
   
 

 
 
 

การส ารวจความพงึพอใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสตกิส์  
กรณศึีกษา ผู้ใช้บริการผ่านด่านเชียงของทีม่ต่ีอเส้นทาง R3A 

THE SATISFACTION OF LOGISTICS SERVICE PROVIDER  
CASE STUDY USER OF CHIANGKHONG CUSTOMS FOR ROUTE R3A. 

 
 
 

นางสาวกลุจิรา   โพธ์ิกนั       570107100005 
นายนิธิกร   เมืองแก่น   570107100029 

 
 
 
 
 

โครงงานวศิวกรรมนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการและโลจิสตกิส์ วทิยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
ปีการศึกษา 2560



การส ารวจความพงึพอใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสตกิส์ 
กรณศึีกษา  ผู้ใช้บริการด่านเชียงของทีม่ต่ีอเส้นทาง R3A 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกลุจิรา   โพธ์ิกนั       570107100005 
นายนิธิกร   เมืองแก่น   570107100029 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานวศิวกรรมนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการและโลจิสตกิส์ วทิยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
ปีการศึกษา 2560



   
 

The satisfaction of Logistics service provider 
Case study user of Chiangkhong Customs for route R3A.   

 
 
 
 
 
 
 

Kunchira Pokan       570107100005 
Nitikorn Muangkan   570107100029 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the 
Management and Logistics Engineering  

College of Innovative Technology and Engineering 
Dhurakij Pundit University 

2017 
 

 



   
 

The satisfaction of Logistics service provider 
Case study user of Chiangkhong Customs for route R3A.   

 
 
 
 
 
 
 

Kunchira Pokan       570107100005 
Nitikorn Muangkan   570107100029 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the 
Management and Logistics Engineering  

College of Innovative Technology and Engineering 
Dhurakij Pundit University 

2017 
 

 



 



 



ซ 
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บทที ่1   

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

 ในปัจจุบันการท าธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึน รวมถึงการเปิดอาเซียน ท าให้
ผูป้ระกอบการเร่ิมคา้ขายสินคา้ระหว่างประเทศมากข้ึน มีการเช่ือมโยงสินคา้ บริการ และแรงงานท่ี
เพิ่มมากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งหาวิธีการลดตน้ทุนทางดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดตน้ทุน
การผลิต การลดตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนเช้ือเพลิง ตน้ทุนเคร่ืองจกัร รวมถึงตน้ทุนในการขนส่ง 
เพื่อให้ผูป้ระกอบการไดก้ าไรเพิ่มข้ึนและท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงเม่ือมีการคา้ขายระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน ท าให้การขนส่งเขา้มามี
บทบาทมากข้ึนดว้ย ดงันั้นหากเราสามารถลดตน้ทุนในการขนส่งได ้ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการได ้

 ซ่ึงในขณะน้ี เส้นทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มโอกาสให้ลดตน้ทุนทางดา้นโลจิสติกส์ในอนุภาคลุ่ม
แม่น ้ าโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ก็เป็นอีกเส้นทางหน่ึงท่ีส าคญั ซ่ึงถือว่าเป็นความ
ร่วมมือกนัในการเช่ือมโยงและพฒันาเส้นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอินโดจีน โดยเฉพาะเส้นทาง 
Economic Corridor ซ่ึงถือเป็นเส้นทางท่ีมีศกัยภาพสูงในขณะน้ี คือเส้นทางหมายเลข 3A (R3A) 
และเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ซ่ึงไทยจะไดรั้บประโยชน์ในระยะสั้นและระยะกลางจากการพฒันา
เส้นทางเศรษฐกิจดงักล่าวปัจจุบนัการคา้ระหว่างประเทศของไทยกบักลุ่มประเทศ GMS เร่ิมมี
บทบาทส าคญัมากข้ึน โดยเฉพาะการคา้ในแถบชายแดนของไทย ท่ีมีพื้นท่ีติดกบัเพื่อนบา้นหลาย
ประเทศ ท าให้มีตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ต ่า รวมทั้ งประเทศเพื่อนบา้นยงัเป็นแหล่งระบายสินคา้
ภายในประเทศของไทยเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นช่องทางการจัดหาวตัถุดิบราคาถูกเพื่อส่งเขา้
โรงงานในประเทศ โดยเฉพาะเส้นทาง R3A หรือเส้นทางหลวง คุนหมิง-กรุงเทพฯ (Kunming - 
Bangkok Highway) ซ่ึงเรียกในภาษาจีนกลางว่า “คุนมัน่กงลู่” ความหมายของ R3A คือ R=Road 3 
คือ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-จีน A=Asia ซ่ึงจะเช่ือมต่อจากจีนถึงไทย โดยเฉพาะในปัจจุบนัน้ี ประเทศ
ไทย รวมถึงประเทศต่างๆในอาเซียนมีการคา้ขายกบัประเทศจีนมากข้ึน จึงท าให้มีผูป้ระกอบการ
หรือผูใ้หบ้ริการทางดา้นการขนส่ง (Logistics Service Provider: LSP) เพิ่มมากข้ึน  
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  เส้นทาง R3A นั้นจะช่วยส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ และการคา้ชายแดนไทย-ลาว หรือ
ผา่นแดน ทั้งเมืองตน้ทาง ระหว่างทาง และปลายทาง ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถส่งสินคา้ไป
ขายยงัลาวและจีนผ่านทางเส้นทางดังกล่าวได้เพิ่มข้ึน โดนเฉพาะเมืองคุนหมิงท่ีถือเป็นเมือง
เศรษฐกิจและตลาดท่ีส าคญัของจีน ในปัจจุบนัการขนส่งนั้นมีทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ ซ่ึง
เส้นทาง R3A นั้นเป็นเส้นทางขนส่งทางบก ท่ีจะช่วยลดระยะเวลาไดม้ากข้ึน หากเทียบกบัการ
ขนส่งทางเรือ และลดตน้ทุนไดม้ากกว่าหากเทียบกบัการขนส่งทางอากาศ เส้นทาง R3A จะเป็นตวั
ช่วยสนับสนุนให้การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากข้ึน เพิ่ม
ทางเลือกใหก้บัผูป้ระกอบการของไทยในการขนส่งทางบก อยา่งไรก็ตามเส้นทาง R3A ถือเป็นการ
เพิ่มทางเลือกให้กบัโครงข่ายโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค GMS ซ่ึงการเลือกใชเ้ส้นทางการขนส่ง
ของผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งพิจารณาจากหลายปัจจยั เช่น ตน้ทุนการขนส่ง ระยะเวลา การควบคุม
และติดตามสินคา้ การลงทุนเพิ่มเติม อุปสรรคต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงการขนส่งผา่นเส้นทาง R3A อาจจะ
มีความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพกบัสินคา้บางประเภทไดเ้ช่นกนั ดงันั้น ส่ิงส าคญัส าหรับการ
เช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคน้ี คือการเช่ือมโยงทุกระบบอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง 
ไม่วา่จะเป็นระบบราง ถนน ท่อ แม่น ้า และอากาศ จะตอ้งมีการพฒันาใหมี้ความพร้อมและเช่ือมโยง
กันอย่างสมบูรณ์จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการคา้ (Trade 
Facilitation) ซ่ึงหมายถึงการลดตน้ทุนทางธุรกรรมในการคา้และการขนยา้ยสินคา้ระหว่างประเทศ
โดยยกเลิกหรือลดภาระงานทางดา้นเอกสารต่างๆ เช่นเอกสารการน าเขา้ส่งออกและกระบวนการ
พิธีศุลกากร กระบวนการขนส่งขา้มแดนต่างๆ ซ่ึงจากรายงาน The Global Enabling Trade Index 
Report 2016 ได้รายงานดัชนีการประเมินการคา้ทัว่โลกในแต่ละด้าน เช่น การประเมินคุณภาพ
สถาบนันโยบายของรัฐบาล การบริการ การอ านวยความสะดวกเคล่ือนย้ายสินคา้ขา้มแดนจาก 136 
ประเทศทัว่โลก โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือการเขา้ถึงการตลาด พื้นฐานการคมนาคมขนส่ง ความ
โปร่งใสในการบริหารชายแดน กฎหมายหรือกฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจากรายงานพบว่า 
ประเทศไทยอยูท่ี่อนัดบั 63 และ สปป.ลาว อนัดบั 93 จาก 136 ประเทศทัว่โลก   

