึ ง
กลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอ
กลยุทธในการสรางภาพลักษณ
1. สรางใหประชาชนยอมรับและเห็นดวย อันเปนผลที่จะทําใหสถาบันเปนที่เชื่อถือ
2. ปรับปรุงองคการในเรื่องการจัดการทั้งหมด
3. การวางเปาหมายการตลาดลวงหนา เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ
4. การเขาไปมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม
5. การสรางสถาบันใหมีตําแหนงที่ดีขึ้น
6. ดึงดูดใจลูกคาที่มีคุณภาพในขณะเดียวกับที่ใหความรวมมือกับชุมชน
จากการศึกษาแนวคิดของ Gregory และ Wiechmann ดังกลาว สถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษาจึงนําแนวความคิดกลยุทธและวิธีสรางภาพลักษณมาปรับประยุกตเพื่อใชในการพัฒนาสถาบันใหเปน
ที่เชื่อถือศรัทธา ยอมรับและสรางความรูสึกที่ดีแกผูบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหไดรับการ
ปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาอันเปนขอมูลในการวางแผนการกําหนดทิศทางในการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้น
ตอไป โดยการวิจัย สํารวจ ศึกษา การรับรูของกลุมเปาหมายในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับภาพลักษณของ
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา อันไดแก ตัวสถาบัน วิทยากร การบริหาร และการใหบริการความคิดเห็นและ
ความตอ งการของกลุม เปาหมาย โดยใชเ ครื่องมือ เพื่อ สอบถามเพื่อ จะไดรับ ทราบขอ มูล และนํามาพัฒ นา
หนวยงานใหมีความเจริญกาวหนา (รายละเอียดดูไดจาก “วิทยานิพนธเรื่องภาพลักษณสถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษาตามการรับรูของผูบริหารการศึกษาระดับสูง” พ.ศ.2536)
ในสวนของหนวยงานอื่น ๆ เชน โรงเรียน วิทยาลัย สํานัก งาน อาจนําแนวคิดภาพลักษณ
องคก ารที่ไดนําเสนอไปปรับ ประยุก ตใชตามความเหมาะสม เชน การสํารวจความคิดเห็น การจัดประชุม
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อภิปราย การจัดสัมมนา การใชแบบสอบถามกับกลุมเปาหมายและผูที่เกี่ยวของสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะเปนเสมือน
กระจกที่สององคการใหเราเห็นองคการในแงมุมตาง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อที่จะไดรูจุดแข็ง จุดออน สามารถ
นํามาพัฒนาองคการใหมีชื่อเสียงไดรับความเชื่อถือศรัทธาตอหนวยงานในที่สุด
2.6 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ไดกําหนดแนวทางใหสวนราชการปฏิบัติ รวมทั้งหมด 9 หมวด โดยที่หมวด 1-8 เปน
แนวทางใหสวนราชการตอ งนําไปปฏิบัติ สวนในหมวดที่ 9 กลาวถึงขอบเขตการใชบังคับ สําหรับหมวดที่ 1
มาตรา 6 เปาหมายที่ 1 การบริหารราชการเพื่อประโยชนของประชาชน เปนเปาหมายที่สําคัญของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี วางอยูบนพื้นฐานของหลักที่สําคัญ
1) การถือประชาชนเปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงการใหประชาชนเปนศูนยกลางใน
การไดรับการบริการจากรัฐเปนสําคัญ ดังนั้น การกําหนดภารกิจแผนงานงบประมาณ และทรัพยากรในการ
ดําเนินงานรวมทั้งการจัดโครงสรางขั้นตอนการทํางาน จะตองกําหนดโดยคํานึงถึงประชาชนเปนสําคัญ
2) การตอบสนองตอความตองการของประชาชน การบริหารงานราชการและการ
ใหบริการขององคกรภาครัฐจะตองคํานึงถึงความตองการของประชาชนและมุงตอบสนองตอความตองการ
เหลานั้น
3) การมุ ง ให เ กิ ดผลกระทบในเชิ ง บวกต อ การพัฒ นาชีวิ ต ของประชาชน การ
ดําเนินการใดๆ ขององคก รภาครัฐจะตองมุงผลสัมฤทธิ์ ใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒ นาชีวิตของ
ประชาชนและพยายามปองกันผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู
การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ
สําหรับเปาหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนนั้นไดรับการ
กําหนดไวในมาตรา 7 ดังนี้
มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ
สาระสําคัญของมาตรา 7 คือ การกําหนดเปาหมายหลักของการบริหารราชการเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน 3 ประการ ไดแก
1. ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน
2. ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวม
3. ประโยชนสูงสุดของประเทศ
การบรรลุเปาหมายดังกลาว จําเปนตองมีแนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดการบริหาร
ราชการที่จะถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฯ ไดกําหนดไวใน
มาตรา 8
มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการ
ดังตอไปนี้
(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา
7 และสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา
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(2) การปฏิบัติภารกิจสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได
และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
(3) กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสีย
ใหครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน
ในกรณีที่ภารกิจจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือ
ชี้แจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น
(4) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการเพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหมีการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการดําเนินการ
แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปญหาและอุปสรรคนั้นเกิดจากสวนราชการอื่น หรือระเบียบ
ขอบังคับที่ออกโดยสวนราชการอื่นๆ ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ เพื่อดําเนินการแกไข
ปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจงให ก.พ.ร. ทราบดวย
2.7 กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
2.7.1 กระบวนการขออนุญาตนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร
กรมประมงดําเนินมาตรการกําหนดขอจํากัดในการนําเขาสัตวน้ํามีชีวิตและซาก สัตวน้ําเขามา
ในราชอาณาจักร โดยอาศัยกฎหมายจํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
2) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.
2522
4) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
การขึ้นทะเบียนและการมอบอํานาจใหดําเนินการแทน
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ดานตรวจสัตวน้ําเปด
โอกาสใหผูนําเขาสงออกสัตวน้ํา มาขึ้นทะเบียนตอดานตรวจสัตวน้ํา ซึ่งเปนการมอบเอกสารที่ใชประกอบการ
ทําธุรกรรมกับดานตรวจสัตวน้ําปละ 1 ครั้ง กอนวันที่ 1 มกราคมของทุกป ไดแก
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- สําเนาทะเบียนบาน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนําเขามาในนามนิติบุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของ
รัฐของผูมอบ และผูรับมอบ (กรณีผูขออนุญาตไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเองได)
- สําเนาใบอนุญาตใหประกอบอาชีพในการประมง การคาสินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ําหรือ
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา (อนุญาต 6) จากกรมประมง กรณีเปนผูประกอบอาชีพดังกลาว
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี)

