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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพการให้ บริการแจ้งขึ้น ทะเบี ยนและ
คุ้มครองวิสาหกิจ และศึกษาความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้ง ขึ้นทะเบียน
และคุ้มครองวิสาหกิจเมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 291 คนและผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการให้บริการแจ้ง
ขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
พบว่า ด้านอาคารสถานที่มีการจัดสถานที่ให้บริการสะอาดสวยงาม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่ออานวยความสะดวก ความต้องการพัฒ นาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้น
ทะเบี ย นและคุ้ม ครองวิส าหกิ จ เมื องโพนทอง แขวงจาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด พบว่า ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ควรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ
เท่าเทีย มกัน ทุกงาน ด้านความคุ้มค่าเจ้าหน้ าที่ต้ องแก้ไขปัญ หาได้ตรงตามความต้องการ
ด้านความทั่วถึงต้องมีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ในทุกงานบริการของแต่ละพื้นที่
ด้านสนองตอบความต้องการ ความรวดเร็วเจ้าหน้าที่ควรให้ความสาคัญกับความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน
คาสาคัญ : การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, การบริการ, ทะเบียน, วิสาหกิจ

Abstract
This research aimed to study the state of service provision in enterprise
protection registration and to study the need for development of service provision in
enterprise protection registration in the city of Phontong, Champasak province, Lao PDR.
The samples were 291 individuals and 14 key informants. The research instruments were
questionnaires and interview formats. Statistics used in data analysis were percentage,
means, standard deviation and content analysis. The research findings were as follows.
The overall average of the state of service in enterprise protection registration in the city
of Phontong, Champasak province, Lao PDR was at a high level. Regarding individual
aspect, the aspects with the highest level were as follows. In the building and location,
the building was beautiful with clean surrounding. In service of officials, they humbly and
politely performed their duty. In provision of facilities, materials and equipment were
well prepared for providing facilities. The overall average of the need for development in
service provision in enterprise protection registration in the city of Phontong, Champasak
province, Lao PDR was at a high level. When it was considered by aspect, the highest
aspects could be shown as the followings. In equality and fairness, officials in all sections
should have equal opportunity in using quality materials and equipment. In worthiness
of officials, they should solve the problems right to the need of the public. In coverage
of the service, all the tasks should be fully available in each location. In responsiveness
of needs, fast operation should be focused in all services.
Keywords: Development, Efficiency, Service, Registration, Enterprise
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บทนา
ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ภารกิจด้านอุตสาหกรรมและ
การค้าเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการส่ งเสริม และพัฒ นาเศรษฐกิจให้ มีการขยายตัว ที่มั่นคง ในการปฏิบั ติภ ารกิจ
บทบาทเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภาคพื้นและสากล สาหรับเป้าหมายของการสร้างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ อาเซียนกลายเป็นตลาดและเป็นกลุ่มการผลิตหนึ่งเดียวที่มีใน 5
องค์ป ระกอบหลั กคือ ทุน สิ น ค้า การบริ การ การลงทุนและแรงงาน ที่ มีลั กษณะเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและคุ้มครองวิสาหกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนิทแน่น เนื่องจากวิสาหกิจจะ
เป็นการเก็บรายรับงบประมาณด้านภาษีอากรให้มีความมั่นคง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุนและกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ มีจุดประสงค์กาหนดหลักการ ระเบียบการและมาตรการ
เกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครองการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อทาให้การลงทุนมี
ความสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ได้ รั บ การปกป้ อ งด้ า นต่ างๆจากรั ฐ รั บ ประกั น สิ ท ธิ์ แ ละ
ผลประโยชน์ ของผู้ลงทุนของรัฐ ของประชาชน เร่งใส่ เพิ่มทวีคูณประโยชน์และบทบาทการ
ลงทุนต่อเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เติบโต ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบส่วนอัน
สาคัญเข้าในการ ปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง การบรรลุยุทธศาสตร์
ทั้ง 4 ด้าน ของเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ ครั้งที่ 9 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นจริง
ก็คือการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคด้านต่างๆ ออกไป เพื่อขยายความสาเร็จทาให้เกิดการพัฒนาที่
เด่นชัดและถูกทิศทาง ดังนั้นงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองการจดทะเบียนวิสาหกิจ จึงเป็น
สร้างทัศนคติการคุ้มครองแบบเอื้ออานวยสร้างบรรยากาศในการลงทุนที่ดี ขจัดปัญหาที่เป็น