 ดงันั้นทางผูจ้ดัท าโครงงานน้ีเห็นว่าควรศึกษาปัญหาและผลกระทบต่างๆ ตลอดจน ความ
พึงพอใจ ของผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง R3A 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีใชเ้ส้นทางน้ี และผูท่ี้สนใจจะประกอบการทางดา้นการขนส่ง
สินคา้ รวมถึงผูค้า้รายยอ่ยท่ีตอ้งใชบ้ริการผูป้ระกอบการทางดา้นโลจิสติกส์ในการขนส่งสินคา้จาก
ประเทศไทยไปสู่ประเทศจีนอีกดว้ย  
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ตารางท่ี 1.1 มูลค่าการส่งออกสินคา้ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มประเทศ ปี 2557 ถึง 2559 

หน่วย : บาท 

ช่ือรำยกำร พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

กลุ่มประเทศ AFTA 1,909,196,514,678 1,859,365,035,229 1,916,208,921,165 

ประเทศอ่ืนๆ 1,508,523,763,819 1,453,568,288,734 1,501,974,495,450 

สหรัฐอเมริกา 767,856,286,196 811,346,284,966 858,223,730,262 

จีน 806,437,581,570 801,234,983,104 833,857,711,426 

ญ่ีปุ่น 698,951,815,902 675,702,269,727 721,222,944,331 

กลุ่มสหภาพยโุรป(15) 675,873,076,128 668,632,588,474 702,105,701,530 

ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด ์ 338,655,491,411 374,405,542,727 411,206,261,114 

เอเชียใต ้ 254,350,673,676 255,561,065,227 268,907,139,468 

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ 148,719,425,722 140,763,010,922 143,351,318,172 

ไตห้วนั 128,984,717,932 118,877,881,731 117,841,986,417 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ 75,517,054,172 67,703,896,914 73,672,402,546 

รวม 7,313,066,401,206 7,227,160,847,755 7,548,572,611,881 

หมายเหตุ :  1. การจ าแนกหมวดสินคา้ใชห้ลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
       2. EU ประกอบด้วย  15 ประ เทศ คือ  Austria, Belgium, Germany, Denmark,             
 Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, 
 Netherland, Portugal, Sweden     

ท่ีมา : ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร 
จากตารางท่ี 1.1 และภาพท่ี 1.1  พบว่าประเทศไทยมีอตัราการส่งออกสินคา้ไปจีนเพิ่มมาก

ข้ึนจากปีก่อนหนา้น้ี และเป็นอนัดบัท่ี 4 ของการส่งออกทั้งหมด 
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รูปภาพท่ี 1.1 : แผนภูมิแท่งแสดงมูลค่าการส่งออกสินคา้ของประเทศไทย ปี 2557 ถึง 2559 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

จากภาพท่ี 1.2 แสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าสินคา้ส่งออกส าคญัของไทยไปจีนทั้งหมดของปี 2559 
อนัดบัแรกคือรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 920,871.3 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นการส่งออก
สินคา้จากไทยไปจีนทั้งหมดทุกเสน้ทาง  
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รูปภาพท่ี 1.2 : สินคา้ส่งออกส าคญั 10 อนัดบัแรกของไทยส่งออกไปจีนปี 2559 
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ตารางท่ี 1.2 มูลค่าการส่งออกหมวดหลกัสินคา้และหมวดยอ่ยสินคา้ของประเทศไทย 

จีน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
833,857,711,426 801,234,983,104 806,437,581,570 

     สินค้ำเกษตร 171,613,144,855 192,638,041,868 190,586,353,406 
Horticultural products 171,533,923,803 192,540,704,910 190,493,386,742 

จีน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
Animal products 79,221,052 97,336,958 92,966,664 
     สินค้ำประมง 4,813,685,973 4,220,524,536 4,525,006,736 
Live fish & crustaceans 70,846,588 71,276,685 90,303,213 
Cuttlefish, squid, octopus 97,146,062 122,683,481 136,561,660 
Fish 1,591,675,905 1,360,639,689 2,556,728,982 
Crustaceans 2,946,118,221 2,561,556,667 1,313,570,663 
Other fishery products 107,899,197 104,368,014 427,842,218 
     สินค้ำป่ำไม้ 46,007,907,908 33,770,374,951 34,128,864,568 
Wood charcoal 43,561,061 12,310,293 11,353,793 
Wood, simply worked 40,247,453,295 28,695,116,503 29,860,554,200 
Other forestry products 5,716,893,552 5,062,948,155 4,256,956,575 
     สินค้ำส่งออกอ่ืนๆ 1,580,942,411 1,962,295,835 4,172,065,852 
Non-monetary gold 5,858 

 
128,509 

Other products 1,580,936,553 1,962,295,835 4,171,937,343 
     สินค้ำเหมืองแร่ 10,725,257,870 1,876,855,466 1,761,569,037 
Coal, coke, peat 11,202 149,275 2,191,121 
Crude oil 8,200,295,797 33,117 96 
Aluminium 54,737 13,399 1,605 
Copper 1,408,605,511 861,935,082 2,700,389 
Iron ore 159,121,903 176,380,411 509,204,335 
Lead 

 
1,780 
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Precious metal (other than gold) 95,333,822 55,102,881 196,458,006 
Tin 84,718 

 
1,890,000 

จีน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
Zinc 11,533,830 

  

Other mineral products 850,216,350 783,239,521 1,049,123,485 
     สินค้ำอุตสำหกรรม 599,116,772,409 566,766,890,448 571,263,721,971 
Agro-manufacturing Products 86,232,090,642 76,219,996,616 87,063,568,905 
Apparels and Textile Materials 14,927,809,875 14,106,544,270 15,247,562,619 
Footware and parts 1,037,344,778 917,637,030 779,861,038 
Electronics 121,652,685,599 129,024,918,767 108,815,432,493 
Electrical Appliances 6,491,303,957 5,290,770,621 5,473,578,153 
Metal & Steel 17,947,581,440 14,292,379,418 10,640,417,904 
Automotive 33,550,844,525 19,441,827,066 12,635,930,299 
Aircrafts, ships, floating and structures 5,107,151,591 2,354,763,345 2,407,897,051 
Machinery & Equipment 57,104,921,140 47,966,550,694 50,057,374,384 
Jewellery 5,361,242,711 5,005,966,268 3,428,170,812 
Chemicals 50,666,374,295 55,653,025,923 84,938,271,233 
Petro-chemical Products 92,612,351,175 98,018,444,040 103,843,704,978 
Petroleum products 23,623,925,440 31,421,603,789 42,935,857,187 
Photographic & cinematographic  9,783,405,337 9,947,755,420 10,243,916,369 
Optical appliance and instruments 54,726,197,432 40,615,021,520 17,881,420,169 
Toiletries and cosmetics 2,669,902,971 2,309,399,244 2,265,244,587 
Furniture and parts 2,501,208,422 2,129,030,342 1,972,984,969 
Other Manufacturing products 13,120,431,079 12,051,256,075 10,632,528,821 
ท่ีมา: ส านกันโยบายการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
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ตารางท่ี 1.3 มูลค่าการน าเขา้สินคา้ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มประเทศ ปี 2557 ถึง 2559 

หน่วย : บาท 

ช่ือรำยกำร พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

จีน 1,251,528,284,368 1,403,176,690,876 1,490,526,795,289 

กลุ่มประเทศ AFTA 1,333,908,792,913 1,308,137,496,161 1,302,232,324,838 

ประเทศอ่ืนๆ 1,718,547,570,810 1,284,670,117,165 1,207,827,739,965 

ญ่ีปุ่น 1,154,512,913,793 1,064,179,659,263 1,088,756,197,765 

กลุ่มสหภาพยโุรป(15) 602,289,611,462 588,549,340,357 608,958,842,259 

สหรัฐอเมริกา 474,102,421,456 472,025,913,174 427,950,019,252 

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ 278,590,276,008 239,808,070,669 258,031,834,468 

ไตห้วนั 245,004,807,642 256,486,644,177 252,910,977,060 

ออสเตรเลียและ นิวซีแลนด ์ 200,795,057,190 163,583,905,215 142,689,743,099 

เอเชียใต ้ 106,729,076,766 96,929,636,269 98,848,431,281 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ 37,889,249,410 28,530,934,807 25,992,086,624 

รวม 7,403,898,061,818 6,906,078,408,133 6,904,724,991,900 

หมายเหตุ :   1. การจ าแนกหมวดสินคา้ใชห้ลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
       2. EU ประกอบด้วย  15 ประ เทศ คือ  Austria, Belgium, Germany, Denmark,             
 Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, 
 Netherland, Portugal, Sweden           

ท่ีมา : ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร 
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รูปภาพท่ี 1.3 : แผนภูมิแท่งแสดงมูลค่าการน าเขา้สินคา้ของประเทศไทย ปี 2557 ถึง 2559 