16
สําหรับกรณีที่ผูนําเขา ผูสงออกสัตวน้ํา มิไดมาติดตอดานตรวจสัตวน้ําดวยตนเอง ก็ใหดําเนินการทํา
หนังสือมอบอํานาจ และหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นมาขึ้นทะเบียนแทน ดังนั้น ในการนําเขาหรือสงออกใน
แตละครั้ง ผูรับมอบอํานาจมาติดตอ ที่ดานตรวจสัตวน้ํา เพื่อกรอกคํานําเขาโดยมิตองแนบเอกสารดังกลาว
มาแลวขางตนอีก
กอนการนําเขา
ผูที่มีความประสงคจะนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร สามารถติดตอขอรับใบอนุญาตไดที่ ดานตรวจ
สัตวน้ํา ณ ทาที่นําเขา หรือสํานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่นําเขาพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ผูรับบริการ : (ยื่นขอรับบริการ)
- กรอกขอมูล/ขอความ ตามแบบ ก หมายเลข 01 (แบบคําขออนุญาตนําสัตวน้ําบาง
ชนิดเขามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490) และ แบบ ร.1/1 หมายเลข 10 (แบบคําขอ
อนุญาตนําสัตว/ซากสัตวเขาออกผานราชอาณาจักร เฉพาะสัตวน้ําตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2490)
- กรอกขอมูล/ขอความ ตามแบบ ก.1 บัญชีแนบทายหนังสืออนุญาตนําสัตวน้ําบาง
ชนิดเขามาในราชอาณาจักร หมายเลข 05 (เพื่อใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบชนิดพันธุสัตวน้ําและพิจารณาการขอ
อนุญาตใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ)
- ยื่นเอกสารแบบคําขอทั้งสองพรอมหลักฐานประกอบคําขอ ดังตารางที่ 1 ตาราง
การประกอบเอกสาร/หลักฐานแนบ เพื่อการนําเขาสัตวน้ํา หมายเลขตางๆ ตามแตกรณี ณ ดานตรวจสัตวน้ํา
หรือสํานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา
2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา (ตรวจเอกสาร/หลักฐานแนบ)
- รับเรื่องคําขออนุญาตฯ และตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร, ความถูกตองใน
แบบคําขอ และหลักฐานแนบพิจารณาตาม ตารางที่ 1 หมายเลข 1-17
- กรณีเอกสาร/หลักฐานไมครบ/ไมผาน ใหแกไขหรือจัดสงเพิ่มเติมโดยเร็วหรือยื่น
ใหม
- กรณีผานการตรวจสอบแลวใหลงเลขรับเอกสารชุดคําขอในสมุดคุม (Logbook)
ออกใบนัดหรือประทับตรานัดหมายบนแบบ ก หรือแบบ ร 1/1 ใหแกผูบริการเพื่อรอรับหนังสืออนุญาตนําสัตว
น้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร และใบแจงอนุมัติ ร.6 ในภายหลัง
3. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา (การจัดทําเอกสารหนังสืออนุญาตฯ และใบ ร.6 ในหนวยงาน)
- นําขอมูล/ขอความที่ระบุตามแบบคําขอกรอกลงหรือจัดพิมพ เพื่อจัดทําหนังสือ
อนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักรและใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาในหรือและผาน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.6) พรอมสําเนา จํานวน 1 และ 2 สําเนา ตามลําดับ
- ตรวจสอบความถูก ตอง/ประทับตรา “ตรวจสอบแลว” และลงนามผูตรวจสอบ
แลวนําเสนอหัวหนาดานตรวจสัตวน้ํา เพื่อลงนามและพิจารณาดําเนินการใน 2 กรณี
- กรณีไมถูกตองสาเหตุจากผูร ับบริการ ใหแกไขโดยกลับไปเริ่มขอ 2 หรือสาเหตุจาก
เจาหนาที่ดานฯใหแกไขทันที โดยกลับไปเริ่มขอ 3
- กรณีถูกตองใหประทับตราครุฑ และลงนามอนุมัติฯ
- ออกเลขทีห่ นังสืออนุญาตฯ และใบ ร.6 ในสมุดคุม (Logbook)
- จัดจําแนกและจัดเก็บเอกสารเปนรายวันหรือรายบริษัท เพื่อรอการขอรับเอกสาร
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ผูรับบริการ สามารถติดตอขอรับหนังสืออนุญาตฯ และใบ ร.6 ไดภายใน 1 วันทําการหรือกรณีเรงดวน
ภายใน 1 ชั่วโมง แตไมเกินวันนําเขาสัตวน้ํา หรือสามารถขอรับหนังสืออนุญาตฯและใบ ร .6 ในวันที่ นําเขา
สัตวน้ํา ก็ได
วันที่นําเขา ณ ดานตรวจสัตวน้ํา
4. ผูรับบริการ
- ติด ตอ ขออนุญ าตนํา เข า โดยยื่ น หนัง สือ อนุญ าตนํ าสัต วน้ํ าบางชนิ ดเขามาใน
ราชอาณาจักรและใบ ร.6 พรอมเอกสาร/หลักฐานแนบฉบับจริง เพื่อการพิจารณาตรวจสอบของเจาหนาที่ตาม
ตารางที่ 1.1 ตารางรายละเอียดแบบฟอรมคําขอ/เอกสารหลักฐาน หมายเลข 1-17 (ตามแตกรณี)
- ระหวางรอรับการบริการของดานฯ ผูรับบริการสามารถไปดําเนินการผานพิธีการ
ศุลกากรเพื่อเสียอากรหรือยกเวนอากรขาเขา ณ ดานศุลกากร และติดตอแจงขอนําเขาอาหาร ณ ดานอาหาร
และยา (กรณีนําเขาสัตวน้ําที่เปนอาหาร)
5. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา
- รับหนังสืออนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจัก รและใบ ร.6 พรอ ม
เอกสาร/หลักฐานแนบฉบับจริง
- ตรวจสอบเอกสาร/หลัก ฐานแนบฉบับ จริง ตรวจลายมือผูรับมอบอํานาจ ความ
ครบถวนถูกตองสมบูรณ ตามกรณีการนําเขา ภายใตเงื่อนไขระเบียบกรมประมงและกฎหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ
ซึ่งอาจจะมีการกําหนดไวเปนกรณีเฉพาะสัตวน้ําบางชนิด
- ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจแบบคําขอ/แบบฟอรมและเอกสาร/หลักฐานที่ตองแนบ
ในกรณีนําเขาตางๆ จากผูยื่นคําขอโดยใชตารางที่ 1 ตารางประกอบการแนบเอกสาร/หลักฐานแนบ เพื่อการ
นําเขาสัตวน้ําประกอบการพิจารณา และตารางที่ 1.1 ตารางรายละเอียดแบบฟอรมคําขอ/เอกสารหลักฐานที่
ตองแนบทาย ตามแตกรณี
- การพิจารณาดานเอกสารและการตรวจสอบสัตวน้ํา ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.1 กรณีน้ําทั่วไป
ใหพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.1.1 ระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขา
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 (ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490)
5.1.2 กฎกระทรวงวาดวยการนําเขามาในราชอาณาจักร หรือนําผานราชอาณาจักร
ซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2544 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการนําเขา นําออก หรือนําผาน 2544 (ตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499)
5.1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
5.1.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522
5.1.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหาร
ที่มีสารปนเปอน
5.1.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่ 268) พ.ศ. 2546 เรื่อ ง มาตรฐาน
อาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด
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5.1.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มียา
สัตวตกคาง
5.1.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 304) พ.ศ. 2550 เรื่อง กําหนดอาหาร
ที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
5.1.9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 304) พ.ศ. 2550 เรื่อง การหามผลิต
นําเขา หรือจําหนายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใชอาหารในภาชนะบรรจุ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากขาราชการกรมประมงไดควบคุมการตรวจสอบการนําเขาสัตวน้ํา ตาม
กฎหมายหลายฉบับ กอปรกับ กรมประมงเปนหนวยงานผูมีอํานาจตรวจรับรองคุณภาพ มาตรฐานสัตวน้ํา
สงออกไปตางประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดทําแผนการสุมตัวอยางสัตวน้ําชนิดอื่น นอกเหนือจากสินคากุงและปลาทู
นา เพื่อเปนมาตรการในการเฝาระวังดานความปลอดภัยอาหาร โดยใชอํานาจตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522
5.2 กรณีสัตวน้ําที่กรมประมงมีนโยบายเฉพาะ เชน กุงขาว ปลาคารพ กุงกามกราม ปลา
ฉลาม ปลาทูนาครีบเหลือง และสัตวน้ําชนิดพันธุตางถิ่น เปนตน ผูนําเขาตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสวน
อนุญ าตและจัดการประมงกอน แลวจึง มายื่นขออนุญาตตอ ดานตรวจสัตวน้ําอีก ครั้ง หนึ่ง ทั้ง นี้ มีร ะเบียบ
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
- กุงขาวเพื่อการเพาะพันธุและปรับปรุงพันธุ ใหพิจารณาตาม “ระเบียบกรมประมง
วาดวยการนําเขาและการขึ้นทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยงกุงขาวเพื่อการเพาะพันธุและปรับปรุงสายพันธุ พ.ศ.
2547”
- ปลาคารพ เพื่อการเพาะเลี้ยง ใหพิจารณาตาม “ประกาศกรมประมง เรื่อง การ
อนุญาตใหนําปลาตระกูลคารพเขามาในราชอาณาจักรภายใตระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2547 และเงื่อนไขการอนุญาตใหนําปลาตระกูลคารพเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง”
- กุงกามกรามเพื่อการเพาะเลี้ยง ใหพิจารณาตาม “ประกาศกรมประมง เรื่อง การ
อนุญาตใหนําพันธุกุงกามกรามเขามาในราชอาณาจักร เพื่อการเพาะเลี้ยงภายใตระบบการกักกันโรค”
- สัตวน้ําชนิดพันธุตางถิ่น (Aliens Species) ใหพิจารณาชนิดพันธุที่ระบุตาม บัญชี
แนบทายหนังสืออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร แบบ ก.1 ถาเปนกรณีที่เคยอนุญาตใหมี
การนําเขามาแลวโดยไมมีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมจากคณะกรรมการระดับสถาบันวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ
(IBC) ดานตรวจสัตวน้ําสามารถพิจารณาอนุญาตได แตหากเปนกรณีอื่นใหแจงผูขออนุญาตใหติดตอขออนุญาต
นําเขาจากสวนอนุญาตและจัดการประมง หรือดานตรวจสัตวน้ําสงคําขอมายังสวนอนุญาตและจัดการประมง
เพื่อนําเสนอตอ IBC พิจารณาอนุมัติ นําผลการพิจารณาและเอกสารหลักฐาน ยื่นขออนุญาตนําเขาฯ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
- ปลาทูนาครีบเหลือง (Yellow Fin Tuna) ใหพิจารณาตาม “ประกาศกระทรวง
พาณิชย(ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2537 ระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการออกหนังสือ
รับรองการนําปลาทูนาชนิดครีบ เหลือ งเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2537”
- ฉลามทุกชนิดทั้งมีชีวิตและซาก/เปลือก ใหพิจารณาตาม “ระเบียบกรมประมงวา
ดวยการยื่นคําขอและการอนุญาตนําสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 และประกาศกรม
ประมง เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อใชประกอบการขออนุญาตใหนําสัตวน้ําบางชนิดเขาในราชอาณาจักร
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549”
- การนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ําเพื่อผลิตสงออกไปยังสหภาพยุโรป (EU) แบงเปน 2 กรณี
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1. การนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมงโดยเรือที่มีสัญชาติรัฐตางประเทศ เชน
สัตวน้ําที่ไดจากการทําประมงรวม (เรือประมงไทยชักธงชาติอินโดนีเซีย) การนําเขาวัตถุดิบโดยหารสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ เปนตน ผูขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อทําธุรกรรมนําเขาตอดานตรวจสัตวน้ําเชนเดียวกับ
กรณีนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ําปกติทั่วไป แตในกรณีนําเขาเพื่อผลิตสงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป EU นี้
ผูนําเขาจะตองแนบเอกสารฉบับจริงที่เรียกวา “ใบรับรองการจับสัตวน้ํา หรือ Catch Certificate; CC” ซึ่ง
ออกใหโดยหนวยงานรัฐที่เปนเจาของธงเรือที่จับสัตวน้ําหรือหากเปนใบสําเนาใบ Catch Certificate จะตอง
รับรองสําเนาโดยหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐที่เปนเจาของธงเรือ โดยนํามาสําแดงตอพนักงานเจาที่ของดาน
ตรวจสัตวน้ํา เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเอกสารทั้งหมดแลว จึงออกใบกํากับการ
จําหนายวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขา (Imported Aquatic Animal raw Material Movement Document; MD)
พรอมระบุชื่อเรือ หมายเลขใบรับรองการจับสัตวน้ําฯ และหมายเลข Seal (หากมีการเปดตรวจกายภาพ หรือ
การสุมเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหสารตกคางหรือโรคระบาดสัตว) เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา
เก็บสําเนาใบรับรองการจับสัตวน้ําอยางเปนระบบ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
2. การนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมง โดยเรือสัญชาติไทย เชน สัตวน้ําที
เรือประมงไปทําการประมงในนานน้ําตางชาติ เชน เมียนมาร เยเมน โอมาน บังคลาเทศ โซมาเลีย เปนตน และ
สัตวน้ําที่ไดจากเรือประมงทําการประมงในนานน้ําสากล (High Sea) ผูขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อทํา
ธุรกรรมนําเขาตอดานตรวจสัตวน้ําเชนเดียวกับกรณีนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ําปกติทั่วไป แตในกรณีนําเขาเพื่อผลิต
สงออกไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป EU นี้ ใหเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํารวบรวมบันทึกการทําประมง
(Fishing Logbook) และหนัง สือกํากับ การขนถายสัตวน้ําแลว ดําเนินการบันทึกขอ มูลทั้งสองลงในระบบ
สารสนเทศศูนย EU-IUU ภายใน 2 วันทําการและจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังกลาวอยางเปนระบบเพื่อการ
ตรวจสอบในภายหลัง และดานตรวจสัตวน้ําออกใบMD เชนเดียวกับขอ 1.
หมายเหตุ กรณีเฉพาะเรือประมงไทยทําการประมงในนานน้ําไทย นําวัตถุดิบสัตวน้ําขึ้นทาเรือประมง
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแปรรูปเปนสินคาสงออกไปยังประเทศสหภาพยุโรป ใหดานตรวจสัตวน้ําทาเรือ
กรุงเทพปฏิบัติหนาที่เสมือนกระบวนงานที่สํานักงานประมงจังหวัดรับมอบหมาย โดยเจาหนาที่ดานตรวจสัตว
น้ําทาเรือกรุงเทพ รวบรวมและกรอกขอมูลตางๆ จากบันทึกการทําประมง (Fishing Logbook )และหนังสือ
กํากับการขนถายสัตวน้ํา (Marine Catch Transshipping Document; MCTD) เขาสูระบบสารสนเทศ ศูนย
EU IUU และใหหัวหนาดานฯ ซึ่งไดรับหนาที่เปนนายทาเรือ ลงนามในหนังสือกับกับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา
(Marine Catch Purchasing Document; MCPD) ดวยอีกภารกิจหนึ่ง และจัดเก็บเอกสารหลักฐานอยางเปน
ระบบเพื่อการตรวจสอบภายหลังตอไป
ทั้งนี้ ใหศึกษาขั้นตอนกระบวนงานและรายละเอียดในคูมือปฏิบัติงานตามระเบียบ EU-IUU สําหรับ
เจาหนาที่กรมประมงเพิ่มเติม
5.3 กรณี สั ต ว น้ํ า ซึ่ ง เป น สั ต ว ป า ที่ ถู ก ควบคุ ม การนํ า เข า ส ง ออกหรื อ นํ า ผ า น ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้
สัตวปาตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora; CITES ) (Appendix I, II, III)
สัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง
สัตวปาคุมครองชนิดที่เพาะพันธุได
สัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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สวนอนุญาตและจัดการประมงจะเปนหนวยงานที่ออกใบอนุญาตนําเขา สงออก หรือนําผาน
ดังนั้น ดานตรวจสัตวน้ําจะตองตรวจสอบใบอนุญาตดังกลาว กอนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่
และดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
5.4 กรณีที่เปนการนําเขาปจจัยการผลิต
อาหารสัตวน้ํา ใหพิจารณาตรวจความครบถวนเอกสารใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวและ
ดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบการนําเขาอาหารสัตวน้ํา ณ ทานําเขา โดยศึกษาเพิ่มเติมจาก
“คูมือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 สําหรับ
เจาหนาที่กรมประมง” กลุมงานวิจัยมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ํา
วัตถุอันตรายทางการประมง ใหพิจ ารณาตรวจความครบถวนเอกสารใบแจง ขอ เท็จ จริง
เกี่ยวกับการนําเขาหรือสงออก ซึ่งวัตถุอันตรายทางการประมงและใบอนุญาตการนําเขาวัตถุอันตรายทางการ
ประมง และดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบการนําเขาวัตถุอันตรายทางการประมง กลุมงานวิจยั
สิ่งแวดลอมทางการประมง สถาบันวิจัยทรัพยากรประมงน้ําจืด
6. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําและผูรับอนุญาต
ขั้นตอนการตรวจสอบและสุมเก็บตัวอยางสินคาสัตวน้ําไปดําเนินการตรวจปลอย
สินคาสัตวน้ํารวมกับเจาหนาที่ศุลกากร โดยตรวจสอบความสอดคลองของเอกสารตางๆ กับสินคาสัตวน้ํา และ
แผนการสุมตัวอยางสัตวน้ํา รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับ การอายัด กัก กันสัตวน้ําเพื่อจะไดจัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวของในขั้นตอนตอไป (ดูรายละเอียดประกอบขั้นตอนการตรวจสอบและสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําเพิ่มเติม)
7. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร ใบ ร.7
- ตรวจสอบชนิดสินคาสัตวน้ํา
- พิจารณาวัตถุประสงคการนําเขา
- จัดจําแนกตามกรณีนําเขาสินคาสัตวน้ํา
- จัดทําบันทึกการสุมตรวจตัวอยางสัตวน้ํา หรือ
- จัดทําบันทึกอายัดและกักกันสัตวน้ํา
- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเอกสาร/ หลักฐานแนบ
- ตรวจเลขที่ / อายุใบอนุญาต
- ตรวจดูวันที่นําเขาในใบขนสินคา(ตองหลังวันที่ขออนุญาตนําเขา)
- ตรวจหนังสืออนุญาตฯ / รับรองสําเนา
- ประทับตรา “ตรวจสอบแลว”
- จัดทําใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร ใบ ร.7 โดย
ประกอบดวยหนังสืออนุญาตฯ และแบบ ร. 6 เอกสาร/หลักฐานแนบทั้งหมด
- เสนอหัวหนาดานตรวจสัตวน้ํา ตรวจ/พิจารณาลงนาม ใบอนุญาตนําสัตวหรือซาก
สัตวเขาในราชอาณาจักร ใบ ร.7
- เจาหนาที่ดานออกเลขที่ ใบ ร. 7 และจดแยกเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานเพื่อการ
บันทึกและจัดเก็บขอมูล
- สงมอบหนังสืออนุญาตเอกสาร/หลักฐานคืนใหผูรับอนุญาต
2.7.2 กระบวนการขออนุญาตนําสัตวน้ําออกนอกราชอาณาจักร
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กรมประมงดําเนินมาตรการกําหนดขอจํากัดในการนําสัตวน้ํามีชีวิตและซากสัตวน้ําออกนอก
ราชอาณาจักร โดยอาศัยกฎหมายจํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
2) พระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522
การขึ้นทะเบียนและการมอบอํานาจใหดําเนินการแทนใหเจาหนาที่ปฏิบัติเชนเดียวกับการขออนุญาต
นําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร
กอนการสงออก
ผูที่มี ความประสงค จ ะนํา สัต วน้ํ าหรื อ ซากสัต วน้ํ าออกนอกราชอาณาจั ก ร สามารถติ ดต อ ขอรั บ
ใบอนุญาตไดที่ ดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก หรือสํานักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจ
สัตวน้ํา ณ ทาที่สงออก พรอมเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ สําหรับกรณีสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําที่อยูในการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 อํานาจการอนุญาตอยูที่สวนอนุญาตและ
จัดการประมง
1. ผูรับบริการ : (ยื่นขอรับบริการ ณ ดานตรวจสัตวน้ํา)
- กรอกข อ มู ล รายละเอี ย ดตามแบบคํ า ขออนุ ญ าตนํ า สั ต ว / ซากสั ต ว เข า ออก ผ า น
ราชอาณาจักร (แบบ ร.1/1 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499)
- ยื่นเอกสารคําขอดังตารางที่ 2 ตารางการประกอบเอกสาร/ หลักฐานแนบ เพื่อการสงออก
สินคาสัตวน้ําพรอมแนบเอกสารหลักฐานการประกอบ ณ ดานตรวจสัตวน้ําประจําทาออก หรือสํานัก งาน
ประมงจังหวัดที่รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ําภายในศุลกากรนั้น กอนการสงออก
2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําประจําทาออก (ตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐานแนบ)
- รับเรื่องคําขอตามแบบ ร.1/1 พรอมทั้งเอกสารประกอบอืน่ ๆ
- ตรวจสอบความครบถวน และความถูกตองของเอกสารดังกลาว
- กรณีการตรวจเอกสารดังกลาว ไมครบถวน ไมสมบูรณ เจาหนาที่ผูตรวจสอบเอกสาร/คืน
เอกสารทัง้ หมดใหผูมาขอรับบริการ เพื่อไปดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือจัดสงเอกสารเพิ่มเติมใหครบถวน
ตอไป
- กรณีผลการตรวจสอบเอกสารดังกลาว ผาน เจาหนาที่ผูตรวจสอบ ดําเนินการประทับตรา
ลงทะเบียนรับเอกสารในสมุดคุม (Logbook) หลังจากนั้น เจาหนาที่จะออกใบนัดใหแกผูมาขอรับบริการ ให
นํามาแสดงเพื่อขอรับใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร (ใบแจงอนุมัติ ร. 9) ในภายหลัง
3. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําประจําทาออก: (การจัดทําเอกสารที่ดานตรวจสัตวน้ํา)
- เจาหนาที่นําขอมูลในคําขอตามแบบ ร.1/1 พรอมทั้งเอกสารประกอบการอื่นๆมาจัดทํา
ใบอนุญาตนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร ใบแจงอนุมัติ ร.9 พรอมสําเนา 1 ฉบับ
- เจาหนาที่ตรวจสอบคามถูกตองของขอมูลในใบอนุญาตอีกครั้งหนึ่ง กอนนําเสนอหัวหนา
ดานตรวจสัตวน้ําเพื่อลงนามตอไป
- เมื่อหัวหนาดานลงนามอนุมัติใบแจงอนุมัติ ร.9 แลวเจาหนาที่จึงออกเลขที่ในใบอนุญาตฯ
ประทั บ ตราประจํ าตํา แหนง และจัดจํา แนกเก็บ เอกสารไวใ หเ ป นหมวดหมูเ พื่อ ความสะดวกในการจา ย
ใบอนุญาตใหแกผูรับบริการภายหลัง
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- ผูรับบริการ สามารถติดตอขอรับใบ ร.9 ไดภายใน 1 วันทําการ หรือกรณีเรงดวน ภายใน 1
ชั่วโมง หรือสามารถขอรับใบ ร.9 ในวันที่สงออก ณ ดานตรวจสัตวน้ําได
วันที่สงออก ณ ดานตรวจสัตวน้ํา
4. ผูรับบริการ (ยื่นขอรับบริการ ณ ดานตรวจสัตวน้ํา)
- ผูรับ บริก ารติดตอขออนุญาตสงออก โดยยื่นแสดงใบนัดรับ ใบอนุญ าตฯ และเอกสาร/
หลัก ฐานประกอบการสงออกฉบับจริง ในสวนที่เกี่ยวขอ งกับ สินคาสัตวน้ํา เพื่อการพิจารณาตรวจสอบของ
เจาหนาที่ ตาม ตารางที่ 2.1 ตารางรายระเอียดแบบฟอรมคําขอ/ เอกสารหลักฐาน หมายเลข 1-7 (ตามแต
กรณี) ตอเจาหนาที่
- การพิจารณาดานเอกสารหลักฐาน ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ดังนี้
4.1 สัตวน้ําทั่วไป ใหพิจ ารณา ตามกฎกระทรวงวาดวยการนําเขา นําออก หรือนําผาน
ราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2544 ตาม กฎกระทรวง กําหนดสัตวชนิดอื่นตามกฎหมายวาดวยโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
4.2 สัตวน้ําที่กรมประมงมีนโยบายเฉพาะ เชน กุงกุลาดํามีชีวิต ปลาทะเลสวยงามเปนตน
พิจารณาตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เ กี่ยวของที่กําหนดไวเปนการเฉพาะเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงวาดวยการ
นําเขา นําออก หรือนําผาน ซึ่งสัตว หรือซากสัตว พ.ศ. 2544
กุงกุลาดํา ใหพิจารณากุงกุลาดํามีชีวิตที่มีความยาวมากกวา 7.5 นิ้วหรือน้ําหนัก 70 กรัม ขึ้น
ไป รวมถึงลูกกุงที่จะเกิดจากพอแมพันธุกุงขนาดดังกลาว จะไดรับอนุญาตสงออกเฉพาะกรณีเปนตัวอยางเพื่อ
การศึกษาวิเคราะหเทาที่จําเปน สําหรับลูกกุงกุลาดําหรือกุงกุลาดํามีชีวิตที่มีขนาดต่ํากวาความยาวหรือน้ําหนัก
ดังกลาว ดานตรวจสัตวน้ําสามารถอนุญาตใหสงออกได โดยตรวจสอบขนาดและน้ําหนักตามที่ระบุไวในหนังสือ
คํ า ร อ งฯ กท 1.(ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย ฉบั บ ที่ 41(พ.ศ.2530)ควบคุ ม การส ง ออกกุ ง กุ ล าดํ า มี ชี วิ ต
(Peneaus monodon) และระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการออกหนังสือรับ รองการสงกุง
กุลาดํามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2547)ปลาทะเลสวยงาม ใหพิจารณาตามที่ระบุและรับรองวาได
จากการเพาะเลี้ยง/ การนําเขา เพื่อการสงออก รวมถึงการสงออกเพื่อการศึกษา วิจัยหรือกรณีอื่นที่ไมใชเพื่อ
การคาและบัญชีแนบทายตองระบุชนิด/ ปริมาณตามหนังสือรับรองเพื่อการสงปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไป
นอกราชอาณาจักร (ปท.2)หอยมีชีวิตไมมีชีวิต/ เปลือกหอยแปรสภาพขัดผิว/ขัดมัน ใหพิจารณาควบคุมการ
สงออกหอย 4 ชนิดทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตรวมถึงเปลือกที่ผานการแปรสภาพขัดผิว/ขัดมัน ยกเวน ลักษณะ
สินคาที่ประดิษฐเปนสิ่งของใชสอยและประโยชนอื่นๆ (ประกาศกบระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 46 (พ.ศ./2531)
ควบคุมการสงออกหอยจํานวน 4 ชนิด ไดแก หอยมุขไฟหรือหอยอูด (Turban shell) ในสกุล Turbo,
Astraea/หอยมุขจาน (Pearl Oyster) ในสกุล Pinctada/ หอยมุขเจดีย หรือหอยนมสาว หรือหอยนมนาง
(Top Shell) ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostomaและ หอยกาบน้ําจืด (Freshwater clams) ใน
ครอบครัว Margaritiferidae, Unionidae (ระเบียบกรมประมงวาดวยการยื่นคําขอและการออกหนังสือ
รับรองชนิดและเปลือกหอยของผลิตภัณฑเปลือ กหอยสําเร็จรูปที่สงออกไปนอกราชอาณาจัก ร พ.ศ. 2547
กําหนดหลัก เกณฑ วิธีก าร เงื่อ นไขการออกหนัง สือ รับ รองชนิดและเปลือกหอยของผลิตภัณฑเปลือ กหอย
สําเร็จรูปที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2547)
4.3 กรณีสัตวน้ําที่เ ปนสัตวปาถูก ควบคุม ตาม พระราชบัญญัติส งวนและคุม ครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 สัตวปาสงวนและสัตวปาคุม ครอง หามทําการคาเด็ดขาดสัตวปาคุม ครองชนิดเพาะพันธุได ให
พิจารณาตรวจสอบตามบัญชีรายชื่อสัตวปา และบัญชีตามกฎกระทรวง กําหนดชนิดของสัตวปาคุมครองใหเปน
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สัตวปาชนิดที่เพาะพันธุได พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตใหสงออกจากสวนอนุญาตและจัดการประมงตาม
แบบใบอนุญาตใหสงออกสัตวปาตามอนุสัญญา CITES (Export Permit) สป.5 สัตวปาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ใหพิ จ ารณาตรวจสอบตามบัญ ชี ร ายชื่อ สัตว ปาตามประกาศ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดชนิดสัตวปาและซากของสัตวปาที่หามนําเขาหรือสงออก ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตให
สงออกจากสวนอนุญาตและจัดการประมงตามใบอนุญาตใหสงออก สัตวปาตามอนุสัญญา CITES (Export
Permit) สป.6
- กรณีที่เจาหนาที่มีความประสงคสุมตรวจสอบสินคาสงออกในครั้งนั้น ผูรับบริการจะตอง
นําพาเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําประจําทาออกไปดําเนินการตรวจสอบสินคาสงออก และรายละเอียดชนิด
พั น ธุ / ประเภทสั ต ว น้ํ า ตามใบอนุ ญ าตฯ และบั ญ ชี แ นบท า ยใบอนุ ญ าตนํ า สั ต ว ห รื อ ซากสั ต ว อ อกนอก
ราชอาณาจักรวาสําแดงถูกตองตรงกันหรือไม อยางไร กรณีที่ ชนิดพันธุ/ประเภทสัตวน้ํา ถูกตองตรงตาม
จํานวนสําแดงในใบอนุญาตฯ หรือจํานวนสงออกที่แทจริงนอยกวาที่ระบุไวในใบอนุญาตฯ ใหเจาหนาที่บันทึก
และรับรองจํานวนสงออกที่แทจริงไวที่สวนทายของใบอนุญาตฯ (ใบ ร.9)
- ใหผูรับบริการลงนามรับเอกสารในสมุดคุม (Logbook) โดยระบุ วัน เดือน ป ที่รับเอกสาร
ดวย
2.8 ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตของกรมประมง
ตามนโยบายพัฒ นาระบบ Logistics ของประเทศ ซึ่ ง เป นหนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร ของการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก โดยคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเลขาคณะกรรมการ เพื่อผลักดันการพัฒนานโยบาย
ดังกลาว และไดมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินโครงการ National Single
Window e-Logistics และเปนหนวยงานหลักเพื่อประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ในการเรงรัดการดําเนิน
โครงการเพื่อการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลและบริการภาครัฐ เพื่อการนําเขา สงออก และ
โลจิส ติก ส โดยเฉพาะในสวนของการพัฒ นารายการขอ มูล มาตรฐาน การพัฒ นาระบบเชื่อ มตอ ระหวา ง
หนวยงาน และการพัฒนาระบบสนับสนุน หรือ Back Office และมอบหมายใหกรมศุลกากรเปนเจาภาพหลัก
ในการจัดตั้งระบบ National Single Window มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลแบบ
บูรณาการของประเทศ เพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตอเพียงจุดเดียว เชน ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทน
ออกของ และผูประกอบการขนสง สามารถสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยไมตองกรอกขอมูลที่ซ้ําซอนกัน ลด
ความผิดพลาดและลดการทํางานที่ไมสรางคุณคาเพิ่ม อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจไดอยางสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร ทําใหลดตนทุนการบริหารการจัดการ
และการใชทรัพยากรตางๆ ตลอดจนกระบวนการคาระหวางประเทศ และสอดคลองกับการดําเนินการตาม
ความตกลงอาเซียน
กรมประมงเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนําเขา สงออก ที่มีภาระหนาที่ในการใหบริการประชาชน
หรือผูรับบริการที่ประสงคนําเขา สงออกสินคาสัตวน้ําใหเปนไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบตางๆ กําหนด ซึ่งในแต
ละป กรมประมงออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อการนําเขา สงออกสินคาสัตวน้ํา ประมาณ 300,000 ฉบับ มี
มูลคาการนําเขาประมาณ 60,000 ลานบาท และมีมูลคาการสงออกประมาณ 127,300 ลานบาท เพื่อเปนการ
สนับสนุนใหโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (National Single Window; NSW)