อุปสรรคในการสร้างความลาบากในการประกอบอาชีพของประชาชนบรรดาเผ่าหรือผู้ ลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บั วละพา ทองมาลาเพรช,2553 :1) ในระยะที่ ผ่ านมาการ
พัฒนาและคุ้มครองการจดทะเบียนวิสาหกิจได้มีการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจในปี
พ.ศ.2556 ทาให้ภารกิจของการจดทะเบียนวิสากิจ สร้างบรรยากาศในการลงทุนที่ดี ลบล้าง
สิ่งกีดขวาง ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของประชาชนบรรดาเผ่าหรือผู้ลงทุน สิ่งที่เห็น
ได้ชัดเจน คือการแก้ไขปัญหาทางด้านทัศนคติแบบดั้งเดิมและมีการสร้างทัศนคติใหม่ในการ
นาพาและการเคลื่อนไหวของหน่วยงาน สู่การคุ้มครองแบบเอื้ออานวยแก่ การลงทุน เช่น
การบริการจดทะเบียนวิสาหกิจที่สะดวกรวดเร็วคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ที่เป็นสิ่งกีดขวางต่อการดาเนินธุรกิจอย่างจริงจัง เริ่มนาใช้ระบบโปรแกรมการคุ้มครอง สร้าง
แบบฟอร์ ม ค่าธรรมเนี ย ม ที่ เป็ น มาตรฐานและปรับ ปรุงทั ศนคติที่ เป็ น หลั ก การทางด้ าน
จินตนาการของพนักงานผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างกลไกการคุ้มครองเศรษฐกิจใหม่ ต่อต้าน
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ลัทธิแนวความคิดแบบคัมภีร์ แนวคิดซ้ายจัด ขวาเกินที่มีอยู่ในตัวพนักงานแต่ละคนออกไป
และสร้างแบบแผนใหม่ขององค์การ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 2556 : 3-8)
แขวงจ าปาสั ก เป็ น แขวงหนึ่ งของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ที่ มี
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญทางด้ านเศรษฐกิจ การเมืองและการป้องกันชาติ ป้องกันความสงบ มี
ชายแดนติดกับประเทศไทย กับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มีการไปมาระหว่างประเทศเหล่านี้ แขนงทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิ จ เป็นส่วนหนึ่งของ
การคุ้ ม ครองการบริ ห ารของแผนกอุ ต สาหกรรมและการค้ า บทบาทภาระหน้ าที่ ในการ
คุ้มครองการก่อตั้งและการเคลื่อนไหวของวิสาหกิจทุกภาคส่วนตามระเบียบกฎหมาย การ
ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน การดาเนินธุรกิจของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
วิสาหกิจของแขวง ซึ่งเปรียบเสมือนของชาติและยังทาหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนและข้อมูล
วิสาหกิจ ระเบียบกฎหมายคือเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย การที่มีนโยบายดีจึงจาเป็น
ที่จะต้องมีกฎระเบียบที่ดี มีบุคลากรที่เหมาะสมและมี กลไกการปฏิบัติที่ศักดิ์สิทธิ์ สาหรับ
แขนงทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ ต้องมีการสร้างบทบาทในการพัฒนาที่ต้องเอาใจใส่ใน
ด้านการบริการทะเบี ย นวิส าหกิจ ให้ เข้มงวดตามขั้นตอนเวลากาหนดในกฎหมายว่าด้ว ย
วิสาหกิจไปพร้อมกับ ยกจิตใจพนั กงานให้ สูงเพื่อรับใช้ประชาชน ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการออกนิติกรรมที่เกี่ยวกับสัญชาติข องวิสาหกิจ(นิติบุคคล) รวมทั้งติดตามการ
จั ด ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห ลั ก การแบ่ ง ขั้ น คุ้ ม ครองในการจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ให้ บ รรดาเมื อ งและ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทานิติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งและการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อความเป็นเอกภาพ ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชี พของบรรดาเผ่าในแต่
ละเขตให้ เกิ ด ขึ้ น มี ธุร กิ จ การผลิ ต สร้ างพลเมื อ งทางด้ านธุ รกิ จให้ เยอะ โดยการสร้ าง
กระบวนการที่ ส ะดวกง่ ายดาย โปร่ ง ใสตามขั้ น ตอนและเวลาที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งเข้ ม งวด
(กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า,2555 : 2)
ในระยะที่ผ่านมางานทางด้านการพัฒ นาและคุ้มครองการจดทะเบียนวิสาหกิจ ได้
ประกาศใช้ กฎหมายว่าด้ วยวิส าหกิ จ ฉบั บ ปี พ.ศ. 2548 และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บการ
เชื่อมโยงกับพื้นที่และระบบสากล และได้มีการปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจในปี พ.ศ.
2556 ฉบับเลขที่ 46/สพช, ลงวันที่ 26/12/2556 ทาให้ภารกิจของการจดทะเบียนวิสากิ จ
สร้างบรรยากาศในการลงทุนที่ดี ลบล้างสิ่งกีดขวาง ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของประชาชน
บรรดาเผ่าหรือผู้ลงทุน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การแก้ไขปัญหาทางด้านทัศนคติแบบดั้งเดิม
และมีการสร้างทัศนคติใหม่ในการนาพาและการเคลื่อนไหวของหน่วยงาน สู่การคุ้มครองแบบ
เอื้ออานวยแก่การลงทุน เช่น การบริการจดทะเบียนวิสาหกิจที่สะดวกรวดเร็วคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น มีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เป็นสิ่งกีดขวางของการก่อตั้งและดาเนินธุรกิจอย่างจริงจัง
เริ่ม น าใช้ร ะบบโปรแกรมการคุ้ มครอง สร้ างแบบฟอร์ม ค่ าท าเนี ยมที่ เป็ นมาตรฐานและ
ปรับปรุงทัศนคติที่เป็นหลักการทางด้านจิ นตนาการของพนักงานผู้รับผิดชอบรวมทั้งสร้าง
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กลไกการคุ้มครองเศรษฐกิจใหม่ ต่อต้านลัทธิแนวความคิดแบบคัมภีร์ แนวคิดซ้ายจัด ขวาเกิน
ที่ มี อ ยู่ ในตั ว พนั ก งานแต่ ล ะคนออกไปและสร้ า งแบบแผนใหม่ ข ององค์ ก าร (กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า,2556 : 3-8)
ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจในการพัฒนาและคุ้มครอง
การจดทะเบียนวิสาหกิจ แผนกอุตสาหกรรมและการค้า ก็ได้รับมอบหมายงานการลงทุนจาก
แผนกการลงทุน แขวง เป็ น ศูน ย์ กลางการประสานงาน ค้นคว้า พิจารณาและจดทะเบี ย น
วิสาหกิจในบรรดากิจการทั่วไป เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ
เข้ามาลงทุนอยู่ในแขวงจาปาสัก ทาให้การจัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการส่งเสริมการ