จากตารางท่ี 1.3 และภาพท่ี 1.3  พบวา่ประเทศไทยมีอตัราการการน าเขา้สินคา้จากประเทศ
จีนมาเป็นอนัดบัหน่ึง ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 
 
 
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

จากภาพท่ี 1.4 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าสินคา้น าเขา้ส าคญัของไทยไปจีนทั้งหมดของปี 2559 
อนัดบัแรกคือเคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ มูลค่า 676,670.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการน าเขา้สินคา้จาก
จีนมาไทยทั้งหมดทุกเสน้ทาง  
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รูปภาพท่ี 1.4: สินคา้น าเขา้ส าคญั 10 อนัดบัแรกของไทยจากประเทศจีน 2559 
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ตารางท่ี 1.4  มูลค่าการน าเขา้ หมวดหลกัสินคา้และหมวดยอ่ยสินคา้ของประเทศไทย 

ท่ีมา: ส านกันโยบายการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

         

  (มูลค่า:ลา้นบาท) 

จีน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

1,251,528,284,368 1,490,526,795,289 1,403,176,690,876 

     วตัถุดิบและสินค้ำช้ันกลำง 542,342,696,045 615,507,771,911 570,503,191,330 
Fuel 4,767,980,044 4,332,272,950 3,134,243,018 
Minerals 12,094,111,209 10,275,148,019 10,248,354,642 
Agricultural and agro-manufacturing products 21,748,795,832 25,818,906,429 21,828,857,498 
Non-agro manufacturing products 503,731,808,960 575,081,444,513 535,291,736,172 
     สินค้ำทุน 506,737,211,012 617,016,089,411 596,906,561,958 
Live animal 2,155,113 3,495,506 2,162,200 
Tools and utensils 35,757,728,873 73,624,015,712 69,795,777,713 
Machinery, equipment, and supplies 450,995,897,130 529,287,268,945 517,226,592,938 
Aircrafts, ships, floating structures, and locomotive 19,981,429,896 14,101,309,248 9,882,029,107 
     สินค้ำน ำเข้ำอ่ืนๆ 50,778,538,549 62,249,651,079 63,509,890,721 
Non-monetary gold (excl. articles of goldsmiths) 4,286,447,372 818,874,757 8,193,581,541 
Automotive 33,723,076,650 47,405,394,090 42,346,409,793 
Munitions (incl. explosives and small arms) 224,146,742 1,530,104,218 1,101,259,773 
Other manufacturing products, n.e.c. 10,230,053,452 10,917,497,955 10,168,704,635 
Other products 2,314,814,333 1,577,780,059 1,699,934,979 
     สินค้ำอุปโภค บริโภค 151,669,838,762 195,753,282,888 172,257,046,867 
Non-durables 59,773,941,725 79,567,336,783 68,942,342,470 
Durables 91,895,897,037 116,185,946,105 103,314,704,397 
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รูปภาพท่ี 1.5 : มูลค่าสินคา้ออก สินคา้เขา้ และดุลการคา้ของไทยกบัจีน 
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

จากภาพท่ี 1.5  แสดงใหเ้ห็นถึงปีและเดือนท่ีมูลค่าสินคา้น าเขา้และส่งออกของไทย จะเห็น
ได้ว่าขอ้มูลล่าสุดจากปี 60 ดุลการคา้ติดลบน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ซ่ึงดุลการคา้ติดลบเน่ืองจากมี
สินคา้เขา้มากกว่าสินคา้ส่งออกหมายถึงขาดดุลการคา้ แต่ถา้ส่งออกมากกว่าน าเขา้แสดงว่าเกินดุล
การเขา้ และถา้ส่งออกและน าเขา้ 

 
รูปภาพท่ี 1.6: ขอ้มูลตลาดส่งออกของไทย ปี 2558 
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

จากภาพท่ี 1.6 แสดงใหเ้ห็นถึงประเทศท่ีไทยส่งสินคา้ออกในปี 2558  ซ่ึงประเทศท่ีส่งออก
สูงสุดคือสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าถึง 811,346.3 ลา้นบาท และตามมาดว้ยจีน ซ่ึงมีมูลค่าต่างกนัอยู่ 
10,111.3 ลา้นบาท  และมีแนวโน้มจะขยายตวัมากข้ึนในปี 2559 เน่ืองจากการเปิดอาเซียนของ
ประเทศไทย 
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รูปภาพท่ี 1.7: ขอ้มูลตลาดส่งออกของไทย ปี 2559 
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 จากภาพท่ี 1.7 แสดงใหเ้ห็นถึงประเทศท่ีไทยส่งสินคา้ออกในปี 2559  ซ่ึงประเทศท่ีส่งออก
สูงสุดคือสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าถึง 858,223.7 ลา้นบาท ซ่ึงประเทศจีนนั้นกมี็ปริมาณการส่งออก
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากการเปิดอาเซียนของประเทศไทย 

 

รูปภาพท่ี 1.8 : ขอ้มูลตลาดส่งออกของไทย ปี 2560 

ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
จากภาพท่ี 1.8 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการส่งออกของไทยในปี 2560 ช่วงตน้ปี ประเทศจีน

นั้นมีมูลค่าการส่งออกสูงกวา่สหรัฐอเมริกา อยู ่2.5 % มีมูลค่าอยูท่ี่ 19,163.6 ลา้นบาท ซ่ึงมีแนวโนม้
ท่ีจะขยายตวัสูงข้ึนต่อไปตามล าดบั 
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ตารางท่ี 1.5 ตารางแสดงงบประมาณการน าเขา้ – ส่งออกของปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2560 
เดือนมีนาคม ณ ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

ปีงบประมำณ มูลค่ำสินค้ำน ำเข้ำ มูลค่ำสินค้ำส่งออก 
2549 587,515,137.33 1,125,457,952.97 
2550 783,822,708.03 837,974,133.11 
2551 956,703,202.71 1,316,974,730.67 
2552 986,331,451.40 1,931,040,266.86 
2553 1,731,282,994.07 3,206,834,671.71 
2554 2,268,311,388.94 5,931,142,765.61 
2555 3,071,105,387.65 9,453,687,905.03 
2556 3,343,987,361.36 10,298,876,038.59 
2557 3,285,783,493.10 11,992,251,526.92 
2558 3,803,676,768.05 13,359,719,564.89 
2559 5,983,089,945.05 14,611,274,840.56 

2560 (ตุลำคม 59 – มีนำคม 60) 2,494,989,198.76 7,475,285,474.58 
ท่ีมา: ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
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ตารางท่ี 1.6 ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสินคา้น าเขา้ – ส่งออกแบ่งเป็นประเทศจีนและลาว ณ 
ด่านศุลกากรเชียงของ ประจ าปี 2559  

เดือน 
จีน ลำว 

ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) ปริมำณ (กก.) มูลค่ำ (บำท) 

มกรำคม 10,218,764.52 215,413,240.17 46,934,470.63 702,544,231.81 

กมุภำพนัธ์ 15,068,745.01 268,261,906.10 79,387,737.70 1,128,085,626.49 

มีนำคม 14,833,061.94 283,831,669.04 98,432,046.36 1,367,932,599.65 

เมษำยน 13,396,131.18 300,973,384.44 68,004,538.94 762,943,575.27 

พฤษภำคม 10,476,309.66 196,240,351.36 58,453,092.67 631,379,356.72 
มิถุนำยน 14,530,424.45 310,639,573.67 99,631,699.52 1,125,406,681.28 
กรกฎำคม 13,376,048.25 311,270,900.48 68,632,574.54 829,428,711.97 
สิงหำคม 25,636,910.32 660,798,146.99 72,809,628.30 831,677,847.76 
กนัยำยน 12,957,568.09 380,057,330.48 63,090,312.67 737,870,193.74 
ตุลำคม 12,446,597.04 299,577,814.75 39,595,049.59 522,394,036.21 

พฤศจิกำยน 29,143,650.49 615,214,687.35 49,054,050.46 560,764,253.00 
ธันวำคม 38,700,015.84 734,854,597.50 44,750,078.30 503,210,823.22 
รวม 210,784,226.78 4,577,133,602.33 788,775,279.69 9,703,637,937.12 

ท่ีมา: ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
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ตารางท่ี 1.7 ขอ้มูลแสดงปริมาณมูลค่าสินคา้น าเขา้ 10 อนัดบั ด่านศุลกากรเชียงของ  