24
จัดตั้ง ไดสําเร็จ ตามเปาหมายของรัฐ บาล จึง มีก ารดําเนินการพัฒ นาระบบเชื่อ มโยงคําขอกลางและระบบ
สนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window; FSW) ในการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับกรมศุลกากรซึ่งเปนเจาภาพหลักของระบบ NSW มีวัตถุประสงคที่กอใหเกิดความ
คลอ งตัวในทางการคา เกิดความสะดวก ลดระยะเวลา ลดเอกสาร และคาใชจายทั้ง ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
สามารถรองรับความตองการของผูรับบริการหรือประชาชนที่ประสงคขออนุญาตนําเขา สงออกสัตวน้ํา และ
ปจจัยการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรมประมงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 36.4 ลานบาท เพื่อจัดจางทําระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญ าตและใบรับ รองผานอินเตอรเ น็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window; FSW) และได
ดําเนินการจัดจางทําระบบแลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2554 ภายใตการกํากับ ดูแล ของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงเครือขาย ขอ มูลและบริการของกรมประมง ระบบ FSW เปนระบบที่เ พิ่มทางเลือกในการ
ใหบริการแกประชาชน ซึ่งแตกตางจากระบบเดิม ที่ประชาชนผูรับบริการจะตองนําเอกสารหลักฐานตางๆ มา
ยื่นตอเจาหนาที่ดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริก ารตางๆ ของกรมประมง ระบบ FSW เปนการใหบ ริการใน
ลักษณะเบ็ดเสร็จจากหนาตางบริการเดียวกัน (One Stop หรือ Single Window) เปนการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสไรเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการนําเขา สงออกสัตวน้ําหรือการออกใบอนุญาต ใบรับรองตางๆ ที่
ออกโดยกรมประมงทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสัตวน้ํา อาหารสัตวน้ํา หรือวัตถุอันตราย และยังเปนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลภายในกรมประมง
ระบบ FSW ประกอบดวย 3 ระบบงานใหญ ดังนี้
(1) ระบบการออกใบอนุญาตและใบรับ รองเพื่อการนําเขาและสง ออกสินคาประมง ของ
หนวยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวของ 8 หนวยงาน ดังนี้
1) สํานักบริหารจัดการดานการประมง
2) สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
3) สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด
4) สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
5) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด
6) สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
7) กองประมงตางประเทศ
8) สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา
(2) การเชื่อมโยงระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อ การนําเขาและสงออกสินคา
ประมงของหนวยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวของ 8 หนวยงาน
(3) การแลกเปลี่ยนขอมูล ใบอนุญาตและใบรับ รองจากระบบ FSW ของกรมประมง กับ
ขอมูล ใบขนสินคาของกรมศุลกากรผานระบบ NSW ของประเทศ
โดยมีศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลและบริการของกรมประมง เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบระบบ FSW ในการ
วางแผน ประสานงาน ในเรื่องตางๆ รวมทั้งรับเรื่องรองเรียน รวบรวมปญหาอุปสรรคในการเขาใชระบบ เพื่อ
วิเคราะห และวางแผนการแกไขอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
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2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชโย ศัก ดิ์เสมอพรหม (2548) ไดศึก ษาเรื่อ งทัศนคติของตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับ พิเ ศษ
(Customs Broker) ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากรที่ปฏิบัติงานประจําทา กรณีศึกษาทาเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบวาในดานรูปแบบการใหบริการ และดานสถานที่ของการใหบริการมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูที่ 2.40 และ 2.37 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับมาตราสวนประมาณคาพบวาอยูในเกณฑของระดับ
“พึงพอใจ” และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงในสวนของขนาดพื้นที่สวนกลางและการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่จอดรถ ในดานจริยธรรมของการใหบริการของเจาหนาที่ศุลกากรพบวามีระดับความพึง
พอใจอยูที่ 2.13 หรืออยูในเกณฑระดับของ “ไมแสดงความคิดเห็น” และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนของ
ดานความเสมอภาคและการปฏิเสธรับของกํานัล มีระดับ ความพึงพอใจเฉลี่ยในเกณฑคอนขางต่ํา อาจเปน
เพราะการปฏิบัติมิชอบของเจาหนาที่เองหรือการที่ตัวแทนออกของยังมีความเชื่อเดิมในการใหของกํานัลเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการของเจาหนาที่ศุลกากร
อุบลรัตน วิจิตรโต (2549) ไดศึกษาเรื่องการวัดประสิทธิภาพและการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระบบ E-Container ในงาน ศุลกากรดานพิธีการสงออก พบวาระบบ E-Container ดีกวาระบบ Manual เดิม
ในดานการลดขั้นตอน ลดคาใชจาย ลดเอกสาร ลดระยะเวลาในการผานพิธีการ ลดความผิดพลาดของเอกสาร
ซึ่งทางผูรับบริการมีความเห็นอยูในระดับสูง เชนเดียวกับความพึงพอใจที่มีตอประสิทธิภาพระบบ E-Container
ที่มีอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน
กิตติ สุทธิสัมพันธ (2542) ไดศึกษาเรื่อง “ ความคิดเห็นของตัวแทนออกของตอพิธีการศุลกากรในการ
นําสินคาเขาจากตางประเทศ ศึก ษากรณีก ารนําเขาทางสํานัก งานศุล กากรทาอากาศยานกรุง เทพ” ผล
การศึกษาพบวา ตัวแทนออกของสวนใหญมีความคิดเห็นตอพิธีการศุลกากรในการนําสินคาเขาจากตางประเทศ
ในระดับปานกลาง และลักษณะที่มีผลทําใหความคิดเห็นของตัวแทนออกของตอพิธีการศุลกากรในการนํา
สินคาเขาจากตางประเทศแตกตางกัน คืออายุการทํางาน การผานการอบรมหลักสูตรพิธีการศุลกากร และ
จํานวนใบขนสิน คาขาเข าที่ยื่น ผานพิธีก ารกับ สวนการนํ าเข า ลั ก ษณะสวนบุคคล (ด านเพศ อายุ ระดั บ
การศึก ษา รายได) และ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การผานการอบรมหลัก สูตรพิธีก ารศุล กากรมี
ความสัมพันธทางบวกกับความคิดเห็นของตัวแทนออกของตอพิธีการศุลกากรและจํานวนใบขนสินคาขาเขาที่
ยื่นผานพิธีการกับสวนการนําเขา มีความสัมพันธทางลบกับความคิดเห็นของตัวแทนออกของตอพิธีการศุลกากร
ในการนําสินคาเขาจากตางประเทศ
พีระ สินาเจริญ (2544) ไดศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของตัวแทนออกของ (Shipping) ที่มีตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากร: ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ” ผลการศึกษา
พบวา ตัวแทนออกของมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากร ในภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับ ปานกลางคอ นขางนอยโดยเรียงลําดับ จากคาเฉลี่ยมากไปหานอ ยตามลําดับ ดัง นี้ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานความเสมอภาคและเปนธรรม ดานวิธีการใหบริการ ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางกัน และดานสถานที่และความสะดวกที่ไดรับและจากการทอดสอบสมมติฐาน พบวา เพศและอายุไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของตัวแทนออกของที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากร ในขณะที่
ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของตัวแทนออกของที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ศุลกากร
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กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