ลงทุน ในกิจ การทั่ ว ไปให้ มีค วามรวดเร็ ว และครบถ้ว นชัด เจนกว่าเดิม ปัจจุบั นการแจ้งจด
ทะเบียนวิสาหกิจในแขวงจาปาสักทั้งหมดถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่จะใช้ใ นการจัดเก็บภาษี อากร
แต่ในทางปฏิบั ติยั งไม่สามารถจัดเก็บ ภาษีได้เต็มที่เพราะยังมีบางกิจการที่ ยังไม่ได้แจ้งจด
ทะเบียนวิสาหกิจ ทาให้การพัฒนาทางด้านการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่งผลให้
ภาครัฐได้รับวิกฤตทางด้านงบประมาณ สาเหตุเนื่องจากระเบียบการคุ้มครองวิสาหกิจยังไม่ได้
นามาใช้อย่างเข้มงวด ทาให้วิสาหกิจไม่มีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนธุรกิจมีผลกระทบต่อ
การจัดตั้งวิสาหกิจและขาดการนาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดไม่มีความมั่นคงและยั่งยืน
อีกด้านหนึ่งก็เป็นสาเหตุส่งเสริมวิสาหกิจจานวนหนึ่งให้ละเมิดระเบียบกฎหมายในตัว
จากสภาพการณ์ดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการ
แจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่ อหาแนวทางการแก้ไขปัญ หาการให้ บริการและการละเมิ ดการแจ้งจด
ทะเบียนวิสาหกิจของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการแจ้ง ขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพน
ทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้ งขึ้นทะเบียนและ
คุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับแผนก จานวน 3 คน เจ้าหน้าที่รัฐ
จานวน 10 คน ผู้ประกอบการที่แจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวง
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จาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 1,137 คน (แขนงทะเบียนและ
คุ้มครองวิสาหกิจ แผนกอุสาหกรรมและการค้า,2561)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารแผนก เจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐ และ
ผู้ ป ระกอบการที่ แ จ้ งขึ้ น ทะเบี ย นและคุ้ ม ครองวิ ส าหกิ จ เมื อ งโพนทอง แขวงจ าปาสั ก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 291 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเปรียบเทียบของ Krejcie & Morgan (1970 : 107 อ้างถึงในธีระวุฒิ เอกะกุล, 2550)
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับแผนก จานวน 4 คน ผู้ประกอบการ
บริษัท จานวน 3 คน ผู้ประกอบการร้านค้า จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 14 คน เพื่อให้
ข้อมูลแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ
เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
สภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบไปด้วย 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2) ด้านอาคารสถานที่ และ3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความต้ อ งการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารแจ้ ง ขึ้ น ทะเบี ย นและคุ้ ม ครอง
วิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบไป
ด้วย 1) ด้านความคุ้มค่า 2) ด้านความทั่วถึง 3) ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม และ 4)
ด้านการตอบสนองความต้องการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้น
ทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และประเภทวิสาหกิจ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึ ก ษาสภาพการให้ บ ริ ก ารแจ้ งขึ้ น ทะเบี ย นและ
คุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้น
ทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
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3.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้น
ทะเบี ย นและคุ้ม ครองวิส าหกิ จ เมื องโพนทอง แขวงจาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามเพื่อทาการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้น าแบบสอบถามที่ เก็บ รวบรวมได้ จากกลุ่ มตั ว อย่าง มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติเชิงบรรยาย
เป็ น หลักในการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเสนอค่าสถิติเป็นลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
4.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปผู้ ให้ ข้อมูล วิเคราะห์ ใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ แบบสอบถามสภาพการให้ บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครอง
วิ ส าหกิ จ เมื อ งโพนทอง แขวงจ าปาสั ก สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวและ
แบบสอบถามความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครอง
วิส าหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจ าปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยหา
ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อรายด้าน และโดยรวมทั้งฉบับเพื่อใช้ใน
การประเมินค่าและแปลความหมายของคะแนน โดยนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
4.3 แบบสั ม ภาษณ์ แ นวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารแจ้ ง ขึ้ น
ทะเบี ย นและคุ้ม ครองวิส าหกิ จ เมื องโพนทอง แขวงจาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ใช้วิธีการวิเคราะห์ เชิงเนื้ อหา (Content Analysis) แล้ วน าเสนอข้อมูล ใน
ลักษณะพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
จากการวิจั ย การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการให้ บริการแจ้ งขึ้นทะเบียนและคุ้มครอง
วิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สภาพการให้ บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวง
จาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานสภาพการให้ บ ริการแจ้ งขึ้น ทะเบี ย นและ
คุ้มครองวิสาหกิจ
ลาดับ
1
2
3

สภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียน
และคุ้มครองวิสาหกิจ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
เฉลี่ยรวม



4.29
4.30
4.27
4.28

สภาพการให้บริการ
SD.
แปลผล
มาก
0.81
มาก
0.73
มาก
0.73
0.75
มาก

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ เมือง
โพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.28) และสามารถสรุปในรายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บ ริการ เจ้าหน้าที่มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้น
ขณะให้บริการ
1.2 ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่า การจัดสถานที่ให้บริการสะอาด สวยงาม ความสวยงาม
ของการจัดสวนและต้นไม้รอบๆ ห้องการเมือง มีป้ายบอกที่ตั้งของห้องการเมืองอย่างชัดเจน
1.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่า การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวก เช่น
ปากกา กาว กรรไกร ที่เย็บกระดาษ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
ความเพียงพอ ชัดเจนและเข้าใจง่ายของแบบฟอร์มต่าง ๆ
2. ความต้องการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการให้ บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครอง
วิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ด้านความเสมอ
ภาคและเป็ น ธรรม ด้านความคุ้มค่า ด้านความทั่วถึง ด้านสนองตอบความต้องการ ความ
รวดเร็ว ดังตาราง 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ความต้องการพัฒ นาประสิ ทธิภาพการให้ บริการแจ้ งขึ้นทะเบียนและคุ้มครอง
วิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้น
ลาดับ ทะเบียนและคุม้ ครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวง
จาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1
ด้านความคุม้ ค่า
2
ด้านความทั่วถึง
3
ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม
4
ด้านสนองตอบความต้องการ ความรวดเร็ว
เฉลี่ยรวม

ระดับความต้องการ


SD.