สินค้ำน ำเข้ำ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2559 
ที ่ ประเภท/ชนิดสินคา้ หน่วย ปริมาณ มูลค่า(บาท) ประเทศตน้ทาง 
1 ผกัสด กก. 7,617,197.00 118,338,276.95 จีน 
2 ดอกไม,้ ไมป้ระดบั  กก. 273,480.00 22,154,249.16 จีน 
3 แก๊สอาร์กอน กก. 1,945,000.00 20,586,837.98 จีน,สปป.ลาว 
4 ผลไมส้ด  กก. 736,852.40 14,447,276.42 จีน 
5 ลิกไนต ์ กก. 13,962,140.00 14,284,487.20 สปป.ลาว 
6 ลูกเดือย กก. 410,000.00 2,813,740.47 สปป.ลาว 
7 อลูมิเนียม กก. 20,320.00 2,074,571.56 จีน 
8 ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ กก. 400,000.00 1,874,683.44 สปป.ลาว 
9 ลูกต๋าว กก. 83,700.00 1,591,528.13 สปป.ลาว 
10 อุปกรณ์ตกปลา  หีบห่อ 6,414.00 1,330,282.24 สปป.ลาว 
11 สินคา้อ่ืนๆ หีบห่อ 1,943,986.00 97,517,452.99 จีน, สปป.ลาว 

รวม 297,013,386.54 
 

ท่ีมา: ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
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ตารางท่ี 1.8 ขอ้มูลแสดงปริมาณมูลค่าสินคา้ส่งออก 10 อนัดบั ด่านศุลกากรเชียงของ  

สินค้ำส่งออก ประจ ำเดือน ธันวำคม 2559 
ที ่ ประเภท/ชนิดสินคา้ หน่วย ปริมาณ มูลค่า(บาท) ประเทศปลายทาง 
1 ผลไมส้ด กก. 11,563,699.16 250,674,240.12 สปป.ลาว,จีน 
2 เคร่ืองอุปโภค - บริโภค หีบห่อ 8,402,576.50 180,965,006.39 จีน, สปป.ลาว, พม่า 
3 น ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว  ลิตร 8,731,469.00 134,604,733.84 สปป.ลาว 
4 วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง หีบห่อ 2,709,959.00 103,046,443.56 สปป.ลาว,จีน 
5 ขา้วสาร กก. 6,195,340.00 70,358,420.36 สปป.ลาว,จีน 
6 กระดาษ  หีบห่อ 2,370,198.84 56,756,283.71 สปป.ลาว 
7 ช้ินส่วนไก่แช่แขง็ กก. 455,640.00 34,886,556.00 สปป.ลาว 
8 ปลากะตกัตากแหง้ กก. 579,070.50 32,282,137.50 จีน 
9 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล คนั 33.00 29,697,170.75 สปป.ลาว 
10 ยางพารา, เศษยางพารา กก. 518,010.00 23,485,520.65 สปป.ลาว,จีน 
11 สินคา้อ่ืนๆ  หีบห่อ 32,631,283.00 251,783,717.52 สปป.ลาว, จีน 

รวม 1,168,540,230.40  
 

ท่ีมา: ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ตารางท่ี 1.9 ขอ้มูลแสดงมูลค่าสินคา้เกษตรน าเขา้และส่งออกมากสุด ด่านศุลกากรเชียงของ ปี 2559  

น ำเข้ำ (ล้ำนบำท) ส่งออก (ล้ำนบำท) 
พืชผกัสด 1,485.470 ผลไมส้ด 2,004.413 
ผมไมส้ด 1,400.973 ขา้วสาร 965.394 
ดอกไม,้ ไมป้ระดบั 222.136 ยางพารา 896.096 
น ้าผึ้ง 110.091 อลัมอนดแ์ละวอนทัแหง้ 322.178 
เมลด็ทานตะวนั 17.263 ดอกกลว้ยไม ้ 156.323 
ท่ีมา: ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  

ตารางท่ี 1.10 ขอ้มูลแสดงจ านวนรถบรรทุกเขา้ - ออก ณ ด่านศุลกากรเชียงของ ประจ าปี พ.ศ. 2559  

เดือน / จ ำนวน ขำเข้ำ (คนั) ขำออก (คนั 
มกราคม 2,250 2,974 
กมุภาพนัธ์ 1,954 2,372 
มีนาคม 3,647 3,818 
เมษายน 2,954 2,974 
พฤษภาคม 3,042 3,285 
มิถุนายน 3,073 3,079 
กรกฎาคม 3,403 3,220 
สิงหาคม 3,458 3,645 
กนัยายน 3,347 3,436 
ตุลาคม 3,165 3,222 
พฤศจิกายน 2,775 2,832 
ธนัวาคม 2,846 2,924 
รวม 35,914 37,781 

ท่ีมา: ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  

 

 

 



17 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1. เพื่อศึกษาเสน้ทางหมายเลข R3A (Road 3 Asian) 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียง
ของท่ีมีต่อเสน้ทาง R3A  
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินคา้ในเสน้ทาง R3A (Road 3 Asian) 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1. ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเสน้ทาง R3A 
 2. ศึกษาเสน้ทาง R3A (Road 3 Asian) 
 3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินคา้ในเสน้ทาง R3A (Road 3 Asian) 
 4. ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม วนัและเวลาท าการของด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย   

1.4  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดขอบเขตและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 2. ศึกษาเสน้ทาง R3A (Road 3 Asian) 
 3. รวบรวมขอ้มูล  
 4. ใชเ้คร่ืองมือวิจยัเพื่อเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 5. สร้างแบบสอบถาม 
 6. ลงพื้นท่ีสอบถามและสมัภาษณ์ 
 7. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ 
 8. สรุปผลการด าเนินงาน 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. มีความเขา้ใจในกระบวนการขนส่งและเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศในเส้นทาง 
R3A (Road 3 Asian) 
 2. ไดรู้้ถึงความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ
ท่ีมีต่อเสน้ทาง R3A  
 3. ไดรู้้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้สน้ทาง R3A (Road 3 Asian) 
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1.6 แผนกำรด ำเนินงำน 

ล าดบั วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (2560) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
รวบรวมขอ้มูล
และศึกษา
เส้นทาง R3A  

            

2 

ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏี เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเกบ็
แบบสอบถาม 

            

3 

ท าแบบสอบถาม
และเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช้
เคร่ืองมือวิจยั 

            

4 
ลงพื้นท่ีเพื่อเกบ็
ขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม 

            

5 

เกบ็รวบรวม
แบบสอบถาม
และน ามา
วิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆ 

            

6 สรุปผลการศึกษา             
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บทที ่2  

แนวคดิ ทฤษฏี และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 เส้นทาง GMS Economic Corridors   

2.1.1 โครงการ Greater Mekong Sub-Region (GMS)   
 โครงการ Greater Mekong Sub-Region (GMS)  เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศลุ่มแม่น ้ า
โขง ไดแ้ก่ไทย พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม และจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยจะครอบคลุมเน้ือท่ี 2.34 
ลา้นตารางกิโลเมตร โครงการน้ีมีช่ือเต็มว่า GMS Economic Corridors หรือ ระเบียงเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการขยายตวัดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร การคา้ 
การลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรและบริการเพื่อให้เกิดการจา้งงาน ยกระดบัความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้ น ท่ีให้ ดี ข้ึน  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการ
แข่งขนัในเวทีการคา้โลก ผ่านกลยุทธ์หลกั 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงระหว่างกัน 
(Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการ
รวมกลุ่มกนัในอนุภูมิภาค (Community) โดยมีธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank : 
ADB) เป็นผูส้นบัสนุนหลกัดา้นการเงิน  
 2.1.2 เส้นทาง GMS Economic Corridors 
 Asian Development Bank: ADB ไดแ้บ่งส่วนของเสน้ทางการคมนาคมใน GMS Economic 
Corridors ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ตามภูมิภาค ไดแ้ก่ 

1) North-South Economic Corridor: NSEC หรือเสน้ทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต ้ 
ประกอบดว้ยเส้นทาง 3 เสน้หลกัไดแ้ก่  

 แนวระเบียงยอ่ยดา้นตะวนัตก (Western Sub corridor) หรือ R3 เป็นเสน้ทาง 
จากคุนหมิง – ผา่นลาวหรือพม่า – เชียงราย – กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร แยก
เป็น 

1.1)  เส้นทาง R3A: ไทย - ลาว – จีน (อ.เชียงของ - หว้ยทราย - หลวงน ้าทา – บ่อ 
เตน็ /บ่อหาน – เชียงรุ้ง - คุนหมิง) 

    จุดขา้มแดน : บ่อหาน (จีน) – บ่อเตน็ (ลาว) 
             จุดขา้มแดน : หว้ยทราย (ลาว) – เชียงของ (ไทย) 