ระดับทัศนคติของผูประกอบการตอ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
กรมประมง

ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออก
สัตวน้ําของผูตอบแบบสอบถาม

- ดานระบบการใหบริการ
- บุคลากรที่ใหบริการ

การรับรูขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
นําเขาสงออกสัตวน้ํา

- สถานที่ใหบริการ

การมีสวนรวมของผูรับบริการนําเขาสงออกสัตว
น้ํา

สมมุติฐานในการศึกษา
1. เพศสงผลใหทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง มีความ
แตกตางกัน
2. อายุสงผลใหทัศนคติของผูป ระกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง มีความ
แตกตางกัน
3. ระดั บ การศึ ก ษาส ง ผลให ทั ศ นคติ ข องผู ป ระกอบการต อ กระบวนการนํ า เข า ส ง ออกสั ต ว น้ํ า
กรมประมง มีความแตกตางกัน
4. ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกบั
ทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
5. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวนา้ํ มีความสัมพันธกบั ทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
6. ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํามีความสัมพันธกบั ทัศนคติของผูป ระกอบการตอ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
7. การมีสวนรวมของผูรบั บริการนําเขาสงออกสัตวน้ํามีความสัมพันธกบั ทัศนคติของผูประกอบการตอ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
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วิธีดํา เนิ นการวิจัย
ในการวิจัยครั้ง นี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) แบบวัดครั้งเดียว ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ําในมิติตางๆตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
โดยเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถามออนไลน (Online questionnaire) เนื่อ งจากผูใหขอ มูล มีค วามตั้ง ใจ
ในการใหขอ มูล ในระบบ โดยเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผล
สถานที่ทําการเก็บขอมูล
ผูประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ที่มาใชบริการ ณ ศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการ
ผลิต รวมทั้งดานตรวจสัตวน้ํา 23 แหง ทั่วประเทศ โดยใชการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน
วิธีรวบรวมขอมูล
ประชากรในการศึกษา
ประชากร คือ ผูประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ําที่ขออนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ํา ณ ศูนยบริการ
นําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิตและดานตรวจสัตวนา้ํ 23 แหง ทั้งเพศชายและเพศหญิง
การสุมตัวอยาง
ดําเนินการสุมตัวอยางจากประชากรผูประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ําที่ขออนุญาตนําเขาสงออก
สัตวน้ํา ณ ศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิตและดานตรวจสัตวน้ํา 23 แหง จํานวน 678 ราย
ทั้งเพศชายและเพศหญิงดวยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) คํานวณจํานวน
ประชากรที่สุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และยอมใหมีความคลาดเคลื่อน 10% โดยใชสูตรการคํานวณ
ตาม Yamane (1970)และ วราภรณ (2554) ดังนี้
n =

N
1 + N(e2)

เมื่อ
n = ขนาดตัวอยาง
N = ขนาดประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อน (0.10)
จากการคํานวณขนาดตัวอยางตามสูตรที่ (1) จะได
n =
678
1 + 678(0.12)

.........................(1)
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n =

87.14

n ≈

88

จากการคํานวณจํานวนการสุม ตัวอยางจากขนาดประชากรจํานวน 678 ราย ตามสูตรที่ (1) ไดขนาด
ตัวอยางจํานวน 88 ราย
แบบสอบถาม
การศึกษาใชแบบสอบถามทัศนคติของผูป ระกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
ซึ่งมีทงั้ คําถามปลายเปดและคําถามแบบปลายปด โดยแบงคําถามออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพของผูใชบริการ ประสบการณ
ในการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ความถี่ของการใชบริการขออนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ํา ประเภทของสินคาที่ทาน
มีการนําเขาสงออกในปจจุบัน และประเภทสินคาที่ทานมีความสนใจตองการนําเขา/สงออกในอนาคต
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา มีเกณฑการใหคะแนน คือ
ตอบถูก
1
คะแนน
ตอบผิด
0
คะแนน
และการจัดระดับคะแนนของความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา เปนดังนี้
0-4 คะแนน
ความรูอยูในระดับต่ํา
5-9 คะแนน
ความรูอยูในระดับปานกลาง
10-14 คะแนน
ความรูอยูในระดับสูง
ตอนที่ 3 การรับรูขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา และการมีสวนรวม
ของผูนําเขาสงออกสัตวน้ํา ประกอบดวย แหลงที่มาของขาวสารและความถี่ที่ผูประกอบการไดรับ การเขารวม
อบรมหรือสัมมนาในดานการนําเขาสงออกสัตวน้ําและดานการประมงอื่นๆ และความเต็มใจในการเขารวม
อบรมหรือสัมมนาในดานตางๆ ทั้งการนําเขาสงออก และดานการประมงอื่นๆ ที่กรมประมงไดจัดขึ้น
ตอนที่ 4 ทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา มี 3 ดาน ไดแก ดานระบบ
การใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานสถานที่ใหบริการ มีเกณฑการใหคะแนน คือ
ระดับทัศนคตินอย
1
คะแนน
ระดับทัศนคติคอนขางนอย
2
คะแนน
ระดับทัศนคติปานกลาง
3
คะแนน
ระดับทัศนคติคอนขางมาก
4
คะแนน
ระดับทัศนคติมาก
5
คะแนน
และการจัดระดับคะแนนของทัศนคติของผูร ับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา เปนดังนี้
ดานระบบการบริการ
10-23 คะแนน
ทัศนคติดานระบบการบริการอยูในระดับต่ํา
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21-37 คะแนน
ทัศนคติดานระบบการบริการอยูในระดับปานกลาง
38-50 คะแนน
ทัศนคติดานระบบการบริการอยูในระดับสูง
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
6-13 คะแนน
ทัศนคติดานบุคลากรที่ใหบริการอยูในระดับต่ํา
14-22 คะแนน
ทัศนคติดานบุคลากรที่ใหบริการอยูในระดับปานกลาง
23-30 คะแนน
ทัศนคติดานบุคลากรที่ใหบริการอยูในระดับสูง
ดานสถานที่ใหบริการ
4-9 คะแนน
ทัศนคติดานสถานที่ใหบริการอยูในระดับต่ํา
10-14 คะแนน
ทัศนคติดานสถานที่ใหบริการอยูในระดับปานกลาง
15-20 คะแนน
ทัศนคติดานสถานที่ใหบริการอยูในระดับสูง
และ ทัศนคติของผูร ับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําในภาพรวม
20-46 คะแนน
ทัศนคติอยูในระดับต่ํา
47-73 คะแนน
ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง
74-100 คะแนน
ทัศนคติอยูในระดับสูง
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ไดแก ดาน
ชองทางการติดตอ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดานขั้นตอนในการนําเขาสงออก และดานอื่นๆ
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหขอมูลโดยการแปรคาคําตอบใหอยูในรูปตัวเลขและ
นําไปวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สถิติพรรณนา
อธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของตัวอยาง ดาน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพของผูใชบริการ
ประสบการณในการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ความถี่ของการใชบริการขออนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ํา ประเภท
ของสินคาที่ทานมีการนําเขาสงออกในปจจุบัน และประเภทสินคาที่ทานมีความสนใจตองการนําเขา/สงออกใน
อนาคต ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา การรับรูขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
นําเขาสงออกสัตวน้ําและการมีสวนรวมของผูนําเขาสงออกสัตวน้ํา และทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการ
นําเขาสงออกสัตวน้ํา ดวยการใชคาสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย
คากลางและคาวัดการกระจายของชุดขอมูลกรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และกรณีที่ขอมูลมีการแจก
แจงแบบไมปกติจะใชคามัธยฐานและพิสัยควอไทลในการอธิบายลักษณะของขอมูล
สถิติอนุมาน
1. ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร
ใชสถิติทดสอบ T-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางประชากร 2 กลุม เมื่อขอมูลมี
การแจกแจงแบบปกติ เมื่อขอมูลมีการแจกแจงเปนแบบอื่นใชการวิเคราะหความแตกตางแบบไมอาศัยความ
นาจะเปน (Non-parametric Test) และใชสถิติทดสอบ F-test เพื่อทดสอบความแตกตางของประชากรตั้งแต
3 กลุมขึ้นไป โดยใชเทคนิควิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เมื่อขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และความ
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แปรปรวนระหวางกลุมเทากัน และทดสอบดวยใชสถิติกลุม Robust สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย กรณีที่ความแปรปรวนไมเทากัน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยแตละคูดวยวิธีเปรียบเทียบโดย
ใชคาความแตกตางที่มีนัยสําคัญนอยที่สุด (Least significant different: LSD) ในกรณีที่ขอมูลเปนไปตาม
เงื่อนไขดานความแปรปรวนเทากัน และในสวนของขอมูลที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขดานความแปรปรวน ทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยแตละคูดวยวิธีการทดสอบแบบ Tamhane’s T2
กรณีที่การกระจายของขอมูลไมปกติ ทดสอบความแตกตางคากลางระหวางประชากรโดยใชสถิติ
แบบไมใชพารามิเตอร ตามวิธีของ Kruskal-Wallis H และทําการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางแตละ
คูโดยการทดสอบตามวิธีของ Mann-Whiteney U test
2.ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
การทดสอบความสัมพันธกรณีที่ตัวแปรอิสระ ตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติ ใชคาสถิติและมาตร
วัดแบบอันตรภาค วิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation
Coefficients: r)
กรณีที่ตัวแปรมีก ารแจกแจงเปนแบบอื่น วิเคราะหความสัม พันธระหวางตัวแปรโดยใชคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน (Spearman’s Correlation Coefficients: rs)
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ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
กรมประมง โดยมีเ ครื่องมือเก็บตัวอยางเปบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยคําถาม 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 การรับรูขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา และการมี
สวนรวมของผูรับบริการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ตอนที่ 4 ทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออก
สัตวน้ํา และ ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ําที่ขออนุญาต
นําเขาสงออกสัตวน้ํา ณ ศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิตรวมทั้งดานตรวจสัตวน้ํา 23 แหง
ทั่วประเทศทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 88 ราย มีผลการศึกษาดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ดานเพศของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีสัดสวนเพศที่ใกลเคียงกัน โดยเปนเพศหญิง รอยละ
54.5 และเพศชาย รอยละ 45.5 (ตารางที่ 1)
ดานอายุของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุอยูในชวง 30-42 ป คิดเปนรอยละ 48.9
รองลงมากลุมตัวอยางมีอายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 27.3 และกลุมตัวอยางรอยละ 23.9 มีอายุมากกวา
42 ป โดยกลุม ตัวอยางมีคามัธยฐานของอายุเ ทากับ 36 ป คาสวนเบี่ยงเบนควอไทลเ ทากับ 6 ป ซึ่ง กลุม
ตัวอยางมีอายุมากที่สุด 73 ป และมีอายุที่นอยที่สุด 23 ป
ดานระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนมากจบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมาจบการศึกษาในระดับชั้นที่ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.3 และมีกลุม
ตัวอยางบางสวนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6.8 (ตารางที่ 1)
ดานสถานภาพของผูทมี่ าใชบริการ พบวา กลุม ตัวอยางบางสวนนั้นมีสถานภาพเปนนายจาง/เจาของ
สถานประกอบการ (รอยละ 19.3) สวนกลุม ตัวอยางสวนใหญมสี ถานภาพเปนเจาหนาทีส่ ถานประกอบการ
(รอยละ 80.7) (ตารางที่ 1) ซึ่งตําแหนงตางๆ ไดแก ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ เจาหนาที่อาวุโส ผูจัดการ
หนวยงาน Assistant Import-Export ผูจัดการนําเขาสงออก ผูจ ัดการฝายนําเขาสงออก หัวหนาฝาย
ตางประเทศ เจาหนาทีฝ่ ายตางประเทศ พนักงานเอกสารฝายตางประเทศ เจาหนาที่นําเขา เจาหนาที่สง ออก
พนักงานบัญชี และชิปปง เปนตน
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวา 30 ป
31-40 ป
41-50 ป

จํานวน

(n=88)
รอยละ

40
48

45.5
54.5

24
39
20

27.3
44.3
22.7

32
51-60 ป
มากกวา 60 ป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สถานภาพของผูใชบริการ
นายจาง/เจาของสถานประกอบการ
เจาหนาที่สถานประกอบการ