แปลผล

4.41
4.30
4.53
4.30
4.39

0.67
0.69
0.61
0.68
0.66

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียน
และคุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.39) และสามารถสรุปในรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่า เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
ท่าน งานที่ปฏิบัติเสร็จแล้วต้องมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ควรใช้เครื่องมือ วัสดุ อย่างคุ้มค่า
2.2 ด้านความทั่ ว ถึ ง โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่า มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ในทุกงานบริการ
ของแต่ละพื้นที่ ต้องมีจานวนเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ กรณีที่ไม่อยู่ในอานาจของ
ห้องการเมือง เจ้าหน้าที่ต้องยินดีประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น
2.3 ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่า เจ้าหน้าที่ควรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ
เท่าเทียมกันทุกงาน เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนผู้ที่มารับบริการ เจ้าหน้าที่
ต้องให้บริการแก่ประชาชนเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
2.4 ด้านสนองตอบความต้องการ ความรวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่า เจ้าหน้าที่ควรให้ความสาคัญกับ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามกาหนด ควรมีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจน
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ
เมือ งโพนทอง แขวงจ าปาสั ก สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว พบว่า ควรมี การ
ประสานงานกั บ สถานที่ ราชการใกล้ เคี ยง เพื่ อที่ จะขอร่ วมใช้ สถานที่ ร่ วมกั น ควรมี การจั ด
สานั กงานห้ องการการค้าเมืองให้เป็ นสั ดส่วน มีความเป็นระเบี ยบ แยกแต่ละฝ่ายให้มีความ
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ชัดเจน ควรมีการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มาให้บริการประชาชน ด้านบุคลากรใน
ระดับผู้ปฏิบัติงานห้องการการค้าเมือง ควรจะต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สาธารณะให้ มี ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบั ติงาน ควรจะมีการกาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน การจัดโครงสร้างองค์กรระบบงานและบรรยากาศที่สร้างความพอใจในการ
ทางาน บุคลากรจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการสรรหาบุคลากรให้มีความเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล
การวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ
เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถนาผลมา
อภิปรายได้ ดังนี้
1. จากการศึกษาวิจั ย สภาพการให้ บ ริการแจ้งขึ้น ทะเบี ยนและคุ้มครองวิ ส าหกิ จ
เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน สามารถนาผลการวิจัยมา
อภิปรายผล ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มาใช้บ ริการ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า ดังนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องมี การให้การแนะนา ขั้นตอนการให้บริการ
อย่ า งชั ด เจนบุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารจะต้ อ งมี ก ารเอาใจใส่ แ ละมี ค วาม
กระตือรือร้นร้อนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรและเต็มใจในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
อาจารี นามวัฒน์ (2557 : ค) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของพนักงาน
ต้อนรับภาคพื้นดินกรณีศึกษา สายการบินไทยแอร์เอเชีย สถานีเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มผู้โดยสารได้ประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน สายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย สถานีเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า อยู่ในระดับดีมาก ตามลาดับ ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และด้านความน่าเชื่อถือ อยู่
ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนผลการศึกษาจากกลุ่มพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินและหัวหน้า
พนั กงานต้ อนรั บ ภาคพื้ น ดิน เมื่อ แยกเป็ น รายด้าน พบว่า ด้านความน่ าเชื่อถือ พนั กงาน
ให้ บ ริการแก่ผู้ โดยสารอย่ างมีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎระเบียบบั งคับของสายการบิ น
เนื่ องจากก่ อนการท างานทุก ครั้ง พนั ก งานทุ กคนจะต้ องได้รับการอบรมจากหั ว หน้ างาน
ทบทวนความรู้ข้อปฏิบั ติต่างๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมกรณี ที่มีข้อปฏิบัติใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติได้ตรงตามมาตรฐานของทางสายการบิน ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า พบว่า พนักงานบริการผู้โดยสารอย่างเต็มใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย
และพูดจาอย่างสุภาพกับผู้โดยสารทุกคน ทาให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและมั่นใจต่อ
การให้บริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและจะนาไปสู่
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การกลั บ มาใช้ บ ริ ก ารกั บ ทางสายการบิ น ซ้ าอี ก ครั้ง ด้ า นการตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า พบว่ า
พนั กงานทุกคนให้ บ ริการผู้ โดยสารอย่างกระตือรือร้นและรวดเร็ วตรงต่อเวลา อีกทั้งยังมี
พนั ก งานอยู่ ป ระจ าทั่ ว ทุ ก จุ ด ที่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ โ ดยสารเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ค อยอ านวยความ
สะดวกสบาย ตอบข้อซักถาม ช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่ผู้โดยสารได้ทันท่วงที ด้านสิ่งที่
สามารถจับต้องได้ พบว่าก่อนการทางานในแต่ละครั้ง พนักงานทุกคนจะต้องตรวจสอบความ
เรียบร้อยบริเวณจุดที่ให้บริการผู้โดยสารให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
รวมถึงเครื่ องเช็คอิน อัตโนมัติ ให้ อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้ งพนั กงานทุ กคน