1.2)  เส้นทาง R3B: ไทย - พม่า – จีน (อ.แม่สาย – ท่าข้ีเหลก็ของพม่า – เชียงตุง –  
พรมแดน  พม่า – ตา้ลัว๊ของจีน รวมกบัเสน้ทาง R3A ท่ีเมืองเชียงรุ้ง และไปยงัคุนหมิง 
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   จุดขา้มแดน: ท่าข้ีเหลก็ (พม่า) – แม่สาย (ไทย) 
 แนวระเบียงยอ่ยดา้นตะวนัออก (Eastern Sub corridor) หรือ R5 ไดแ้ก่  

หนานหนิง – ฮานอย ผา่นเสน้ทาง โหยว่อี (Youyi – PRC) หรือ เสน้ทางฝ่างเฉิงก่าง 
(Fangchenggang – PRC) – ตงซิง (Dong Xing – PRC) – มงไค (Mong Cai – VN) 

 แนวระเบียงยอ่ยกลาง (Central Sub corridor) ไดแ้ก่ คุนหมิง – หม่ีเหลอ –  
หยนิซ่อ – ไคหยวน – เม่งซือ – เฮียโค่ว (จีน) – ลาวไค – ฮานอย – ไฮฟอง (Hai Phong – VN) ซ่ึง
เช่ือมต่อกบัไฮเวยห์มายเลข 1 ซ่ึงเป็นเสน้ทางจากภาคเหนือไปภาคใตข้องเวียดนาม 
    จุดขา้มแดน: เฮียโค่ว (จีน) – ลาวไค (เวียดนาม) จงัหวดัของไทยตามแนว
เส้นทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้มี 13 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ ตาก 
ก าแพงเพชร อุตรดิตถ ์พิษณุโลก นครสวรรค ์พระนครศรีอยธุยา และกรุงเทพฯ 

2) East-West Economic Corridor: EWEC หรือเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก –  
ตะวนัตก      

  2.1) เส้นทาง R9 ระยะทาง 1,320 กิโลเมตร เช่ือมโยงทะเลจีนใต ้กบัมหาสมุทร
อินเดีย (ทะเลอนัดามนั) เร่ิมตน้จากท่าเรือดานัง (Da Nang Port – VN) ผ่านลาว - ไทย - ไปท่าเรือ
เมาะละแหม่งหรือเมาะลาไย (Mawlamyine Port - Myanmar) ตัดกับ NSEC ท่ีจังหวัดตากและ
พิษณุโลก 

2.2) เส้นทาง R12 เช่ือมโยงภาคอีสานของไทยกับมณฑลกว่างซี โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ี จ. 
นครพนม เขา้เขตลาวท่ีแขวงค าม่วน วิ่งผ่าน จ. ห่าต๋ิง วิงห์และฮานอยของเวียดนาม ก่อนจะไป
ส้ินสุดท่ีกวา่งซี ภายหลงัการเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 3 (นครพนม - ค  าม่วน)  

2.3) เส้นทาง R8 มีจุดเร่ิมตน้ท่ี จ. บึงกาฬ เขา้เขตปากซันของลาว ผ่านเมืองวิงห์ มุ่งสู่กรุง
ฮานอยของเวียดนาม และไปส้ินสุดท่ีกวา่งซี  

จงัหวดัของไทยตามแนวเสน้ทางเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก มี 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตาก  
สุโขทยั พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และมุกดาหาร 

3) Southern Economic Corridor: SEC หรือเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตเ้ช่ือมโยง
ไทย –  

กมัพชูา - เวียดนาม ประกอบดว้ย 3 เสน้ทางยอ่ย (Sub corridor) และ 1 เส้นทาง Intercorridor ไดแ้ก่  
  Northern Sub corridor ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร เร่ิมตน้จาก กรุงเทพฯ –  

อรัญประเทศ  (ไทย) – ปอยเปต – เสียมเรียบ (เสียมราฐ) – สตึงเตร็ง (Stung Treng) – รัตนคีรี 
(Rattanakiri) – Ou Ya dav (กัมพูชา) – PleiKu – Quy Nhon (เวียดนาม) เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว
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ส าคญัระดบัโลก และ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ จาก กรุงเทพฯ สู่ นครวดั และเขาพระวิหารใน
กมัพชูา ผา่นตอนกลางของเวียดนามสู่พื้นท่ีชายฝ่ังเวียดนาม 

 Central Sub corridor หรือ R1 ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร เร่ิมตน้จาก กรุงเทพฯ  
– กบินทร์บุรี – สระแกว้ - อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ – แหลมฉบงั – พนมสารคาม – กบินทร์บุรี 
– สระแกว้ – อรัญประเทศ (ไทย) - ปอยเปต – ศรีโสภณ – เปอสาด - พนมเปญ –นาคหลวง – บาเวด 
(กมัพชูา) – มอคไบ - โฮจิมินตซิ์ต้ี – วงัเตา (เวียดนาม) 
           จุดขา้มแดน : อรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต (กมัพชูา) 
           จุดขา้มแดน : บาเวด (กมัพชูา) – มอคไบ (เวียดนาม)  

 Southern Coastal Sub corridor หรือ R10 ระยะทาง 970 กิโลเมตร เร่ิมตน้จาก 
กรุงเทพฯ– ตราด (ไทย) – เกาะกง – กาปอต (Kampot – กมัพูชา) – ฮาเตียน (Ha Tien) – Ca Mau – 
Nam Can (เวียดนาม) เช่ือมโยงพื นท่ี Eastern Seaboard ของไทยกบัชายฝ่ังของกมัพูชา และเป็น
ส่วนหน่ึงของเสน้ทางเลียบชายฝ่ังทะเล ไทย – กมัพชูา – เวียดนาม (R10) 

จุดขา้มแดน : หาดเลก็ (ไทย) – แชมแยม (กมัพชูา) 
 Intercorridor Link เร่ิมจาก สีหนุวิลล ์– พนมเปญ – กราตี – สตึงเตร็ง (Stung  

Treng) – ดงักาลอ (ตระเปียง ครีล) – ปากเซ - สะหวนันะเขต เส้นน้ีเป็นถนนสายหลกัท่ีเช่ือม 3 Sub 
corridor เขา้กบัแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor) 

จังหวดัของไทยตามแนวเส้นทางน้ี มี 8 จังหวดั ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแกว้ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราดและกาญจนบุรี 
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รูปภาพท่ี 2.1: The GMS Economic 
ท่ีมา: สถาบนันานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา ปรับปรุงจากธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชีย 
(ADB) 
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รูปภาพท่ี 2.2: แผนท่ีโครงการ Greater Mekong Sub-Region (GMS) 
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 2.1.3 เส้นทาง R3A (North South Economic Corridor : NSEC)  
เส้นทาง R3A (North South Economic Corridor : NSEC) หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