3
2

3.4
2.3

21
61
6

23.9
69.3
6.8

17
71

19.3
80.7

ดานประสบการณในการนําเขาสงออกสัตวน้ําของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมี
ประสบการณ ในการนํ าเขาส ง ออกสัต วน้ํ าน อ ยกว า 5 ป คิ ดเปน รอ ยละ 48.3 รองลงมากลุม ตัว อย างมี
ประสบการณในการนําเขาสงออกสัตวน้ําอยูในชวง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 29.9 และกลุมตัวอยางรอยละ 12.6
มีประสบการณในการนําเขาสงออกสัตวน้ําอยูในชวง 11-15 ป ซึ่งมีกลุมตัวอยางรอยละ 3.4 ที่มีประสบการณ
ในการนําเขาสงออกสัตวน้ํามากกวา 20 ป (ตารางที่ 2) โดยกลุมตัวอยางมีคามัธยฐานของประสบการณในการ
นําเขาสงออกสัตวน้ําเทากับ 6 ป คาสวนเบี่ยงเบนควอไทลเทากับ 3.5 ป ซึ่งกลุมตัวอยางมีประสบการณในการ
นําเขาสงออกสัตวน้ํามากที่สุด 25 ป และมีประสบการณในการนําเขาสงออกสัตวน้ําที่นอยที่สุด 1 ป
กลุมตัวอยางมีการใชบริการจากดานตรวจสัตวน้ําจาก 23 แหงของกรมประมง และสวนควบคุม
การคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต เปนจํานวน 13 แหง และสวนควบคุม การคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ดังตอไปนี้ ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพฯ (รอยละ 29.5) ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี (รอยละ 22.7) ดาน
ตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเก็ต (รอยละ 12.5) ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดเชียงราย และสวนควบคุมการคาสัตวน้ําและ
ปจจัยการผลิต (รอยละ 7.9 เทากัน) ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือสงขลา และดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล (รอยละ
6.8 เทากัน) ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และดานตรวจสัตวน้ําสะเดา (รอยละ 5.7 เทากัน) ดาน
ตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง (รอ ยละ 4.5) ดานตรวจสัตวน้ําจัง หวัดระนอง (รอ ยละ 3.4) ดานตรวจสัตวน้ํา
ปาดังเบซาร (รอยละ 2.3) ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดเชียงใหม และดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร (รอยละ
1.1 เทากัน)
ดานความถี่ของการใชบริการขออนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 38.6 มี
การใชบริการนอยกวา 5 ครั้งตอเดือน รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 29.5 มีการใชบริการมากกวา 15 ครั้งตอ
เดือน กลุมตัวอยางรอยละ 21.6 ใชบริการ 6-10 ครั้งตอเดือน และกลุมตัวอยางรอยละ 10.3 มีการใชบริการ
11-15 ครั้งตอเดือน (ตารางที่ 2)
ประเภทของสินคาทื่กลุมตัวอยางมีการนําเขาสงออกในปจจุบัน ไดแก
- การนําเขาสัตวน้ํามีชีวิต เชน ปลากะรัง ปลานวลจันทรท ะเล แมงดาทะเล หอยแครง ปลา
สวยงาม
- การนําเขาสัตวน้ําแปรรูป เชน อาหารทะเลแชแข็ง ปลาซารดีนทั้งตัวแชแข็ง ปลาซาบะทั้งตัว
แชแข็ง ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ทูนาแชแข็ง เนื้อปลาแลแชแข็ง หอย หมึกแชแข็ง กุง สัตวน้ําแปรรูป
แชแข็ง ปูแสมแชเย็น อาหารทะเลตากแหง กระดูกปลาฉลาม หมึกแปรรูป กระเพาะปลาตากแหง ฟองน้ํา เคย
หมักเกลือ สาหราย หนังสัตวน้ําตางๆ เชน หนังไคแมนหมักเกลือ หนังงูน้ํา
- การสงออกสัตวน้ํามีชีวิต เชน กุงกุลาดํา กุงขาว กุงมัง กร กั้ง ปลากะรัง ปลานิล ปลาบู ปลา
สวยงาม ปูจั๊กจั่น และหอยแครง เปนตน
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- การสงออกสัตวน้ําแปรรูป เชน ปลาทูนาสด อาหารทะเลแชแข็ง ปลาดาบทั้งตัวแชแข็ง ปูจั๊กจั่น กุง
แชแข็ง กุงมังกร หมึกแชแข็ง ผลิตภัณฑเกี๊ยวกุง ปลาน้ําจืดแชแข็ง อาหารทะเลแปรรูปแชแข็ง อาหารทะเลแหง
ปลาจวดตากแหง ปลากะตักตากแหง เนื้อจระเขตากแหง ปลากระปอง ผลิตภัณฑสําเร็จรูปและหนังฟอกไค
แมน ผลิตภัณฑสําเร็จรูปและหนังฟอกจระเข หนังงูน้ํา
ประเภทสินคาที่กลุมตัวอยางมีความสนใจตองการนําเขา/สงออกในอนาคต ไดแก
- สินคานําเขา เชน ปลากะพงขาว ปลานวลจันทรทะเล ปลาแมคเคอเรล ไขปลาบิน เนื้อปลาแซลมอน
แชแข็ง เนื้อปลาทูนาสด เนื้อ ปลาดอลลี่ กุงกุล าดําแชแข็ง กุงขาวแชแข็ง กุง แหง หอยแครง หอยแมลงภู
หอยแมลงภูนิวซีแลนด หมึกแชแข็ง แมงดาทะเล หนังไคแมนหมักเกลือ หนังจระเขหมักเกลือ หนังอัลลิเกเต
อรหมักเกลือ และลูกปลา (มีชีวิต)
- สินคาสงออก เชน ปลากะพงขาว ปลาแซลมอน ปลาดอลลี่ เนื้อปลา ปูมา ปูนิ่มแชแข็ง ปูอัด (ปลา
ทรายแดง) กุงแปรรูป กุงกุลาดําแชแข็ง กุงขาวแชแข็ง กุงมังกร กั้ง หอยแครง หอยแมลงภู หอยตลับ หมึก
แชแข็ง แมงดาทะเล ปลิงแหง มาน้ําตากแหง ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหนังไคแมน ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหนังจระเข
หนังอัลลิเกเตอรฟอกสําเร็จ และลูกปลา (มีชีวิต)
ตารางที่ 2 การประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
การประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ประสบการณในการนําเขาสงออกสัตวน้ํา (n=87)
นอยกวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
สถานที่ใชบริการ
ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเก็ต
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดเชียงใหม
ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพฯ
ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง
ดานตรวจสัตวน้ําสะเดา
ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือสงขลา
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดเชียงราย
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล
ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร
ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง
สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต

จํานวน

(n=88)
รอยละ

42
26
11
5
3

48.3
29.9
12.6
5.8
3.4

5
11
1
26
4
5
6
7
20
6
2
1
3
7

5.7
12.5
1.1
29.5
4.5
5.7
6.8
7.9
22.7
6.8
2.3
1.1
3.4
7.9
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ความถี่ของการใชบริการขออนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ํา
นอยกวา 5 ครั้ง/เดือน
6-10 ครั้ง/เดือน
11-15 ครั้ง/เดือน
มากกวา 15 ครั้ง/เดือน

34
19
9
26

38.6
21.6
10.3
29.5

ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ดานความรูความเขาใจของกลุมตัวอยางตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําเปนการสอบถาม
เกี่ยวกับระบบการนําเขาสงออกสัตวน้ําทั้งดานขอกําหนดและขอบังคับของการขออนุญาต ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญนั้นตอบถูก วาเมื่อผูสง ออกไดรับ เอกสารการสงออก (แบบ ร.9 หรือ กท.2)
สามารถแจงยืนยัน กําหนดการสงออกเกี่ยวกับวัน เวลา ที่สงออก เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะที่สงออก
ตอเจาหนาที่กอนการสงออก 1 วันทําการ (รอยละ 85.2) การนําเขาชนิดสัตวน้ําที่เปนสัตวปา ผูนําเขาจะตอง
ติดตอขอรับใบอนุญาตที่สวนอนุญาตและกําหนดมาตรการประมง กรมประมง กอนการดําเนินการตามขั้นตอน
การนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร (รอยละ 84.1) การนําสงออกสัตวน้ํา หากเปนสัตวน้ําชนิดเดียวกันไม
สามารถขออนุญาตครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ก็สามารถสงออกในครั้งตอไปได (รอยละ 84.1) ใบอนุญาตในการ
นําเขาสัตวน้ําที่เจาหนาที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชนําเขาสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรเพียงครั้งเดียวเทานั้น
(รอยละ 83.0) การขออนุญาตนําเขาสัตวน้ํามีการปฏิบัติงาน 2 สวน คือ การยื่นเอกสารกอนการนําเขา และใน
วันที่นํ าเข า (ร อ ยละ 80.7) และถาหากมีก ารอายัดหรือ กั ก กันสั ตวน้ํ าหรือ ซากสัตวน้ํ า เจาของจะเปน ผู
ควบคุมดูแล และออกคาใชจายเองทั้งหมด (รอยละ 80.7) (ตารางที่ 3)
และขอ คําถามที่กลุมตัวอยางกวาครึ่ง หนึ่ง ตอบผิดวาแบบ ร.9 และ กท.2 เปนเอกสารสําคัญ
สําหรับสงออกสัตวน้ําเทานั้น (รอยละ 89.8) ผูประสงคจะสงออกสัตวน้ํา ติดตอขอใบรับอนุญาตได ณ ดาน
ตรวจสัตวน้ําแหงใดก็ได (รอยละ 67.0) สัตวน้ําที่ผูรับอนุญาตจะสงออกนอกราชอาณาจักรหากมีชนิด ขนาด
ปริมาณ นอยกวาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต ตองมีการเปลี่ยนแปลง/แกไขเอกสารตอเจาหนาที่กอนทําการ
สงออก (รอยละ 67.0) และผูสงออกตองยื่นคําขอลวงหนากอนสงออกไมนอยกวา 3 วัน (รอยละ 54.5) (ตาราง
ที่ 3)
ตารางที่ 3 ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ความรูความเขาใจในกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา

(n=88)
ตอบ ตอบ
ถูก ผิด
73.9 26.1

1. ผูประสงคจะนําเขาสัตวน้ํา ติดตอขอใบรับอนุญาตได ณ ดานตรวจสัตวน้ําหรือสํานักงาน
ประมงจังหวัดทีป่ ฎิบัติหนาที่แทนดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่นําเขา (+)
2. ใบอนุญาตในการนําเขาสัตวน้ําที่เจาหนาที่ออกให 1 ฉบับ สามารถใชนําเขาสัตวน้ําเขามา 83.0
ในราชอาณาจักรเพียงครั้งเดียวเทานั้น (+)
3. ผูนําเขาตองยื่นคําขอกอนการนําเขาไมนอยกวา 7 วัน เวนแตเปนการนําติดตัวเขามาจะ 68.2
ยื่นคําขอขณะนําเขามาก็ได (ยกเวนสัตวน้ําซึ่งเปนสัตวปา) (+)
4. การขออนุญาตนําเขาสัตวน้ํามีการปฏิบัติงาน 2 สวน คือ การยื่นเอกสารกอนการนําเขา 80.7
และในวันที่นําเขา (+)

17.0
31.8
19.3
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5. สัตวน้ําที่ผูรบั อนุญาตนําเขามาในราชอาณาจักรหากมีชนิด ขนาด ปริมาณ มากกวาที่
กําหนดไวในหนังสืออนุญาต สามารถทําเรื่องเปลี่ยนแปลงได ณ วันนําเขา (-)
6. หากมีการอายัดหรือกักกันสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ํา เจาของจะเปนผูควบคุมดูแล และออก
คาใชจายเองทัง้ หมด (+)
7. หากผลการตรวจสอบสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ําที่ถูกอายัดหรือกักกันไมถูกตอง ผูนําเขา
สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอนําเขาไดใหม (-)
8. การนําเขาชนิดสัตวน้ําที่เปนสัตวปา ผูนําเขาจะตองติดตอขอรับใบอนุญาตทีส่ วนอนุญาต
และกําหนดมาตรการประมง กรมประมง กอนการดําเนินการตามขั้นตอนการนําสัตวน้ําเขา
มาในราชอาณาจักร (+)
9. ผูประสงคจะสงออกสัตวน้ํา ติดตอขอใบรับอนุญาตได ณ ดานตรวจสัตวน้ํา ณ ทาที่
สงออกเพียงแหงเดียวเทานั้น (-)
10. การนําสงออกสัตวน้ํา หากเปนสัตวน้ําชนิดเดียวกันสามารถขออนุญาตครัง้ แรกเพียงครั้ง
เดียว ก็สามารถสงออกในครั้งตอไปได (-)
11. สัตวน้ําที่ผูรบั อนุญาตจะสงออกนอกราชอาณาจักรหากมีชนิด ขนาด ปริมาณ นอยกวาที่
กําหนดไวในหนังสืออนุญาต สามารถทําการสงออกไดโดยไมตองมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
(-)
12. ผูสงออกตองยื่นคําขอลวงหนากอนสงออกไมนอยกวา 7 วัน (-)
13. เมื่อผูส งออกไดรบั เอกสารการสงออก (แบบ ร.9 หรือ กท.2) สามารถแจงยืนยัน
กําหนดการสงออกเกี่ยวกับวัน เวลา ทีส่ งออก เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะทีส่ งออก
ตอเจาหนาที่กอนการสงออก 1 วันทําการ (+)
14. แบบ ร.9 และ กท.2 เปนเอกสารสําคัญสําหรับการนําเขาและสงออกสัตวน้ํา (-)

62.5

37.5

80.7

19.3

62.5

37.5

84.1

15.9

33.0

67.0

84.1

15.9

33.0

67.0

45.5
85.2

54.5
14.8

10.2

89.8

ระดับความรูความเขาใจในกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําในภาพรวมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม
ตัวอยางกวาครึ่งหนึ่งมีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.0 และกลุมตัวอยางอีก
รอยละ 42.0 มีความรูความเขาใจอยูในระดับสูง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ระดับความรูความเขาใจในกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ระดับความรูความเขาใจในกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ระดับความรูต่ํา
ระดับความรูปานกลาง
ระดับความรูสูง

จํานวน
51
37

(n=88)
รอยละ
58.0
42.0

ตอนที่ 3 การรับรูขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําและการมีสวนรวมของผู
นําเขาสงออกสัตวน้ํา
ในสวนของการรับรูขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําและการมีสวนรวม
ของผูนําเขาสงออกสัตวน้ํา ดานการรับขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํากลุมตัวอยางมีแหลงขาวสารที่
เขาถึงมากที่สุด คือ การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่กรมประมงโดยตรง คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมากลุม

36
ตัวอยางไดรับ ขาวสารจากเวปไซตก รมประมง คิดเปนรอยละ 63.6 และกลุมตัวอยางรอ ยละ 10.2 ไดรับ
ขาวสารจากเวปไซตทั่วไป ซึ่งความถี่ของการไดรับขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนมากไดรับขาวสารเพียง 1-2 ครั้งตอป และมากกวา 6 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 35.2 เทากัน รองลงมากลุม
ตัวอยางรอยละ 30.5 ไดรับขาวสาร 3-4 ครั้งตอป และมีกลุมตัวอยางเพียงบางสวนเทานั้นที่ไดรับขาวสารดาน
การนําเขาสงออกสัตวน้ํา 5-6 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 9.1 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การรับขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
การรับขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
แหลงขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
เจาหนาที่กรมประมง
คนในครอบครัว
เวปไซตกรมประมง
เวปไซตขาวทั่วไป
โทรทัศน
หนังสือพิมพ
วารสาร
แผนพับ/โปสเตอรจากกรมประมง
อื่นๆ (Shipping Company. โทรศัพท. จดหมายจากกรม
ประมง)
ความถี่ของการไดรับขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
1-2 ครั้ง/ป
3-4 ครั้ง/ป
5-6 ครั้ง/ป
มากกวา 6 ครั้ง/ป

จํานวน

(n=88)
รอยละ

62
2
56
9
2
6
5
4
5

70.5
2.3
63.6
10.2
2.3
6.8
5.7
4.5
5.7

31
18
8
31

35.2
20.5
9.1
35.2

ในสวนของแหลงความรูเกี่ยวเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ
81.8 นั้นไดศึกษาความรูดานกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําจากกรมประมงโดยตรง รองลงมากลุมตัวอยาง
รอ ยละ 56.8 ไดศึ ก ษาความรู จ ากเวปไซตก รมประมงโดยตรง ซึ่ง ความถี่ข องการไดรั บ ความรู เ กี่ ยวกั บ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา กลุมตัวอยางสวนมากไดรับความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออก
สัตวน้ําเพียง 1-2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมากลุมตัวอยางไดรับความรูมากกวา 6 ครั้งตอป คิดเปน
รอยละ 27.3 ถัดมากลุมตัวอยางรอยละ 21.6 ไดรับความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา 3-4 ครั้ง
ตอป และมีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 7.9 เทานั้นที่ไดรับเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา 5-6 ครั้งตอ
ป (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
การรับรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
จํานวน
แหลงความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
เจาหนาที่กรมประมง
72
คนในครอบครัว
1
เวปไซตกรมประมง
50
เวปไซตขาวทั่วไป
5
โทรทัศน
4
วารสาร
3
แผนพับ/โปสเตอรจากกรมประมง
5
อื่นๆ (Shipping Company. โทรศัพท)
6
ความถี่ของการไดรับความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา (n=88)
1-2 ครั้ง/ป
38
3-4 ครั้ง/ป
19
5-6 ครั้ง/ป
7
มากกวา 6 ครั้ง/ป
24

(n=88)
รอยละ
81.8
1.1
56.8
5.7
4.5
3.4
5.7
6.8
43.2
21.6
7.9
27.3

ดานการมีสวนรวมในการอบรม/สัมมนาของกลุมตัวอยางในดานตางๆ ในสวนของการเขารวม
ฝกอบรม/สัมมนาดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ที่จัดขึ้น ณ สวนกลาง พบวา กลุมตัวอยางสวนมากไมเคยเขา
รวมกิจกรรมเลย (รอยละ 69.3) โดยมีกลุมตัวอยางบางสวนที่เขารวมกิจกรรม 1-2 ครั้งตอป (รอยละ 27.3)
สวนการเขารวมฝกอบรม/สัมมนาดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ที่จัดขึ้น ณ สวนภูมิภาค พบวา กลุมตัวอยาง
สวนมากไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย (รอยละ 67.0) โดยมีกลุมตัวอยางบางสวนที่เขารวมกิจกรรม 1-2 ครั้งตอป
(รอยละ 27.3) ในการเขารวมฝกอบรม/สัมมนาดานการประมงอื่นๆ ที่จัดขึ้น ณ สวนกลาง พบวา กลุมตัวอยาง
สวนมากไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย (รอยละ 72.7) โดยมีกลุมตัวอยางบางสวนที่เขารวมกิจกรรม 1-2 ครั้งตอป
(รอยละ 23.9) และในสวนของการเขารวมฝก อบรม/สัมมนาดานการประมงอื่นๆ ที่จัดขึ้น ณ สวนภูมิภาค
พบวา กลุมตัวอยางสวนมากไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย (รอยละ 71.6) โดยมีกลุมตัวอยางบางสวนที่เขารวม
กิจกรรม 1-2 ครั้งตอป (รอยละ 21.5) (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 การมีสวนรวมในการอบรม/สัมมนา
(n=88)
การมีสวนรวมในการอบรม/สัมมนา
การเขารวมฝกอบรม/สัมมนาดานการนําเขาสงออก
สัตวน้ํา ที่จัดขึ้น ณ สวนกลาง
การเขารวมฝกอบรม/สัมมนาดานการนําเขาสงออก
สัตวน้ํา ที่จัดขึ้น ณ สวนภูมิภาค
การเขารวมฝกอบรม/สัมมนาดานการประมงอื่นๆ ที่
จัดขึ้น ณ สวนกลาง
การเขารวมฝกอบรม/สัมมนาดานการประมงอื่นๆ ที่
จัดขึ้น ณ สวนภูมิภาค

69.3

1-2
ครั้ง/ป
27.3

ความถี่
3-4
ครั้ง/ป
1.1

67.0

27.3

1.1

2.3

2.3

72.7

23.9

1.1

-

2.3

71.6

21.5

2.3

2.3

2.3

ไมเคย

5-6 มากกวา
ครั้ง/ป 6 ครั้ง/ป
2.3

ความเต็ม ใจในการเขารวมอบรมหรือสัมมนาในดานตางๆ ทั้งการนําเขาสงออก และดานการ
ประมงอื่นๆ ที่กรมประมงเปนผูจัดทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค พบวา เกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางนั้น
มีความเต็มใจที่จะเขารวมอบรมหรือสัมมนาในระดับปานกลาง (รอยละ 47.7) รองลงมากลุมตัวอยางนั้นมีความ
เต็มใจที่จะเขารวมอบรมหรือสัมมนาในระดับมาก (รอยละ 30.7) บางสวนกลุมตัวอยางนั้นมีความเต็มใจที่จะ
เขารวมอบรมหรือสัมมนาในระดับนอย (รอยละ 12.5) และมีกลุมตัวอยางเพียงสวนนอยที่ไมเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว (รอยละ 9.1) (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ความเต็มใจในการเขารวมอบรมหรือสัมมนา
(n=88)
ความเต็มใจในการเขารวมอบรมหรือสัมมนาในดานตางๆ
ทั้งการนําเขาสงออก และดานการประมงอื่นๆ
ที่กรมประมงไดจัดขึ้น
ไมเขารวม
นอย
ปานกลาง
มาก

จํานวน

รอยละ

8
11
42
27

9.1
12.5
47.7
30.7

ตอนที่ 4 ทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ในสวนของทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ไดทําการศึกษาทัศนคติ
ของกลุมตัวอยาง 3 ดาน ไดแก ดานระบบการใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานสถานที่ใหบริการ
ซึ่งผลการศึกษาในแตละดานมีดังตอไปนี้
ดานระบบการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีมากตอการนําเขาสงออกสัตวน้ําเปน
ระบบที่ครอบคลุมการนําเขาสงออกสัตวน้ําทุกประเภท (รอยละ 19.3) การใหบริการที่เปนไปตามลําดับ (ไมลัด
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คิว) (รอยละ 18.2) ระบบการนําเขาสงออกสัตวน้ําไมซับซอนสามารถปฎิบัติตามไดงาย และการใหบริการที่
เปนไปตามขั้นตอนของระบบ (รอยละ 14.8 เทากัน) กลุมตัวอยางหนึ่งในสามมีทัศนคติที่ดีคอนขางมากตอการ
ใหบริการที่เปนไปตามลําดับ (ไมลัดคิว) (รอ ยละ 38.6) ระบบการนําเขาสงออกสัตวน้ําไมซับซอนสามารถ
ปฎิบัติตามไดงาย (รอยละ 34.1) การใหบริการที่เปนไปตามขั้นตอนของระบบ (รอยละ 33.0) ความชัดเจนใน
การการชี้แจง/แนะนําเกี่ยวกับระบบการนําเขาสงออกสัตวน้ํา (รอยละ 31.8) และระยะเวลาในการรับบริการมี
ความเหมาะสม (รอยละ 30.7) ซึ่งกลุมตัวอยางสวนมากมีทัศนคติปานกลางตอรระบบการใหบริการดาน
ระยะเวลาในการรับบริการมีความเหมาะสม และระยะเวลาที่เปดใหบริการมีความเหมาะสม (รอยละ 47.7
เทากัน) ความชัดเจนในการการชี้แจง/แนะนําเกี่ยวกับเอกสารที่ใชประกอบในการขอนําเขาสงออกสัตวน้ํา และ
ความชัดเจนในการการชี้แจง/แนะนําเกี่ยวกับระบบการนําเขาสงออกสัตวน้ํา (รอยละ 43.2 เทากัน) กลุม
ตัวอยางหนึ่งในหามีทัศนคติที่คอนขางนอยตอการที่มีการจัดอบรมดานการนําเชาสงออกสัตวน้ําเพื่อเพิ่มความ
เขาใจของผูประกอบการอยางตอเนื่องและเหมาะสม (รอยละ 26.1) ความชัดเจนในการการชี้แจง/แนะนํา
เกี่ยวกับเอกสารที่ใชประกอบในการขอนําเขาสงออกสัตวน้ํา (รอยละ 18.2) และเอกสารที่ใชประกอบการขอ
นําเขาสงออกสัตวน้ําไมซับซอน สามารถจัดเตรียมไดงายและครบถวน (รอยละ 17.0) ซึ่งขณะที่กลุมตัวอยาง
บางสวนนั้นมีทัศนคติที่นอยมากตอการมีการจัดอบรมดานการนําเชาสงออกสัตวน้ําเพื่อเพิ่มความเขาใจของ
ผูประกอบการอยางตอเนื่องและเหมาะสม (รอยละ 15.9) เอกสารที่ใชประกอบการขอนําเขาสงออกสัตวน้ําไม
ซับซอน สามารถจัดเตรียมไดงายและครบถวน (รอยละ 12.5) และระบบการนําเขาสงออกสัตวน้ําไมซับซอน
สามารถปฎิบัติตามไดงาย (รอยละ 10.2) (ตารางที่ 9)
ดานบุคลากรที่ใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางนั้นมีทัศนคติที่ดีมากตอเจาหนาที่มีความเต็มใจใน
การใหบริการดานขอมูล และเจาหนาที่ในการใหขอมูล/ตอบคําถามดวยมารยาทที่ดี (รอยละ 15.9 เทากัน)
เจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการขอนําเขา/สงออกสินคาสัตวน้ําไดเปนอยางดี
และเจาหนาที่ที่ใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 12.5 เทากัน) โดยกลุมตัวอยางสวนมากนั้นมีทัศนคติที่
คอนขางดีตอเจาหนาที่มีความรอบรูในการใหขอมูล/ตอบคําถาม และเจาหนาที่ที่ใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริต
(รอยละ 45.5 เทากัน) และเจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการดานขอมูล (รอยละ 44.3) และกลุมตัวอยาง
สวนมากยังมีทัศนคติปานกลางตอจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ (รอยละ 51.1) เจาหนาที่มีความ
รอบรูในการใหขอมูล/ตอบคําถาม เจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการขอนําเขา/
สงออกสินคาสัตวน้ําไดเปนอยางดี และเจาหนาที่ที่ใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริต (รอยละ 37.5 เทากัน) กลุม
ตัวอยางบางสวนนั้นมีทัศนคติที่คอนขางนอยตอจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ (รอยละ 14.8)
เจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการขอนําเขา/สงออกสินคาสัตวน้ําไดเปนอยางดี
(รอยละ 10.2) ซึ่งมีกลุมตัวอยางสวนนอยเทานั้นที่มีทัศนคติที่นอยมากตอจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการ
ใหบริการ และเจาหนาที่ในการใหขอมูล/ตอบคําถามดวยมารยาทที่ดี (รอยละ 5.7 เทากัน) (ตารางที่ 9)
ดานสถานที่ใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีมากตอการจัดพื้นที่ใหรอสําหรับผูที่มา
ติดตอพอเพียงและไมแออัด รอยละ 11.4 และมีจุดจอดรถสําหรับผูที่มาติดตอพอเพียงและเหมาะสม รอยละ
10.2 กลุมตัวอยางรอยละ 21.6 มีทัศนคติที่ดีคอนขางมากตอการที่มีปายตางๆ แสดงบอกอยางชัดเจน ทั้ง
ตําแหนงของสถานที่ใหบริก าร และระบบการขอเอกสารนําเขาสง ออก โดยกลุมตัวอยางกวาครึ่งหนึ่งนั้นมี
ทัศนคติปานกลางสําหรับการมีปายตางๆ แสดงบอกอยางชัดเจน ทั้งตําแหนงของสถานที่ใหบริการ และระบบ
การขอเอกสารนําเขาสงออก (รอยละ 55.7) และมีพื้นที่ใหรอสําหรับผูที่มาติดตอพอเพียงและไมแออัด (รอยละ
51.1) สวนกลุม ตัวอยางรอ ยละ 22.7 มีทัศนคติที่คอ นขางนอ ยสําหรับ การมีสิ่ง อํานวยความสะดวกอยาง
พอเพียงและเหมาะสม และรอ ยละ 19.3 มีทัศนคติที่คอ นขางนอ ยสําหรับ จุดจอดรถสําหรับ ผูที่มาติดตอ
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พอเพียงและเหมาะสม และกลุมตัวอยางรอยละ 11.4 มีทัศนคติที่นอยมากสําหรับการมีพื้นที่ใหรอสําหรับผู
ที่มาติดตอพอเพียงและไมแออัด (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
(n=88)
ทัศนคติของผูรับบริการ
ตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ดานระบบการใหบริการ
1. ความชัดเจนในการการชี้แจง/แนะนําเกี่ยวกับเอกสารที่ใช
ประกอบในการขอนําเขาสงออกสัตวน้ํา
2. การการชี้แจง/แนะนําเกี่ยวกับระบบการนําเขาสงออกสัตว
น้ํา มีความชัดเจน
3. มีการจัดอบรมดานการนําเชาสงออกสัตวน้ําเพื่อเพิ่มความ
เขาใจของผูประกอบการอยางตอเนื่องและเหมาะสม
4. เอกสารที่ใชประกอบการขอนําเขาสงออกสัตวน้ําไมซับซอน
สามารถจัดเตรียมไดงายและครบถวน
5. ระบบการนําเขาสงออกสัตวน้ําไมซับซอนสามารถปฎิบัตติ าม
ไดงาย
6. การนําเขาสงออกสัตวน้ําเปนระบบที่ครอบคลุมการนําเขา
สงออกสัตวน้ําทุกประเภท
7. การใหบริการที่เปนไปตามขั้นตอนของระบบ
8. การใหบริการที่เปนไปตามลําดับ (ไมลัดคิว)
9. ระยะเวลาในการรับบริการมีความเหมาะสม
10. ระยะเวลาที่เปดใหบริการมีความเหมาะสม
บุคลากรที่ใหบริการ
11. เจาหนาทีม่ ีความรอบรูในการใหขอมูล/ตอบคําถาม
12. เจาหนาทีม่ ีความเต็มใจในการใหบริการดานขอมูล
13. เจาหนาทีส่ ามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน
การขอนําเขา/สงออกสินคาสัตวน้ําไดเปนอยางดี
14. เจาหนาที่ในการใหขอมูล/ตอบคําถามดวยมารยาทที่ดี
15. เจาหนาทีท่ ี่ใหบริการมีความซือ่ สัตยสุจริต
16. จํานวนเจาหนาทีเ่ พียงพอตอการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
17. มีปายตางๆ แสดงบอกอยางชัดเจน ทั้งตําแหนงของ
สถานที่ใหบริการ และระบบการขอเอกสารนําเขาสงออก
18. มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางพอเพียงและเหมาะสม
19. มีพื้นที่ใหรอสําหรับผูท ี่มาติดตอพอเพียงและไมแออัด
20. มีจุดจอดรถสําหรับผูทมี่ าติดตอพอเพียงและเหมาะสม