จะต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายจากหัวหน้าพนักงานต้อนรับ
ภาคพื้นดินก่อนการทางานทุกครั้ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า พบว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสาร แต่
เนื่องจากบางครั้งความต้องการของผู้โดยสารที่มีความหลากหลาย ประกอบกับกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของสายการบิน บางครั้งส่งผลทาให้ผู้โดยสารเกิดความไม่เข้าใจและไม่พึง
พอใจต่อการให้บริการของพนักงานก็เป็นไปได้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สายการบิ น และหั ว หน้ าพนั ก งานต้ อ นรั บ ภาคพื้ น ดิ น สามารถน าไปเป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อ นรับภาคพื้นดิน เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้โดยสาร ด้านอาคารสถานที่ แสงสว่างภายในหน่วยงานมีอย่างเพียงพอ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานของสมบัติ อัครกุลพิทักษ์ (2556) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยความสาเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสาเร็จของงานจดทะเบียนพาณิชย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ การให้บริการ มี
สถานที่ให้บริการ มีการอานวยความสะดวกไว้บริการ มีบุคลากรที่มีความรู้ คามสามารถ
ตอบคาถามแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน มีระยะเวลาขั้นตอนในการบริการด้วยความรวดเร็ว ตรง
ต่อ เวลา ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริการที่ ไม่ ต้ อ งเดิน ทางไปจดทะเบี ยนพาณิ ช ย์ ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกิดความคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีบอร์ ดแสดง/ประกาศ แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับห้องการเมืองที่ประชาชนสนใจ
จริงใจ ไม่มีเสแสร้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าดังนั้น สิ่งอานวยความสะดวกทั้งด้านการจัด
สถานที่พื้ น ที่ก ารให้ บ ริ การ จะต้อ งมีความสะอาดเป็น ระเบี ยบเรียบร้อย มีที่ นั่งเพีย งพอ
สาหรับผู้มารับบริการมีน้าดื่ม เพียงพอสาหรับผู้รับบริการ และมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ที่เพียงพอต่อการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
สมหญิง เปี่ยมฤทัย (2556 : ก) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ตราดสาขาเมืองตราด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้มาขอรับบริการเห็นด้วยมาก ใน
การให้บริการในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการบริการ
ได้แก่ พนักงานแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ได้แก่
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ความรู้สึกปลอดภัย เมื่อเข้ามาติดต่อราชการ ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดสานักงานมีความเป็นระเบียบและคล่องตัวในการติดต่อ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านสรรพสามิตทันตามความต้องการ และ
ด้านระบบสารสนเทศ ได้แก่ ความเพียงพอของจานวนเจ้าหน้าที่ให้บริการในเวลาปกติ
2. ความต้องการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการให้ บริการแจ้งขึ้น ทะเบี ยนและคุ้มครอง
วิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถนา
ผลการวิ จั ย มาอภิ ป รายผล ดั งนี้ ด้ านความคุ้ ม ค่ า คื อ ใช้ งบประมาณอย่ างเหมาะสมกั บ
ประเภทของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เพราะขาดความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไม่คุ้มค่า และใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม
ในการให้บริการของงานแต่ละประเภท ทั้งนี้จะต้องมีการฝึกอบรมและขอคาแนะนาจากผู้มี
ประสบการณ์ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานนั้ น เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ด้ านความทั่ ว ถึ ง เจ้ า หน้ าที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้อาจะ
เกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ในทุกงานบริการของแต่ละพื้นที่
ดังนั้นหากพื้นที่ไหนเข้าถึงลาบากต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือกับหน่วยงาน
อื่ น หรื อ อาจจะมี เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ บ ริ ก าร แต่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาจมีไม่เ พียงพอ หากมีการขอรับบริ การในเวลาเดียวกันเป็นจานวน
มาก ดังนั้นห้องการเมืองต้องมีมีการวางแผนการให้บริการที่เหมาะสม ด้านความเสมอภาค
และเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ควรแสดงความกระตือรือร้น ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต่า ทั้งนี้อาจเกิดจาก เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนไม่เท่าเทียมกันมีเลือกปฏิบัติ และไม่มี
การแสดงขั้น ตอนการให้ บริการให้กับ ผู้มาติดต่อทราบ และบางครั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่
เสมอภาค และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนผู้ที่มารับบริการ ซึ่งอาจจะจัดให้มีการ
ประเมินจากผู้มาติดต่อรับบริการเพื่อนาผลที่ไ ด้ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ด้านสนองตอบความต้องการ ความรวดเร็ว ควรมีการแจ้งระยะเวลาในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ และอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ต้องมีการ
กาหนดกรอบเวลาในปฏิบัติงานเพื่อให้แล้วเสร็จตามกาหนด ต้องมีการแจ้งระยะเวลาในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและให้ ความสาคัญกับ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานของตระกูล อมรนาถ (2559 : 1) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส่วน
โยธา องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองไม้ ซุ ง อ าเภออุทั ย จั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภ าพการให้ บ ริการประชาชนของส่วนโยธาองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลหนองไม้ ซุ ง อ าเภออุ ทั ย จั งหวั ดพระนครศรีอ ยุ ธ ยา โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากเรีย ง