แนวเหนือ - ใต ้เป็นเส้นทางคมนาคมเช่ือมการขนส่งทางบกระหว่างนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
ประเทศจีน กับกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีระยะทางยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร มี
วตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกดา้นการคา้ ลดตน้ทุนในการขนส่ง สร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มคน
รายได้ต  ่า และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพฒันาในพื้นท่ีชนบทและชายแดน รวมถึงส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆระหว่างเส้นทาง R3A ซ่ึงเส้นทาง R3A เป็นเส้นทางท่ีช่วยลดระยะเวลาการ
เดินทางระหว่างนครคุนหมิง ประเทศจีน กบักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ท าให้การขนส่งสินคา้
ท าไดร้วดเร็วมากข้ึน  
 เส้นทางเศรษฐกิจ R3A หรือถนนหมายเลข 3 เป็นเส้นทางท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง จีน-ลาว-ไทย 
โดยเร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2538 ภายใตโ้ครงการ " ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ" และเปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเม่ือ
ปลายเดือนมีนาคม 2551 เป็นตน้มา การก่อสร้างถนนสายเศรษฐกิจ R3A สร้างข้ึนเพื่อเช่ือมโยงการ
คมนาคมในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน ้ าโขง เป็นโครงการบูรณาการเศรษฐกิจ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวไปจนถึงแลกเปล่ียนวฒันธรรม โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียวและการขนส่งสินคา้ ซ่ึง
ทางดา้นการท่องเท่ียวประเทศไทยถือว่ามีโอกาสสูงมากท่ีจะมีช่องทางและโอกาสในการเปิดรับ
นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน โดยเฉพาะจีนตอนใต ้ซ่ึงจะสามารถเดินทางมาโดยรถยนตห์รือทางเรือ
เพื่อมาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัต่างๆของประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากจ านวน
ประชากรของจีนมีจ านวนมากกว่า 1,400 ล้านคน และในด้านการขนส่งสินคา้ก็จะช่วยให้ลด
ระยะเวลาในการขนส่งและท าให้เกิดการลงทุนเพิ่มข้ึน และเพิ่มการขยายโอกาสในการขายสินคา้
กวา้งข้ึน ส่งผลท าให้จงัหวดัทางภาคเหนือของไทย อย่างเช่น จงัหวดัเชียงรายไดรั้บผลประโยชน์
โดยตรง รวมทั้งจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงกถื็อวา่เป็นโอกาสท่ีดีของประเทศไทยอีกดว้ย 
 จีนให้ความส าคัญกับเส้นทาง R3A เป็นอย่างมากเพราะจีนใช้เส้นทางน้ีในระบบ 
Backhauling หรือการขนส่งสินคา้จากจีนมาไทยแลว้ขนส่งสินคา้จากไทยไปจีน โดยใช้รถคนั
เดียวกนั ท าให้ตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ต ่า ปัจจุบนัการขนส่งสินคา้ระหว่างไทย-จีนนั้น จีนจะใช้
เมืองบ่อเตน็ ซ่ึงเช่าจากลาว 99 ปีเป็นศูนยก์ลางขนถ่ายสินคา้ เมืองบ่อเตน็ เป็นเมืองชายแดนลาวซ่ึง
อยูติ่ดกบัเมืองบ่อหาน (หรือโมฮัน่) ซ่ึงเป็นเมืองชายแดนของจีนในการขนส่งสินคา้ทัว่ไป จีนจะใช้
รถบรรทุกขนสินคา้จากเมืองเชียงรุ้ง (จ่ิงหง) คุนหมิง และเมืองใกลเ้คียงคุนหมิงไปท่ีบ่อเตน็ แต่ใน
ขณะเดียวกนั สินคา้จากประเทศไทยจะตอ้งไปเปล่ียนถ่ายสินคา้ท่ีบ่อเตน็ก่อน ไม่สามารถน ารถไทย
เขา้ไปในเขตประเทศจีนได ้โดยการท่ีรถไทยและรถจีนเปล่ียนถ่ายสินคา้ท่ีบ่อเตน็เป็นเพราะว่าไทย
กบัจีนยงัไม่ไดล้งนามในเร่ืองยานพาหนะขา้มพรมแดน แต่ไทยและจีนลงนามในเร่ืองยานพาหนะ
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ขา้มพรมแดนกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองบ่อเต็นจึงเป็นจุดนัดขนถ่ายสินคา้
ระหวา่งไทย-จีน 
 ปัจจุบันจีนได้จัดสร้าง  ศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าและศูนย์ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
(Distribution Center : DC)  ในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมบ่อหาน-บ่อเตน็(อยูใ่นฝ่ังบ่อหานของจีน ห่าง
จาก อ.เชียงของของไทย 243 กม.) บนพื้นท่ี 4.83 ตารางกิโลเมตร ในศูนยน้ี์จะมีทั้งคลงัสินคา้(ท่ีเป็น
หอ้งเยน็และไม่ใช่หอ้งเยน็) สถานีและศูนยข์นส่งสินคา้ทางรถยนต ์ลานจอดรถ มีร้านคา้ทัว่ไป และ
ร้านค้าปลอดอากร (ดิวต้ีฟรี)ร้านอาหารและภัตตาคาร มีโรงแรมระดับ 4 ดาวเพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียว โดยใชเ้งินลงทุน 8,000 ลา้นบาท  
 เส้นทาง R3A ตดัผ่าน 3 ประเทศ คือ จีนตอนใต ้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศไทย จุดเร่ิมตน้จากจากกรุงเทพ ไป อ.เชียงของ รวมเส้นทางในฝ่ังไทยทั้งหมด ระยะทาง
ประมาณ 688 กิโลเมตร โดยขา้มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-หว้ยทราย) ไปฝ่ังบา้นหว้ย
ทรายของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากหว้ยทรายไปบ่อเตน็รวมระยะทางประมาณ 
250 กิโลเมตร จากบ่อเต็นขา้มไปบ่อหาน จากบ่อหานไปเชียงรุ้ง (จ่ิงหง) ระยะทางประมาณ 200 
กิโลเมตร จากเชียงรุ้งไปคุน หมิงระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้ งหมดจาก
กรุงเทพไปคุนหมิงประมาณ 1,800 กิโลเมตร ปัจจุบนัจีนขนส่งสินคา้ประเภทพืชผกั และผลไมจ้าก
คุนหมิงไปท่ีบ่อเตน็โดยระยะทางประมาณ 780 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1-2 วนั แต่จะพบปัญหา
ในการขนถ่ายสินคา้สู่รถขนส่งของไทย เพราะโอกาสท่ีสินคา้จะเน่าเสียมีสูงมากเน่ืองจากตอ้งมีการ
เปล่ียนตูสิ้นคา้ เพราะฉะนั้นการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีบ่อหานจึงน่าจะเป็นการจดัการสินคา้จาก
เชียงรุ้ง คุนหมิง เพื่อจดัเก็บและรีแพก็สินคา้ไทยเตรียมเขา้สู่จีนเช่นกนัจึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การขนส่งสินคา้มากข้ึน  
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รูปภาพท่ี 2.3 : แผนผงัเส้นทาง R3A จากเชียงรายสู่คุณหมิง 

 การขนส่งสินคา้ผา่นเสน้ทาง R3A นั้น ถือวา่คุม้ค่าและประหยดัเวลามากและจะท าให้
ผลไมไ้ทยและผลไมจ้ากประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้วางจ าหน่ายมากข้ึนในตลาดนครเฉิงตู 
อีกทั้งผลไมด้งักล่าวยงัจะสามารถกระจายจ าหน่ายไปทัว่จีนไดอี้กดว้ย ซ่ึงระบบเสน้ทางโลจิสติกส์
ขนส่งสินคา้ R3A จะเป็นช่องทางการเช่ือมโยงระหวา่งนครเฉิงตูกบัประเทศในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้เกษตรท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ีสุด และเส้นทาง R3A ยงัเป็นช่อง
ทางการขนส่งสินคา้เกษตรจากไทยและสินคา้จากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีส าคญัสู่นครเฉิงตู และ
จะกระจายสินคา้ต่อไปยงัเมืองอ่ืนในภาคตะวนัตกและภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน โดยใช้
ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้จากไทยมาถึงนครเฉิงตูประมาณ 3-5 วนั ซ่ึงหากเทียบดูแลว้การขนส่ง
ผลไมไ้ทยผา่นเสน้ทาง R3A (กรุงเทพ-คุนหมิง-เฉิงตู) ซ่ึงหลงัจากเสน้ทางขนส่งสินคา้ R3A เปิดใช้
บริการ ตน้ทุนการขนส่งผลไมแ้ละสินคา้อ่ืนๆ จากไทยลดลงถึง30% ท าใหมี้ก าไรเพิม่ข้ึนประมาณ 
8-9% และเวลาการขนส่งสินคา้ท่ีสั้นลงท าใหผ้ลไมมี้คุณภาพและความสดใหม่มากข้ึนซ่ึงถือเป็น
เป็นปัจจยัส าคญัดึงดูดผูบ้ริโภคใหม้าเลือกซ้ือมากข้ึนเช่นกนั 

2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการใชเ้ส้นทาง R3A ขนส่งจากไทยเขา้สู่จีน 
จากปริมาณ มูลค่า และอตัราการเติบโต ของการน าเขา้-ส่งออกไทยผ่านด่านบ่อหานของ

เขตปกครองตนเองชนชาติไท - สิบสองปันนา มณฑลยนูนาน ประเทศจีน พบว่า เส้นทาง R3A ถือ
เป็นเส้นทางการขนส่งสินคา้จากไทยสู่จีนท่ีมีศกัยภาพสูงและก าลงัไดรั้บความนิยมจากผูป้ระกอบ
ทั้งประเทศไทยและจีน  โดยเฉพาะผูป้ระกอบการในจงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย และ
ผูป้ระกอบการในประเทศจีนตอนใต ้แต่การขนส่งบนเส้นทาง R3A ยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคบาง
ประการท่ีท าใหเ้สน้ทางการขนส่ง R3A น้ีถูกใชอ้ยา่งเตม็ท่ี แบ่งออกเป็น 3 ไดแ้ก่ 

