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บทคัดย่อ 

 การวิจัย มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานส่งเสริมการลงทุน
ของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีเพศ  และระดับการศึกษา แตกต่างกันต่อการให้บริการของแผนกแผนการ และ 
การลงทุน แขวงจ าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานส่งเสริมการลงทุนของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชากร คือ ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
ของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก จ านวน  435 คน  ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 209  คน โดย
ใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร  ทาโร ยามาเน่  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ร่วมกับแบบ
บังเอิญ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมารค่า มี 5 
ระดับ วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี L.S.D.  
  ผลการวิจัย  พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
แผนกแผนการและการลงทุน แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก  เรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านความสะดวกของอาคารสถานที่  ด้าน
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคของการบริการ 2)ผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกันมีความพึง
พอใจต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ทั้งโดยรวม และ รายด้าน ในทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชาย
มีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงทุกด้าน   และ ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ท้ังโดยรวม และ รายด้าน ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน -3) แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
การให้บริการของหน่วยงานการเสนอลงทุน แขวงจ าปาสัก คือ (1) เพิ่มเติมเครื่องมืออ านวยความสะดวกเช่น
คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์  (2) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราเอกสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น  (3) ควรลด
ขั้นตอนในการเสนอลงทุนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว   (4) เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด   (5) 
ควรเพิ่มข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่กฎหมายส่งเสริมการลงทุน  และ นโยบายการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้รู้ 
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Abstract 
  The purposes of the study were 1) to study the satisfaction levels toward Services of 
Promote Investment  Plan Division in , Champasak province, LOAS PDR.  2) to compare the 
satisfaction  of entrepreneurs toward Services of Promote Investment  Plan Division in , 
Champasak province, LOAS PDR., and 3) present the developmental approach to increase the 
satisfaction levels of entrepreneurs toward Services of Promote Investment  Plan Division in , 
Champasak province, LOAS PDR. The population groups of this research were 435 entrepreneurs. 
The samples were 209 entrepreneurs using services of Promote Investment  Plan Division in , 
Champasak province, LOAS PDR. and selected by accidental and quota sampling methods.  The 
research instrument was a set of questionnaire designed in 5 Likert scales. The questionnaire was 
proved to have discrimination level between 1.86 to 6.59 and reliability at .92. The data were 
analyzed by using Frequency, Percentage, Mean Score, Standard Deviation, t-test  and One-way 
ANOVA by using LSD. for multiple comparison. 
        Results of the study were as follows: It was found that satisfaction levels of 
entrepreneurs toward Services of Promote Investment  Plan Division in , Champasak province, 
LOAS PDR. was at high level over all. Considering each aspect, four aspects were found at the 
high level. In terms of gender, there was significant difference at the statistical level of .05 among 
the entrepreneurs  in total and all aspects. In terms of education levels, there was no significant 
difference among the entrepreneurs in total and all aspects. Lastly, the developmental approach 
to increase the satisfaction of entrepreneurs toward Services of Promote Investment  Plan 
Division in , Champasak province, LOAS PDR. could include the actions in 1) increasing tool or 
facilitators such as computer and printer,  2) increasing effective officials for quickness 3) 
decreasing step down for communication,  4) The officials should to on time or exactly,  
5) increasing information toward Promotion Investment and government policies. 
KeyWords : developmental approach,  satisfaction of entrepreneurs 
 

บทน า 
ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก  ซึ่งแต่เดิมนั้นให้ความส าคัญกับเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศ 