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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ตามลาดับคือ ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม ด้านความทั่วถึง ด้านความคุ้มค่า และด้าน
สนองตอบความต้องการ ความรวดเร็วและปัญหา ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ซุง พบว่า ด้านความคุ้มค่า พบว่าเครื่องมือที่ใช้
งานไม่ทันสมัย ปฏิบัติงานได้ไม่ดี ด้านความทั่วถึงพบว่า เจ้าหน้าที่มีจานวนไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมพบว่าเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติให้แก่ผู้มีอานาจ ด้าน
สนองตอบความต้องการพบว่าการดาเนิ น งานด้ านเอกสารมีขั้น ตอนมาก ล่ าช้ าไม่ ทั นต่ อ
เหตุการณ์

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
การพัฒ นาประสิทธิภาพการให้บริการแจ้ งขึ้นทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจเมือง
โพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรมีการฝึกอบรมหรือทัศน
ศึกษาดูงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรจัดอาคารสถานที่ให้มีแสงสว่างภายใน
หน่วยงานอย่างเพียงพอ ควรจัด สิ่งอานวยความสะดวก เช่น จัดให้ มีบอร์ดแสดง/ประกาศ
แนะน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ห้ อ งการเมื อ งที่ ป ระชาชนสนใจ จริ ง ใจ ไม่ มี เสแสร้ ง หรื อ การ
ประชาสัมพันธ์การชาระภาษีทะเบียนประจาปีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนั้ น ภาครั ฐ ควรวิ จั ย เกี่ย วกั บ ปั ญ หาของผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นและ
คุ้มครองวิสาหกิจ เมืองโพนทอง แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมี
การวิจัยปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นจด
ทะเบี ย นและคุ้ม ครองวิส าหกิ จ เมื องโพนทอง แขวงจาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว

เอกสารอ้างอิง
ตระกูล อมรนาถ. (2559). ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส่วนโยธา องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไม้ซุง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ธีรวุฒิ เอกะกลุ. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.
อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซ็ทการพิมพ์.
บัวละพา ทองมาลาเพชร. (2553). กฎหมายว่าการส่งเสริมการลงทุน. เวียงจันทน์:
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

70

| Journal of MCU Ubon Review,Vol.6 No.1 (Jaunty-March 2021)

สมบัติ อัครกุลพิทักษ์. (2556). ปัจจัยความสาเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมหญิง เปี่ยมฤทัย. (2556). ประสิทธิภาพการให้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
สาขาเมืองตราด. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
อาจารี นามวัฒน์. (2557). การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
กรณีศึกษา สายการบินไทยแอร์เอเชีย สถานีเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
อุตสาหกรรมและการค้า, กระทรวง. (2556). กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ. เวียงจันทน์:
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า.
_______. (2555). ข้อตกลงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ฉบับเลขที่ 2274/อค.
เวียงจันทน์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า.