ระดับทัศนคติ
คอนขา ปาน คอนขา
นอย
มาก
งนอย กลาง งมาก
3.4

18.2

43.2

27.2

8.0

4.5

10.2

43.2

31.8

10.2

15.9

26.1

39.8

13.6

4.5

12.5

17.0

27.3

29.6

13.6

10.2

8.0

32.9

34.1

14.8

2.3

9.1

40.9

28.4

19.3

4.5
1.1
4.5
4.5

6.8
3.4
5.7
5.7

40.9
38.6
47.7
47.7

33.0
38.6
30.7
29.5

14.8
18.2
11.4
12.5

1.1
4.5
3.4

6.8
4.5
10.2

37.5
30.7
37.5

45.5
44.3
36.4

9.1
15.9
12.5

5.7
1.1
5.7

5.7
3.4
14.8

34.1
37.5
51.1

38.6
45.5
21.6

15.9
12.5
6.8

4.5

14.8

55.7

21.6

3.4

5.7
11.4
9.1

22.7
11.4
19.3

48.9
51.1
45.5

15.9
14.7
15.9

6.8
11.4
10.2
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ระดับทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา โดยแบงเปนดานตางๆ 3 ดาน
ไดแก ดานระบบการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนมากนั้นมีระดับทัศนคติปานกลางตอระบบการใหบริการ
ของกรมประมง คิดเปนรอยละ 60.2 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 28.4 มีระดับทัศนคติสูง ตอระบบการ
ใหบริการ และกลุมตัวอยางบางสวนนั้นมีระดับทัศนคติต่ําตอระบบการใหบริการของกรมประมง คิดเปนรอยละ
11.4 (ตารางที่ 10)
ดานบุคลากรที่ใหบ ริก าร พบวา กลุม ตัวอยา งกวาครึ่ง หนึ่ง นั้นมีร ะดับ ทัศนคติป านกลางต อ
บุคลากรที่ใหบริการ คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 38.6 มีระดับทัศนคติสูงตอบุคลากรที่
ใหบริการ และมีกลุมตัวอยางเพียงรอ ยละ 4.5 ที่มีระดับทัศนคติต่ําตอบุคลากรที่ใหบริการของกรมประมง
(ตารางที่ 10)
ดานสถานที่ใหบ ริก าร พบวา กลุม ตัวอยางสวนมากนั้นมีร ะดับ ทัศนคติป านกลางตอ สถานที่
ใหบ ริก ารของกรมประมง คิดเปนรอ ยละ 62.5 รองลงมากลุม ตัวอยางรอยละ 20.5 มีระดับ ทัศนคติสูงตอ
สถานที่ใหบริการ และกลุมตัวอยางบางสวนนั้นมีระดับทัศนคติต่ําตอสถานที่ใหบริการของกรมประมง คิดเปน
รอยละ 17.0 (ตารางที่ 10)
และในสวนของภาพรวมของระดับทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีทัศนคติอ ยูในระดับปานกลางตอ กระบวนการทั้ง หมด คิดเปนรอยละ 61.4
รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 31.8 มีทัศนคติอยูในระดับสูงตอกระบวนการทั้งหมด และมีกลุมตัวอยางเพียง
สวนนอยเทานั้นที่มีทัศนคติอยูในระดับต่ําตอกระบวนการทั้งหมดซึ่งคิดเปนรอยละ 6.8 เทานั้น (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ระดับทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
(n=88)
ระดับทัศนคติของผูรับบริการ
จํานวน
ตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ดานระบบการใหบริการ
ระดับทัศนคติต่ํา
10
ระดับทัศนคติปานกลาง
53
ระดับทัศนคติสูง
25
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ระดับทัศนคติต่ํา
4
ระดับทัศนคติปานกลาง
50
ระดับทัศนคติสูง
34
ดานสถานที่ใหบริการ
ระดับทัศนคติต่ํา
15
ระดับทัศนคติปานกลาง
55
ระดับทัศนคติสูง
18
ระดับทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ระดับทัศนคติต่ํา
6
ระดับทัศนคติปานกลาง
54
ระดับทัศนคติสูง
28

รอยละ
11.4
60.2
28.4
4.5
56.9
38.6
17.0
62.5
20.5
6.8
61.4
31.8
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ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
1. ขอเสนอแนะดานชองทางการติดตอ
- ควรเพิ่มชองทางในการติดตอ เชน LINE การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท
- ควรเพิ่มเจาหนาที่ที่ใหขอมูลและตอบคําถามทางอีเมล ทางเว็บไซต และทางโทรศัพท เนื่องจาก
ปจจุบันมีเจาหนาที่ใหบริการในดานนี้นอยมาก
- ควรระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ในเว็ปไซตกรมประมง และควรมีโทรศัพทสาย
ดวนเพื่อสามารถสอบถามขอมูลไดในทันที
2. ขอเสนอแนะดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- ควรลดระยะเวลาในการออกเอกสาร เชน การออกเลขที่ของใบอนุญาต ไมควรเกิน 20-30 นาที
ตอชุด โดยเฉพาะสินคาที่ออกทางรถยนตเกิดปญหาเรื่องอุณหภูมิตูระหวางการรอรับเอกสาร (สินคา Frozen
สวนใหญออกเอกสารกํากับสินคาไดหลังจากโหลดสินคาขึ้นตูเรียบรอยแลวเทานั้น)
- การมอบอํานาจระบบ FSW ของผูประกอบการใหตัวแทนออกของควรรวมถึงการตรวจสินคา
การชักตัวอยาง และการขอ Manual กรณีระบบ FSW ขัดของ เนื่องจากเกิดกรณีที่สินคาสงออกขอใบอนุญาต
ในระบบ FSW หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําไมออกเลขใบอนุญาตใหทําใบขนกอนจนกวาจะยื่นเอกสารมอบอํานาจ
MANUAL ทําใหออกใบขนชามากขึ้น
- เรื่องยื่นเพิ่มเติมมอบอํานาจระบบ FSW ควรสมารถยื่นดานไหนก็ไดไมตองจํากัดวาตองยื่นที่
ดานที่ขึ้นทะเบียนไวครั้งแรก (อยากใหเหมือนกรมการคาตางประเทศและกรมศุลกากร)
- ควรมีการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เนื่องจากผูประกอบการมีการนําเขาสงออกทุกวัน ซึ่ง
เมื่อมีการขออนุญาตในวันศุกรแตจะไดรับการอนุมัติในวันจันทร หรือหากตองมีการแกไขเอกสารจะตองใชเวลา
อีกมาก
3. ขอเสนอแนะดานขั้นตอนในการนําเขาสงออก
- ขั้นตอนในการดําเนินการมีความซับซอนมาก ควรลดขั้นตอนลง
- เปนระบบที่สามารถดําเนินการผานสื่อออนไลน แตตองมีการเตรียมเอกสารประกอบ และมีความ
ซับซอนในการขอเอกสาร
- ระบบการใหบริการทาง Computer ใชเวลานาน/ชา ควรมีการปรับปรุงระบบใหมีความรวดเร็วกวา
ปจจุบัน
- เจาหนาที่ใชเ วลาในการตรวจสอบขอมูล นานเกินไป ควรมีระบบตรวจสอบขอมูล ที่รวดเร็วกวา
ปจจุบัน
4. ขอเสนอแนะดานอื่นๆ
- การคียเอกสารมีการซ้ําซอนในสวนของ พรบ กับ ใบอนุญาตนําเขา (ร.6)
- การปริ้นเอกสารใบอนุญาตมีขั้นตอนมากเกินไป อยากใหอยูในหนาเดียวกัน
- เจาหนาที่ควรใหบริการดวยความเต็มใจ
- ควรทําสื่อวิดีโออธิบายรายละเอียดวิธีการขออนุญาตนําเขาสงออกสินคา การระบุรายละเอียดในใบ
ร.9 ร.6 พรอมเสียงบรรยาย โดยละเอียด วาควรระบุรายละเอียดอยางไร หรือมีขอกําหนดอะไรที่ควรทราบ
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กอนการขออนุญาตนําเขาสงออก เนื่องจากในองคกรอาจมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงบอยครั้งอาจมีเจาหนาที่
รายใหมมาปฏิบัติงานซึ่งเปนการทํางานอยางไมตอเนื่อง ซึ่งการมีวิดีโอสาธิตนั้นจะทําใหเรียนรูและเขาใจไดงาย
- ควรมีการปรับปรุงเรื่องของการออกใบอนุญาต (ร.7) เพราะบางทีก็ไมไดรับใบอนุญาตตามเจาหนาที่
บอกไวจึงทําใหเกิดปญหาในการตรวจปลอยสินคา
- ควรมีการแจงขาวดานการอบรมเกี่ยวกับเอกสารการนําเขาสงออกสัตวน้ําใหทั่วถึง เนื่องจากบางครั้ง
จะทราบวามีการอบรมหลังจากไดอบรมเรียบรอยแลว
- ควรมีแผนรองรับที่เปนรูปธรรมสําหรับปญหาดานระบบ FSW ที่จะเกิดขึ้น
- ในระบบ FSW ควรใชชื่อผูใช (User) และรหัสผาน (Password) เดียวกันสําหรับการลงทะเบียนและ
การขอใบอนุญาต
- อยากใหเปดระบบการแกไขออนไลน
- อยากใหปรับปรุงเรื่องการสงขอมูลใบอนุญาตแลวตอบกลับใหเร็วกวาเดิม กรมศุลกากรใชเวลาในการ
ตรวจสอบขอมูลที่สงออกไมเกิน 5 นาที
การทดสอบสมมุติฐาน
1. เพศสงผลใหทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง มีความแตกตางกัน
จากผลการทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอกระบวนการนําเขาสงออก
สัตวน้ํากรมประมง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติจําแนกตามเพศของกลุมตัวอยาง
เพศของกลุมตัวอยาง
ชาย
หญิง

ทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวน
T
p-value
(คะแนน)
(คะแนน)
40
66.2
13.2
0.022 0.884
48
65.9
14.6

2. อายุสงผลใหทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง มีความแตกตางกัน
จากผลการทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอกระบวนการนําเขาสงออก
สัตวน้ํากรมประมง มีความความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติจําแนกตามกลุมอายุของกลุมตัวอยาง
อายุของกลุมตัวอยาง
นอยกวา 30 ป
30-42 ป
มากกวา 42 ป

ทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวน
F
p-value
(คะแนน)
(คะแนน)
24
62.1
16.9
1.388 0.255
43
67.9
13.0
21
66.9
11.5

44

3. ระดับการศึกษาสงผลใหทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง มีความ
แตกตางกัน
จากผลการทดสอบทางสถิติ พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนคติตอกระบวนการ
นําเขาสงออกสัตวน้ํากรมประมง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ดังตารางที่
13
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติจําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
ระดับการศึกษาของกลุม
ตัวอยาง
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

ทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวน
F
p-value
(คะแนน)
(คะแนน)
21
68.8
13.0
0.521 0.596
61
65.2
14.4
6
65.0
12.0

4. ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากับทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง พบวา ความรูความเขาใจตอกระบวนการ
นําเขาสงออกสัตวน้ําไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรม
ประมง (p-value > 0.05) ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากับทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
ตัวแปร
ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขา
สงออกสัตวน้ํา

ทัศนคติของผูประกอบการ
ตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับนัยสําคัญ (p-value)
-0.119

0.268

5. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํามีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการตอ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากับทัศนคติ
ของผู ป ระกอบการต อ กระบวนการนํา เข าส ง ออกสัต วน้ํ า กรมประมง พบว า การรั บ รู ขา วสารเกี่ ยวกั บ
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กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออก
สัตวน้ํา กรมประมง (p-value > 0.05) ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากับทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
ตัวแปร
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา

ทัศนคติของผูประกอบการ
ตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rs) ระดับนัยสําคัญ (p-value)
0.112

0.299

6. ความรู เ กี่ย วกับ กระบวนการนํ า เข า สง ออกสั ตว น้ํ ามี ค วามสัม พั น ธกั บ ทัศ นคติ ข องผู ป ระกอบการต อ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
การศึก ษาความสัม พันธร ะหวางความรูเ กี่ยวกับ กระบวนการนําเขาสง ออกสัตวน้ํากับทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง พบวา ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขา
สงออกสัตวน้ําไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
(p-value > 0.05) ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ความสัม พั นธร ะหวา งความรูเ กี่ ยวกับ กระบวนการนํา เขาส ง ออกสัตว น้ํากับ ทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
นําเขาสงออกสัตวน้ํา

ทัศนคติของผูประกอบการ
ตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rs) ระดับนัยสําคัญ (p-value)
0.054

0.616

7. การมีสวนรวมของผูรับ บริก ารนํ าเขาส ง ออกสั ตวน้ํามี ความสั ม พันธกั บ ทัศนคติของผู ป ระกอบการต อ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
การศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของผูรับ บริการนําเขาสงออกสัตวน้ํากับ ทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง พบวา การมีสวนรวมของผูรับบริการนําเขา
สงออกสัตวน้ําไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
(p-value > 0.05) ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 ความสัม พันธร ะหวางการมีสวนรวมของผูรับ บริก ารนําเขาสง ออกสัตวน้ํากับทัศนคติของ
ผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
ตัวแปร
การมีสวนรวมของผูรบั บริการ
นําเขาสงออกสัตวน้ํา

ทัศนคติของผูประกอบการ
ตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กรมประมง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rs) ระดับนัยสําคัญ (p-value)
0.068