 1808 กม. 
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1) การถ่ายสินคา้บริเวณด่านบ่อเตน็ของลาวเรียกว่าพิธีสารฯเป็นขอ้ตกลงทวิภาคีระหว่าง
ไทยกบัจีน 

  โดยไม่ไดร้วมถึงลาวในฐานะประเทศทางผ่านของเส้นทาง R3A ลาวจึงไม่อนุญาตให้รถขนส่ง
สินคา้ไทยหรือจีนผา่นลาวเขา้สู่อีกประเทศไดโ้ดยตรง จ าเป็นจะตอ้งถ่ายสินคา้จากรถของฝ่ายหน่ึง
ไปยงัรถของอีกฝ่ายท่ีมารอรับอยูบ่ริเวณจุดเปล่ียนถ่ายสินคา้ด่านบ่อเต็นของลาว ซ่ึงในการขนถ่าย
สินคา้นั้นจะตอ้งใชแ้รงงาน คน ซ่ึงท าใหมี้ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงข้ึนเท่ียวละ 2,000 - 3,000 
หยวน (10,000-15,000 บาท)  มีตน้ทุนดา้นเวลาเพิ่มข้ึน 2 - 3 ชัว่โมง ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สินคา้ประเภทผกัและผลไม ้ซ่ึงอาจเกิดความบอบช ้ าเสียหายระหว่างการถ่ายสินคา้และจ าเป็น
จะตอ้งเก็บในตูสิ้นคา้ปรับอากาศตลอดกระบวนการขนส่งจากตน้ทางถึงปลายทาง นอกจากน้ี เวลา
การเปิด-ปิดด่าน การจดัประเภทและค่าธรรมเนียม ขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากรท่ียุง่ยากของแต่
ละประเทศไม่เป็นหน่ึงเดียว ต้องด าเนินขั้นตอนของเอกสารถึง 4 คร้ัง คือ ท่ีด่านบ่อหานในยนูนาน 
ด่านบ่อเตน็และด่านหว้ยทรายในลาว และด่านเชียงของท่ีไทย ท าใหค่้าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

ปัจจุบนัประเทศไทย ลาว และจีน ไดมี้ความพยายามในการจดัท าบนัทึกความเขา้ใจ 3 ฝ่าย 
เพื่ออ านวยความสะดวกการคมนาคมขนส่งขา้มพรมแดนบนเส้นทาง R3A ในระหว่างท่ีการให้
สตัยาบนั ความตกลงวา่ดว้ยการขนส่งขา้มพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้โขง (GMS Cross Border 
Trade Agreement: GMS CBTA) ซ่ึงเม่ือลงนามบันทึกความเขา้ใจแล้ว สามารถเดินรถตรงข้าม
พรมแดนไดเ้ลย ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาการขนถ่ายสินคา้บริเวณด่านบ่อเต็น หากเป็นเช่นนั้นปริมาณ
การขนส่งสินคา้ไทยบนเสน้ทาง R3A ผา่นด่านเขา้สู่จีนจะเติบโตมากข้ึนอีก 

2) การก าหนดราคาพึงช าระอากรเพื่อค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลไมไ้ทยไดรั้บการ 
ยกเวน้ภาษีศุลกากรน าเขา้ภายใต ้FTA (Free Trade Area) อาเซียน-จีน แต่ยงัตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ท่ีด่านชายแดนในอตัราร้อยละ 13 ของราคาพึงช าระอากร โดยพบวา่การประเมินราคาพึงช าระอากร
ดงักล่าว ณ จุดน าเขา้ ยงัไม่มีความโปร่งใส และไม่มีมาตรฐานทัว่จีน อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลง
ราคาอา้งอิงบ่อยคร้ังโดยขาดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน ยกตวัอยา่งเช่น ราคาประเมินล าไยสดต่อตูเ้ม่ือ
เดือนตุลาคมอยูท่ี่ 31,000 หยวน ต่อมาในเดือนธนัวาคม เพิ่มข้ึนเป็น 42,000 หยวน โดยท่ีราคาขาย
ของล าไยในทอ้งตลาดไม่ไดป้รับสูงข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการมีตน้ทุนภาษีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และไม่
สามารถค านวณตน้ทุนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีแน่นอนไดใ้นกรณีน้ีทางการจีนกล่าวว่า การก าหนดราคาพึง
ช าระอากรใชร้าคาซ้ือขาย (Transaction Value) ท่ีจะตอ้งส าแดงตามความสัตยจ์ริง จึงไม่เก่ียวกบั
ราคาประเมิน ส่วนในกรณีฝากขาย ซ่ึงใชก้นัมากส าหรับการซ้ือขายผลไมไ้ทยมายงัจีนนั้น ปรากฏ
ว่า ผูน้ าเขา้จีนมกัจะมีหลกัฐานท่ีไม่ชดัเจนในเร่ืองราคาซ้ือขาย ณ ขณะท่ีมีการน าเขา้เพราะยงัไม่มี
การช าระจริง จึงตอ้งใชก้ฎหมายเลขท่ี 148 ขอ้ 36 คือใหผู้ช้  าระภาษีอากรจีนมาพบเจา้หนา้ท่ีจีน ณ ท่ี
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น าเขา้ เพื่อการก าหนดราคาพึงช าระอากร โดยเม่ือวนัท่ี 9 พ.ค. 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่าง
โจว ร่วมกับกงสุลฝ่ายศุลกากร และนายกสมาคมผูค่้าและส่งออกผลไมไ้ทย เขา้พบ Mr. Zhou 
Wenyi รองอธิบดี  Department of Customs Collection, กระทรวงการ ศุลกากร จีน  (General 
Administration of China Customs: GACC) และคณะ ท่ีกรุงปักก่ิง เพื่อหารือเร่ืองการก าหนดราคา
พึงช าระอากรส าหรับผลไมไ้ทยท่ีน าเขา้จีน เพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดน าเขา้ ให้สะทอ้นความ
เป็นจริงของราคาซ้ือขายตามฤดูกาล ทั้งน้ี ก.เกษตรฯ ของไทย (โดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร) 
ไ ด้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ร า ค า ซ้ื อ ข า ย ผ ล ไ ม้ ไ ท ย  แ ล ะ จ ะ ม อ บ ใ ห้  Department of Customs 
Collection, GACC พิจารณาใชป้ระโยชน์ส าหรับการก าหนดราคาพึงช าระอากร  Mr. Zhou Wenyi 
เห็นว่า ขอ้มูลดงักล่าวคงจะมีส่วนช่วยในการก าหนดราคาพึงช าระอากร และจะเป็นขอ้มูลราคาซ้ือ
ขายผลไม ้ณ ตน้ทาง ซ่ึงอาจจะช่วยให้การก าหนดราคาพึงช าระอาการไดใ้กลเ้คียงความจริงมาก
ท่ีสุด แต่เน่ืองจากรูปแบบการคา้ผลไมข้องไทย (ท่ีตลาดเจียงหนานของนครกว่างโจว) เป็นแบบ 
ฝากขาย ซ่ึงหมายถึง เป็นขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มเกษตรกรหรือเจา้ของสวนผลไมก้ับผูน้ าเขา้จีน 
เพื่อให้มีการขนส่งและน าเข้าไปจ าหน่ายในจีนก่อน แล้วจังมีการช าระบัญชี ซ้ือ-ขายกันใน
ภายหลงั ขอ้มูลดงักล่าวคงจะไม่อาจท าใหผ้ลการก าหนดราคาพึงช าระอากรตรงกบัความคิดของนกั
ธุรกิจไทย 

3) ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนวา่ตน้ทุนสูงจากการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มซ ้ าซอ้นของ 
ผูป้ระกอบการในจีนรวมถึงผูป้ระกอบการไทย ซ่ึงในความเป็นจริงเป็นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็น ทอดๆ ต่อไปถึงผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการคา้ปลีกสามารถน าภาษีขายท่ีไดรั้บไปหกัจาก ภาษี
ซ้ือท่ีจ่ายให้ผูข้นส่ง แลว้จึงน าส่วนต่างไปช าระให้แก่กระทรวงการภาษีจีน ซ่ึงหมายความว่าไม่มี
การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซ ้ าซอ้น เป็นเพียงความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ
กบัผูป้ระกอบการ 

2.1.5 ประโยชน์ของเสน้ทาง R3A ท่ีมีต่อทุกประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน ้าโขง 

1) การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ีจะเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง
เครือข่ายดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาค  