และการแก้ไขความขัดแย้งท่ีเกิดจาก  ความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์มีการเผชิญหน้ากันเป็นตัวน า  จากนั้นได้ถูก
เปลี่ยนเป็นนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่  ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  อันจะเป็น
การพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  มีความร่วมมือกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Greater Mekong Sub-region : GMS) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor : NSEC) 
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridors : EWEC) มีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย  สหภาพพม่า  ลาว  เวียดนาม กัมพูชา และมณฑลยูนานของ
ประเทศจีน โดยการน าเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่เรื่องการเมือง แสดงให้เห็นเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  
ที่มีการร่วมมือกันมากขึ้น เช่น  การสร้างเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อทางการค้า การร่วมมือในเรื่องเกษตรพันธะสญัญา 
การส่งเสริม และสนับสนุนภาคธุรกิจระหว่างสภาอุตสาหกรรม  โดยในยุคปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกมี
ลักษณะที่ไม่แน่นอน ท าให้การคาดคะเนล่วงหน้าได้ยาก โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีการคาดว่าจะมีการแข่งขัน
กันในการพัฒนาธุรกิจสูงมากขึ้นหรือเรียกกันว่า  ยุคแห่งโลกาภิวัตน์  จากสถานการณ์นี้ท าให้ ประเทศลาว ได้พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสากล  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 รัฐบาล 
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ประเทศลาวได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  เพื่อให้กลายเป็นประเทศที่มี ความทันสมัย  โดยมีการ
จัดล าดับในการพัฒนา คือ 1) พัฒนาอุตสาหกรรมและแร่ธาตุ 2) พัฒนาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางทางผ่านใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 3) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ4) พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและป่าไม้   
สภาพการค้าชายแดนของประเทศลาว  ด้วยที่ตั้งของประเทศท่ีอยู่ตรงกลางของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง อีกทั้งยังมี
พรมแดนที่ต่อกับ 5 ประเทศส่งผลให้การขยายและพัฒนาการค้าชายแดนให้เจริญเติบโต  โดยในอดีตนั้นการ
ขยายตัวของการค้าชายแดนของประเทศลาว  ยังมีการขยายตัวแบบไม่เป็นระบบโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบ
น าเข้าและส่งออกสินค้าของกลุ่มบุคคล [1] 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกช่ือโดยย่อว่า สปป. ลาว จ าปาสักซึ่งอยู่ในเขตดินแดน
ภาคใต้ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแขวงดั้งเดิมเก่าแก่มานาน ทั้งเป็นแขวงหนึ่งที่มีการพัฒนา 
และ เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม มีพื้นที่ 1.535.000 ตารางเมตร มีประชากรทั้งหมด 710.610 คน  ซึ่งปะกอบ
ด้วย 17 ชนเผ่า มี 10 ตัวเมือง  มี  643 บ้าน จ านวนครัวเรือน 128.024 ครัวเรือน ซึ่งแม่น้ าโขงได้แบ่งแยกดินแดน
ออกเป็น 2 ฝั่งโขง ฝั่งตะวันออก มี 6 ตัวเมือง และ ฝั่งตะวันตกมี 4  ตัวเมือง  
  แขวงจ าปาสักเป็นแขวงที่เหมาะแก่การสร้างรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนทั้งภายใน 
และ ต่างประเทศ เข้ามาลงทุน  เพราะแขวงจ าปาสักเป็นแขวงที่ร่ ารวยไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์ในดินสินใน
น้ า อันสวยสดงดงาม มีปูชนียสถานที่ส าคัญ เช่น ภูอาสา ที่เมืองปะทุมพอน ปราสาทหินวัดพู เมืองจ าปาสัก เป็น
มรดกโลก แห่งที่  2 ของ สปป. ลาว มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่างเช่น แก้ง ตาด เกาะ ดอน เป็นจ านวน
มากมาย  มีน้ าตกคอนพะเพ็ง หลี่ผี ที่เมืองโขง ตาดแซ ตาดผาส้วม ที่เมืองบาเจียงเจริญสุข ตาดฟาน ตาดเยือง ที่
เมืองปากซ่อง อันเป็นท่ีดึงดูดจิตใจของนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมแขวงจ าปาสัก ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก นอกนั้น
ยังมี กาแฟ ปากซ่องที่ขึ้นช่ือลือนามทางด้านรสชาด และ ยังแสดงให้เห็นถึงความขยัน  ความมานะอดทนของชาว
แขวงจ าปาสัก และ มีที่ดินอันอุดมสมบูรณ์เป็นที่สร้างรายรับอันโดดเด่นให้แก่งบประมาณของรัฐ  สร้างให้แขวง
จ าปาสักเป็นนครในอนาคต และ ยังสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม ของชาติให้หลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนา 

 ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้มีการเช่ือมโยงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) และเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ภารกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ใน
การเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ  มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริม  และพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการ
ขยายตัวที่มั่นคง  การปฏิบัติภารกิจบทบาทการพัฒนาด้านงานส่งเสริมการลงทุนในกิจการสัมปทานของแผนก
แผนการและการลงทุนแขวงจ าปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความส าคัญย่างมากต่อการ
พัฒนาประเทศชาติ 