0.528

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตว
น้ํา กรมประมง โดยมีเครื่องมือเก็บตัวอยางเปนแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําของผูตอบแบบสอบถาม การรับรู
ขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา และการมีสวนรวมของผูรับบริการนําเขาสงออกสัตว
น้ํา ทัศนคติของผูรับบริการตอ กระบวนการนําเขาสง ออกสัตวน้ํา และขอ เสนอแนะ โดยกลุมตัวอยาง คือ
ผูประกอบการนําเขาสงออกสัตวน้ําที่ขออนุญาตนําเขาสงออกสัตวน้ํา ณ ศูนยบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําและ
ปจจัยการผลิตและดานตรวจสัตวน้ํา 23 แหง ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 88 ราย โดยกลุมตัวอยางเปน
เพศหญิง รอยละ 54.5 และเพศชาย รอยละ 45.5 กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุอยูในชวง 30-42 ป (รอยละ
48.9) รองลงมากลุมตัวอยางมีอายุนอยกวา 30 ป (รอยละ 27.3) ซึ่งกลุมตัวอยางสวนมากจบการศึกษาใน
ระดับชั้นปริญญาตรี (รอยละ 69.3) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพเปนเจาหนาที่สถานประกอบการ
(รอยละ 80.7) และในดานประสบการณในการนําเขาสงออกสัตวน้ํา กลุมตัวอยางสวนมากมีประสบการณใน
การนําเขาสงออกสัตวน้ํานอ ยกวา 5 ป (รอยละ 48.3) รองลงมากลุมตัวอยางมีประสบการณในการนําเขา
สงออกสัตวน้ําอยูในชวง 6-10 ป (รอยละ 29.9)
กลุม ตัวอยางมีการใชบริก ารจากดานตรวจสัตวน้ําจาก 23 แหง ของกรมประมง และศูนยบริการ
นําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต เปนดังตอไปนี้ ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพฯ (รอยละ 29.5) ดาน
ตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี (รอยละ 22.7) ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเ ก็ต (รอยละ 12.5) ดานตรวจสัตวน้ํา
จังหวัดเชียงราย และสวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจ จัยการผลิต (รอยละ 7.9 เทากัน) ดานตรวจสัตวน้ํา
ทาเรือ สงขลา และดานตรวจสัตวน้ําจั ง หวัดสตูล (รอ ยละ 6.8 เท ากัน) ด านตรวจสั ตวน้ําทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และดานตรวจสัตวน้ําสะเดา (รอยละ 5.7 เทากัน) ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง (รอยละ 4.5) ดาน
ตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง (รอยละ 3.4) ดานตรวจสัตวน้ําปาดังเบซาร (รอยละ 2.3) ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัด
เชียงใหม และดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร (รอยละ 1.1 เทากัน) โดยกลุมตัวอยางรอยละ 38.6 มีการใช
บริการนอยกวา 5 ครั้งตอเดือน รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 29.5 มีการใชบริการมากกวา 15 ครั้งตอเดือน
ดานระดับความรูความเขาใจในกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําในภาพรวมของกลุมตัวอยาง พบวา
กลุมตัวอยางกวาครึ่งหนึ่งมีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.0 และกลุม
ตัวอยางอีกรอยละ 42.0 มีความรูความเขาใจอยูในระดับสูง
ในดานการรับขาวสารดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํากลุมตัวอยางมีแหลงขาวสารที่เขาถึงมากที่สุด คือ
การไดรับขาวสารจากเจาหนาที่กรมประมงโดยตรง (รอยละ 70.5) รองลงมากลุมตัวอยางไดรับขาวสารจากเวป
ไซตกรมประมง (รอยละ 63.6) โดยกลุมตัวอยางสวนมากไดรับขาวสารเพียง 1-2 ครั้งตอป และมากกวา 6 ครั้ง
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ตอป คิดเปนรอยละ 35.2 เทากัน สวนของแหลงความรูเกี่ยวเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา
กลุมตัวอยางรอยละ 81.8 นั้นไดศึกษาความรูดานกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําจากกรมประมงโดยตรง
รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 56.8 ไดศึกษาความรูจากเวปไซตกรมประมงโดยตรง โดยกลุมตัวอยางสวนมาก
ไดรับความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําเพียง 1-2 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมากลุม
ตัวอยางไดรับความรูมากกวา 6 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 27.3
การมีสวนรวมในการอบรม/สัมมนาของกลุมตัวอยางในดานตางๆ ในสวนของการเขารวมฝกอบรม/
สัมมนาดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ที่จัดขึ้น ณ สวนกลาง และสวนภูมิภาค พบวา กลุมตัวอยางสวนมากไม
เคยเขารวมกิจกรรมเลย คิดเปนรอยละ 69.3 และรอยละ 67.0 ตามลําดับ ในการเขารวมฝกอบรม/สัมมนาดาน
การประมงอื่นๆ ที่จัดขึ้น ณ สวนกลาง และสวนภูมิภาค พบวา กลุมตัวอยางสวนมากไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย
คิดเปนรอยละ 72.7 และรอยละ 71.6 ตามลําดับ ซึ่งในดานความเต็มใจในการเขารวมอบรมหรือสัมมนาในดาน
ตางๆ ทั้งการนําเขาสงออก และดานการประมงอื่นๆ ที่กรมประมงเปนผูจัดทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค
นั้น พบวา เกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางนั้นมีความเต็มใจที่จะเขารวมอบรมหรือสัมมนาในระดับปานกลาง
(รอยละ 47.7)
ระดับทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา โดยแบงเปนดานตางๆ 3 ดาน
ไดแก ดานระบบการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนมากนั้นมีระดับทัศนคติปานกลางตอระบบการใหบริการ
ของกรมประมง คิดเปนรอยละ 60.2 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 28.4 มีระดับทัศนคติสูง ตอระบบการ
ใหบริการ และกลุมตัวอยางบางสวนนั้นมีระดับทัศนคติต่ําตอระบบการใหบริการของกรมประมง คิดเปนรอยละ
11.4 ดานบุคลากรที่ใหบ ริการ พบวา กลุม ตัวอยางกวาครึ่ง หนึ่งนั้นมีระดับทัศนคติปานกลางตอบุคลากรที่
ใหบริการ คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 38.6 มีระดับทัศนคติสูงตอบุคลากรที่ใหบริการ
และมีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 4.5 ที่มีระดับทัศนคติต่ําตอบุคลากรที่ใหบริการของกรมประมง ดานสถานที่
ใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวนมากนั้นมีระดับทัศนคติปานกลางตอสถานที่ใหบริการของกรมประมง คิด
เปนรอยละ 62.5 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 20.5 มีระดับทัศนคติสูงตอสถานที่ใหบริการ และกลุมตัวอยาง
บางสวนนั้นมีร ะดับทัศนคติต่ําตอสถานที่ใหบริก ารของกรมประมง คิดเปนรอ ยละ 17.0 และในสวนของ
ภาพรวมของระดับทัศนคติของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมี
ทัศนคติอยูในระดับปานกลางตอกระบวนการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 61.4 รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ 31.8
มีทัศนคติอยูในระดับสูงตอกระบวนการทั้งหมด และมีกลุมตัวอยางเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีทัศนคติอยูในระดับ
ต่ําตอกระบวนการทั้งหมดซึ่งคิดเปนรอยละ 6.8 เทานั้น
ดานการทดสอบสมมุติฐานในการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ของกลุมตัวอยางนั้นไมทําใหทัศนคติที่มีตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากรมประมง มีความแตกตางกัน
(p-value > 0.05) สวนในดานความสัมพันธของตัวแปรในสวนของความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขา
สงออกสัตวน้ําของผูตอบแบบสอบถาม การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสง ออกสัตวน้ํา ความรู
เกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา และการมีสวนรวมของผูรับบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําตางไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากรมประมงเลย (p-value >
0.05)
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตว
น้ํา กรมประมง พบวา ภาพรวมของระดับ ทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสง ออกสัตวน้ํา
ส ว นมากอยู ใ นระดั บ ปานกลาง คิ ด เป น ร อ ยละ 61.4 ทั้ ง นี้ อ าจกล า วได ว า ผู ป ระกอบการมี ทั ศ นคติ ต อ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําที่อยูในระดับปานกลางถึงสูง เพราะผูประกอบการมีทัศนคติตอกระบวนการ
นําเขาสงออกสัตวน้ําที่อยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 6.8
เมื่ อ แยกพิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ระดั บ ทั ศ นคติ ต่ํ า ของทั ศ นคติ ข องผู ป ระกอบการต อ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําดานสถานที่ใหบริการ มีคามากที่สุดเปนลําดับแรก (รอยละ 17.0) แสดงถึง
ผูประกอบการความพึงพอในในเรื่องสถานที่มีนอยที่สุด จึงควรตองปรับปรุงเรื่องสถานที่ใหบริการมากที่สุด
สวนผลการศึกษาพบวาระดับทัศนคติต่ําของทัศนคติของผูประกอบการในดานบุคลากรใหบริการมีนอยที่สุด
เปนลําดับที่สาม (รอยละ 4.5) แสดงวาผูประกอบการมีทัศนคติที่ดีทีบุคลากรของดานตรวจสัตวน้ํา
นอกจากนี้ระดับทัศนคติต่ําของทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา
ดานระบบการใหบริการ มีคาอยูในลําดับที่สอง (รอยละ 11.4) แสดงวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นดานตรวจสัตวน้ํามีความจําเปนตองคนหาจุดที่ควรจะไดรับการปรับปรุงแลวทําการปรับปรุง
เพื่อเพื่อประสิทธิภาพของตัวระบบการใหบริการเพิ่มมากขึ้น
ระดับของทัศนคติหรือความพึงพอใจที่อยูในระดับปานกลางถึงสูงนี้ไดรับการยืนยันโดยผลของตัว
แปรที่ทําการศึกษา โดยพบวาผูประกอบการที่ทําการติดตอประสานงานที่ดานตรวจสัตวน้ําเปนผูมีความรูใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจํานวนมาก ทําใหการเขาถึงและเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําของกรม
ประมงทําไดงาย ทําใหระดับความรูความเขาใจของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสง ออกสัตวน้ําใน
ภาพรวมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางกวาครึ่งหนึ่งมีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 58.0 และกลุมตัวอยางอีกรอยละ 42.0 มีความรูความเขาใจอยูในระดับสูง
ในดานการรับรูขาวสาร/ความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําและการมีสวนรวมของผู
นําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวาแหลงความรูเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ําเปนลําดับที่ 1 คือเจาหนาที่
กรมประมง (รอยละ 81.8) และเปนลําดับที่ 2 คือ เวปไซตกรมประมง (รอยละ 56.8) จากขอมูลนี้ทําใหทราบ
ไดวาผูประกอบการมีการติดตอกับเจาหนาที่มาก จึงเปนผลใหมีความเขาใจกัน
สวนในดานการมีสวนรวมในการอบรม/สัมมนาของกลุมตัวอยางในดานตางๆ ในสวนของการเขา
รวมฝกอบรม/สัมมนาดานการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ที่จัดขึ้น ณ สวนกลาง พบวา กลุมตัวอยางสวนมากไมเคย
เขารวมกิจกรรมเลย
อย างไรก็ต ามในทดสอบสมมุ ติฐ านเพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ยที่ มีผ ลต อ ทั ศนคติ ของผู ป ระกอบการต อ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา พบวา
ดานการทดสอบสมมุติฐานในการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ของกลุมตัวอยางนั้นไมทําใหทัศนคติที่มีตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากรมประมง มีความแตกตางกัน
(p-value > 0.05)
สวนในดานความสัมพันธของตัวแปรในสวนของความรูความเขาใจตอกระบวนการนําเขาสงออก
สัตวน้ําของผูตอบแบบสอบถาม การรับรูขาวสารเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา และการมีสวนรวมของผูรับบริการนําเขาสงออกสัตวน้ําตางไมมีความสัมพันธ
กับทัศนคติของผูประกอบการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํากรมประมงเลย (p-value > 0.05)
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สรุปไดวาทัศนคติของกลุมตัวอยางอาจมีความซับซอนมีหลายปจจัยมากกวาตัวแปรที่กําหนด และ
เหตุผลหนึ่งที่คาดวามีอิทธิพลสําคัญตอตัวแปรตางๆซึ่งทําใหผลการวิเคราะหไมเกิดความแตกตาง คือ ทัศนคติ
ของผูรับบริการตอกระบวนการนําเขาสงออกสัตวน้ํา ดานบุคลากรที่ใหบริการ จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัว
สวนอยางสวนใหญมีทัศนคติที่ดีปานกลางถึงสูง สอดคลองกับรูปแบบการใหบริการในปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็น
วาระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตของกรมประมง มี
ประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งระบบการบริการที่ดี ทําใหลดความแตกตางและความสัมพันธของปจจัยตาง
ฉะนั้น ระบบของการใหบริการผานระบบออนไลนเปนปจจัยสําคัญที่สัญญาณตองไมลมหรือติดขั้น
เพราะเปนสิ่งแรกที่ผูตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถเขาถึงและสรางความประทับใจ จากนั้นก็เปนสถานที่ที่
ใหบ ริก าร เพราะเปนสิ่งสําคัญ ที่ผูประกอบการเห็นผานทางสายตา การมองหาที่จอดรถขณะเขามาติดตอ
ราชการ การมองที่โตะทํางานถึงความสะอาด รวมถึงกลิ่น (กลิ่นอาหาร กลิ่นผนัง และหองน้ํา)ในที่ทํางานเปน
สิ่งสําคัญที่จะสรางความประทับใจแกผูขอรับบริการ
หากระบบของการใหบริการผานระบบออนไลนดี ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของผูประกอบการนอย
ที่สุดจึงเปนผูใหบริการ เพราะหากวางระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติดี การพูดคุย หรือโตแยงในกรณีปญหาตางๆจะ
ลดนอยลง
ขอเสนอแนะ
1.จากผลการศึกษาพบวา แหลงขอมูลขาวสารที่สําคัญที่ผมู าขอรับบริการไดรับคือ เจาหนาที่กรม
ประมง ฉะนั้น กรมประมงควรพัฒนาเจาหนาที่ผูใหบริการใหมีความรูความสามารถและสรางมาตรฐานที่ดีใน
การใหบริการ
2.สถานที่ใหบริการ ถือเปนสัมผัสแรกที่ผมู าขอรับบริการรับรู จึงควรจัดสถานที่ใหบริการใหมีความ
เหมาะสมและสะอาดเรียบรอย เชน ที่จอดรถ บริเวณทางเดิน พื้นที่ในการรอรับเอกสาร เปนตน
3. พัฒนาชองทางในการติดตอสื่อสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสอบถามขอมูล การขอรับบริการ
นําเขาสงออก
4.พัฒนาระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตของกรม
ประมงอยางตอเนื่องใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
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