ดังนั้น แผนกแผนการ และ การลงทุนจึงได้มีการส่งเสริมการลงทุนของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ด้วยการวางนโยบาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม เง่ือนไขอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น การ
ก าหนดทิศทางการสนองข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น การให้นโยบายด้านภาษี  อากร ด้านแรงงาน การให้สิทธิการใช้ที่ดิน 
การบริการการลงทุนที่จุดเดียว รวมทั้ง การรับรู้ การรับประกัน การปกป้องกรรมสิทธิ์  สิทธิผลประโยชน์ และ ด้าน
อื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ลงทุน รัฐส่งเสริมให้ลงทุนในทุกแขนง กิจการ และทุกเขตแคว้นในทั่วประเทศ  เว้น
แต่เขตและกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบของชาติ มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ
ระยะยาว ต่อสุขภาพของประชาชนและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ   ช่วยให้หน่วยงานธุรกิจที่ได้อนุมัติการลงทุน
แล้ว  ได้มีการเคลื่อนไหว มีประสิทธิผล และ ส่วนพันธภาษีอากร เข้างบประมาณของรัฐ [2] 

ความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของแผนกแผนการ และ การลงทุน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อให้เป็นสารสนเทศให้กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของแผนกแผนการและการ
ลงทุน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้น าไปประกอบการพิจารณาในการพัฒนาให้ผู้ประกอบการได้รับ
ความพึงพอใจต่อไป  
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1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ
แผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
แผนกแผนการและการลงทุน แขวงจ าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จ าแนกตาม เพศ และ ระดับ
การศึกษา  

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการ
ลงทุนของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2. สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของแผนก
แผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระดับปานกลาง  

2. ผู้ประกอบการจ าแนกตามมี เพศ และ ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของแผนกแผนการและการลงทุน แขวงจ าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แตกต่างกัน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของความพึงพอใจ 
รดาณัฐ เด่นศักดิ์ตระกูล [3] กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ท าให้เกิดการแสดงออกของ

บุคคล ซึ่งมีสาเหตุมาจากความคาดหวังในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการจะได้รับ  โดยบุคคลจะประเมินจากที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจริงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คาดหวังไว้ 

กิตติธัช  อ่ิมวัฒนกุล [4] ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการศึกษา ได้ข้อสรุปดังนี้  ผลการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 53.90 เป็นเพศหญิง 
อายุส่วนใหญ่ร้อยละ 31.8 มีอายุระหว่าง 31– 40 ปี สถานภาพส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 สมรสแล้ว ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.0 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 29.3 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ร้อยละ 20.9 อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 บาท 

การวิเคราะห์ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนนอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนด้าน
ไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในระดับ “มาก” และด้านประปาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เช่นกัน 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานจ าแนกเป็น 
รายต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้ าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลค้างพลู ต าบลบ้าน
วัง ต าบลโนนไทย ต าบลส าโรง และความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีจ านวน 5 ต าบล คือ ต าบลก าปัง ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธิ์ ต าบลมะค่า 
ต าบลสายออ 

ความพึงพอใจของประชาชนของทุกต าบลต่อโครงสร้างพื้นฐานรายด้านพบว่า ด้านถนนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากมีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลค้างพลู ต าบลบ้านวัง ต าบลโนนไทย ต าบลส าโรงระดับปานกลางมีจ านวน 5 
ต าบล คือ ต าบลก าปัง ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธิ์ ต าบลมะค่า ต าบลสายออ ส าหรับด้านไฟฟ้าแสงสว่างส่วน



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
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ใหญ่อยู่ในระดับมากมีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลค้างพลู ต าบลบ้านวัง ต าบลโนนไทย ต าบลส าโรงระดับปานกลางมี
จ านวน 5 ต าบล คือ ต าบลก าปัง ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธ์ิ ต าบลมะค่า ต าบลสายออ และด้านประปาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากมีจ านวน 5 ต าบล คือ ต าบลค้างพลู ต าบลบ้านวัง ต าบลโนนไทย ต าบลสายออ ต าบลสาโรง ระดับ
ปานกลางมีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลก าปัง ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธ์ิ ต าบลมะค่า 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ประชาชนประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
ด้านถนนควรเพิ่มความโปร่งใสตั้งแต่การควบคุมงานก่อสร้างไปจนถึงการตรวจรับการจ้างเหมา เนื่องจาก

เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็ว การปรับปรุงซ่อมแซมถนนบางครั้งท าได้ล่าช้า โดยเฉพาะช่วงฤดู
ฝน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการวางระบบระบายน้ าหรืองบประมาณที่มีไม่ เพียงพอ และยังต้องการให้ปรับปรุงถนน
เส้นทางสายหลักหรือภายในหมู่บ้านเป็นถนนไร้ฝุ่นด้านไฟฟ้าแสงสว่างควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้า
หรือจุดแสงสว่างให้ครอบคลุมถึงจุดที่ลับตาหรือเสี่ยงภัย และเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซม 

ด้านประปาควรปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ใสสะอาด ไม่มีกลิ่น ควรปรับปรุงท่อส่งน้ าหลัก 
การขยายเขตท่อน้ า และแหล่งน้ าที่ผลิตน้ าประปาให้เพียงพอต่อปริมาณและความต้องการใช้น้ าของ

ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาตรวจสอบคุณภาพการผลิตน้ าประปาของ
หมู่บ้านด้วย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
1.1 ขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการออกหนังถึงห้องการ

อุตสาหกรรม และการค้า เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูล ผู้ประกอบการในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีผู้ช่วยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 คน ในการ
แจกแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.3 น าขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามมาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูล 
1.4 น าข้อมูลทีไ่ด้มาท าการวิเคราะห์และสรุปผลตามวตัถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย 

 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความพึงพอของผู้ประการ เมืองปากเซ แขวงจ าปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 4 ด้าน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการเป็นแบบ
มาตราส่วนประมารค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด และ เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความพึงพอของผู้
ประการ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
3. ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง 
  3.1 ประชากร  (Population) ประชากรได้แก่  ผู้ประกอบการโครงการที่ไดม้ีการอนุมตัิการลงทุนในแขวง
จ าปาสัก จ านวน 435  โครงการ 
  3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการโครงการลงทุนในแขวงจ าปาสักจ านวน 435 
โครงการ  ก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างตามสตูรทาโร่ ยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่น 95 % ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Proportional Stratified Random Sampling ) ได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน  209 คน/โครงการ [5] 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ
แผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแผนกแผนการ
และการลงทุน แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  เรียง
จากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านความสะดวกของอาคารสถานที่  ด้านความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคของการบริการ  
 
2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแผนก
แผนการและการลงทุน แขวงจ าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ าแนกตาม เพศ และ ระดับ
การศึกษา  
 พบว่า ผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของแผนกแผนการ 
และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทั้งโดยรวม และ รายด้าน  ในทุกด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงทุกด้าน    
ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของแผนกแผนการ และ 
การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทั้งโดยรวม และ รายด้าน ในทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน 
 
3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
ของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 พบว่า แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานการเสนอลงทุน 
แขวงจ าปาสัก คือ 1) เพิ่มเติมเครื่องมืออ านวยความสะดวกเช่นคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ 2) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจตราเอกสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น  3) อยากให้ลดขั้นตอนในการเสนอลงทุนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
4) เจ้าหน้าท่ีควรปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด  และ 5) อยากให้เพิ่มข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่กฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุน  และ นโยบายการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการให้บริการของหน่วยงาน
ส่งเสริมการลุงทุนของแผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลุงทุนของ
แผนกแผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแผนก
แผนการและการลงทุน แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามมีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม ส่งผลให้การประกอบธุรกิจเป็นไปได้ดี นโยบายในการ
บริหารมีความชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการทุกคนมีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ ผลงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ผุสดี รุมาคม [6] ที่กล่าวถึงแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจในข้อท่ี 1 ว่า ความเป็นอิสระในการประกอบ
ธุรกิจของตนเองนั้นมีความอิสระ เจ้าของธุรกิจสามารถกระท าสิ่งที่คิดว่าดีที่สุด เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาทางธุรกิจ 
และ มีอ านาจในการควบคุม หรือการเป็นเจ้านายตนเองมีส่วนส าคัญที่ท าให้บุคคลต่างๆเข้าไปประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกเวลาท างานได้ตามความพอใจ และท าการตัดสินใจในงานส่วน
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ต่างๆได้ และสามารถบริหารธุรกิจของตนเองได้โดยรับผิดชอบความล้มเหลวความส าเร็จด้วยตนเอง  และการ
ประกอบอาชีพผู้ประกอบการเป็นโอกาสที่จะได้ก าไร และสะสมความมั่นคง ดังนั้นก าไรที่ได้รับจากการด าเนินงาน
ของธุรกิจเปรียบเสมือนรางวัลอย่างหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ ก าไรจะเป็นเงินทุนแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ครอบครัวมีความสุขความสบายเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินาถ  
ปัดถามัง [7] ที่กล่าวว่า แรงผลักดันในการเป็นผู้ประกอบการคือ รายได้ประจ าไม่เพียงพอ รู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสม
กับงานเดิมที่ท า จึงท าให้เลือกที่จะมาประกอบท าธุรกิจผู้ประกอบการ 

สมมติฐานที่ 2  ผู้ประกอบการจ าแนกตามมี เพศ  และ ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน  ของแผนกแผนการและการลงทุน แขวงจ าปาสักสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของแผนก
แผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทั้งโดยรวม และ รายด้าน  ในทุก
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงทุกด้าน ซึ่งผล
การศึกษาท่ีพบเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเนื่องมาจากผู้ที่ประกอบการเพศชาย  มีการเอาอก
เอาใจเจ้าหน้าที่มากกว่าเพศหญิง 

ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของแผนก
แผนการ และ การลงทุน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทั้งโดยรวม และ รายด้าน  ในทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน    ซึ่งผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องมาจากผู้ที่
ประกอบการแม้จะมีระดับการศึกษาต่างกัน    ก็ล้วนแต่ต้องการความร่ ารวย ความประสบผลส าเร็จในการประกอบ
อาชีพท ามาหากินเหมือน ๆ กัน และสิ่งที่ได้รับการปฏิบัติจากราชการ หรือเจ้าของตึกที่ให้เช่า  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่า
ภาษีค่าอากรต่าง ๆ ล้วนแต่เหมือนๆ กัน  จึงท าให้ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการให้บริการของหน่วยงาน

ส่งเสริมการลุงทุน ของแผนกแผนการ และ การลุงทุน แขวงจ าปาสัก  
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1.1 ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น เอกสารที่ใช้ต้องดีถูกต้อง ชัดเจน และ เข้าใจง่าย 

และ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ และ คอยให้ค าแนะน าอย่างเพียงพอ และนั้นควรเอาใจใส่เพิ่มขึ้น 
 1.2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น  เจ้าหน้าที่มีท่าทีเป็นกันเอง และ สุภาพนอบน้อม 

คอยให้ค าแนะน า และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ประกอบการ และ เจ้าหน้าที่ควรตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงาน มี
การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  1.3  ด้านความเสมอภาคของการบริการ เช่น การจัดล าดับบริการ (คิว) ให้เหมาะสม  เจ้าหน้าที่
ให้ความเสมอภาพกับผู้ประกอบการทุกระดับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน ากับ
ผู้ประกอบการอย่างเท่าเทียมกัน 

 1.4 ด้านความสะดวกของอาคารสถานที่ เช่น ห้องบริการงานมีแสงสว่างเพียงพอ และ ปลอด
โปร่งดี  สถานท่ีบริการมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกเพียงพอ  

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากข้อค้นพบจากงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการให้บริการ

ของหน่วยงานส่งเสริมการลุงทุน ของแผนกแผนการ และ การลุงทุน แขวงจ าปาสักมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ดังนี้ 
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 2.1 ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมการลุงทุนของแผนกแผนการ และ 
การลุงทุนในเรื่องการติดต่อประสานงานการให้ข้อมูลต่างๆและ การส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการมากที่สุด 

 2.2 ชุมชนและ ส่วนราชการควรให้ความสนใจในการก ากับดูแลนักลงทุนในเขตพื้นที่และให้
ความร่วมมือกับผู้ประ กอบการต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
          2.3 เจ้าหน้าที่รัฐควรให้ค าแนะน าในขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การช าระอากรให้มีความสะดวกมากขึ้น จากนั้นควรมีการสร้าง
ระบบการเก็บรักษาเอกสาร ช า ระอากรทุกครั้งของผู้ประกอบธุรกิจให้ละเอียดกว่าเดิม การขอยืนทะเบียนมีความ
รวดเร็วและ ลดขั้นตอนให้สั้นลงอีก 
 3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 3.1 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจกับ

กระบวนการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในแต่ละภูมิภาคว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
  3.2 ควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานของ

พนักงานในส านักงาน ที่ต้องประสบอยู่ในปัจจุบันเพื่อจะได้น าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ 

  3.3 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจกับ
กระบวนการส่งเสริมการลงทุนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จังหวัดจ าปาสัก เพื่อเจาะลึกถึงสาเหดุการแก้ไขปัญหา และปัจจัยที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างปะเทศให้หลายขึ้น และ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 
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