2) ดา้นการคา้ การลงทุน และโลจิสติกส์ ส่งเสริมการพฒันาสินคา้และบริการใหมี้คุณภาพ 
เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ และการแสวงหา ตลาดใหม่ๆ ให้
เพิ่มข้ึน ตลอดจนพฒันาดา้นโลจิสติกส์ และ Supply Chain รองรับการเช่ือมโยง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
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3)  การสร้างความแขง็แกร่งใหภ้าค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้ง ดา้น
ปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมศกัยภาพดา้นการศึกษาวิจยั การสร้างนวตักรรม 
และการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน  

4) ด ารงฐานวฒันธรรมและทุนทาง สงัคมของลา้นนาท่ีมีความหลากหลาย ทั้งเช่ือมโยง
ทางวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบา้นในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงไปพร้อมๆ กนั  

5) พฒันาทรัพยากรมนุษย ์คุณภาพ ชีวิต และสร้างความเขม้แขง็ของกระบวน การประชา
สังคม  

6) ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และการจดัการท่ีเป็นระบบ เกิดสมดุล  

7) สร้างความมัน่คงในพื้นท่ีปกติและพื้นท่ีตามแนวชายแดน  

8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใหม้ากข้ึน 

2.1.6 จุดเด่นของเสน้ทาง R3A 3 ประการ  
1) เส้น R3A เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างไทยและจีนท่ีสั้นและรวดเร็วท่ีสุดในการขนส่ง

ผลไมส้ดจากไทย ซ่ึงสามารถควบคุมคุณภาพของผลไมส้ดไดดี้ท่ีสุด  
2)  มีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนตลาดเป้าหมายตามการเปล่ียนแปลงของราคาและ

ความตอ้งการผลไมส้ดของตลาด  
3) ครอบคลุมทั้งตลาดจีนตอนใตบ้นเสน้ R3A มีนครคุนหมิงเป็นศูนยก์ลางและ 
ตลาดจีนตะวนัตกบนเสน้กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เฉิงตูซ่ึงมีนครเฉิงตูเป็นจุดศูนยก์ลาง 

จากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตามเส้นทางขนส่ง R3A (ไทย-ลาว-จีน) ท าใหเ้ห็นวา่เส้นทาง R3A จะ
มีบทบาทในการเป็นเส้นทางขนส่งทางบกท่ีมีความส าคญัทั้ งทางด้านการคา้และทางด้านการ
ท่องเท่ียวซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยกบัประเทศจีนตอนใตเ้ขา้ดว้ยกนั 
ทั้งน้ีปัจจุบนัเส้นทาง R3A ก าลงัขยายบทบาทมากยิ่งเพื่อร่วมกบัโครงการ “One Belt-One Road” 
ของจีน ซ่ึงนครเฉิงตูพยายามสร้างบทบาทให้ในการเช่ือมโยงกบัประเทศไทยผ่านเส้นทาง R3A 
ภายใตน้โยบายน้ี ดงันั้นจะเห็นไดว้่า นครเฉิงตูมีความพร้อมในการรับน าเขา้สินคา้ไทยผ่าน R3A 
ดังนั้น R3A จะเป็นอีกเส้นทางการคา้ทางบกท่ีมีศกัยภาพในการช่วยผลกัดันการส่งออกสินคา้
คุณภาพของไทยโดยเฉพาะผลไมไ้ปยงัจีนตะวนัตก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนและมีความหลากหลายมากข้ึนในปัจจุบนั จึงเป็นโอกาสอนัดีของผูป้ระกอบการไทยท่ีจะ
สามารถใชเ้ส้นทางโลจิสติกส์ดงักล่าวขนส่งสินคา้เขา้ไปขยายตลาดสินคา้ไทยในภาคตะวนัตกของ
จีน โดยนครเฉิงตูเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีมีตลาดผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพและมีก าลงัซ้ือสูง และจุดกระจาย
สินคา้ไทยไปยงัเมืองรองอ่ืน ๆ ในมณฑลเสฉวน รวมถึงมหานครฉงช่ิง และมณฑลตอนในของ
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จีน  และนอกจากน้ีเส้นทาง R3A จะเป็นเส้นทางท่ีช่วยส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวของไทย โดย
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของทั้งชาวเฉิงตูและชาวนครฉงช่ิงอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

2.2 ด่านศุลกากรเชียงของ  

 ด่านศุลกากรเชียงของ จงัหวดัเชียงราย มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 1 
หรือท่าเรือบัค๊ ปัจจุบนัเป็นด่านพรมแดนตามกฎกระทรวง ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 2 ท่าเรือ
เชียงของ ด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 3 ท่าเรือผาถ่าน และด่านพรมแดนเชียงของแห่งท่ี 4 สะพาน
มิตรภาพแห่งท่ี 4 เชียงของ – ห้วยทราย ซ่ึงเป็นการเปิดเพื่อรองรับเส้นทางการขนส่ง R3A และ
ปริมาณการคา้ท่ีสูงข้ึน มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผูป้ระกอบการ ลานตรวจสอบ
สินคา้ ลานจอดสินคา้ คลงัเก็บรักษาสินคา้ คลงัของการ และสถานท่ีส าหรับติดตั้งเคร่ือง X-Ray บน
พื้นท่ี 24.75 ไร่   

2.3 ด่านศุลกากรห้วยทราย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที ่4) 

 ห้วยทราย (ลาว: ຫ້ວຍຊາຍ) เป็นเมืองเอกของแขวงบ่อแกว้ ประเทศลาว ประกอบดว้ย 88 
หมู่บา้น 14 หมู่บา้นพฒันา และ 1 บา้นใหญ่ มี 13,086 ครอบครัว ประชากรทั้งหมด 62,223 คน เป็น
หญิง 31,500 คน ประชากรในช่วงอายุ 15-40 ปี มี 26,998 คน เป็นหญิง 13,314 คน ตวัเมืองห้วย

ทรายตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าโขง โดยอีกฝ่ังท่ีอยูต่รงขา้มกนัคือตวัอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
 ด่านศุลกากรห้วยทราย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 4) เป็นสพานท่ีเช่ือมระหว่าง
ประเทศไทย อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ประเทศไทย และ ห้วยทราย แขวงบ่อแกว้ ประเทศ
ลาวเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงการเดินทางจากหว้ยทรายไปหลวงน ้าทาประมาณ 70 กิโลเมตรท าใหมี้การขนส่ง
ทีสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน เพราะในอดีตจะมีเพียงการขนส่งทางเรือท่ีท่าเรือบัค๊เท่านั้น จึงท าใหเ้กิด
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปมาระหวา่งประเทศมากยิง่ข้ึน มีผลท าใหก้ารคา้ขายบริเวณหว้ย
ทราย มียอดขายมากข้ึน รวมถึงนักท่องเท่ียวไปเท่ียวลาวมากข้ึน ซ่ึงในปี 2015 นักท่องเท่ียวใช้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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เส้นทางน้ี ผ่านด่านศุลกากรห้วยทรายมากถึง 4,600,000 กว่าคน สามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียว 700 ลา้นดอลล่าสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.4 : ด่านเชียงของ ไทย – ลาว 

รูปภาพท่ี 2.5 : สะพานมิตรภาพไทย - ลาว 4 
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รูปภาพท่ี 2.6 : ด่านหว้ยทราย (ลาว) 

รูปภาพท่ี 2.7 : ด่านบ่อเตน็ ลาว – จีน 

รูปภาพท่ี 2.8 : การเปล่ียนถ่ายตูสิ้นคา้ท่ีด่านบ่อเตน็ 
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2.4 แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัการบริการ 

 2.3.1 ความหมายของการบริการ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525 อา้งถึงใน วรรณวิภา พีราวชัร, 2549) ไดใ้ห้ ค  า

จ ากดัความของค าวา่ การบริการ หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่าง ๆ เช่น ใหบ้ริการ
หรือใชบ้ริการ เป็นตน้ 

การบริการ SERVICE หมายความวา่ เป็นการบริการท่ีดี สามารถแยกไดด้งัน้ี 
S = Service Mind หมายถึง การมีใจใฝ่บริการ ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพึงพอใจและสุขใจใส่ 
E = Enthusiasm หมายถึง การมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
R = Readiness หมายถึง การมีความพร้อมทั้งบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใหบ้ริการ 
V = Value หมายถึง การตระหนกัถึงคุณค่าในงานบริการท่ีทา ว่าเป็นงานท่ีมีประโยชน์ มี

คุณค่า และสามารถสร้างความภาคภูมใจใหก้บัชีวิตได ้
I = Interested หมายถึง มีความสนใจ ใส่ใจ ในงานบริการท่ีทาดว้ยความเตม็ใจ 
C = Cleanliness หมายถึง ความสะอาด การบริการท่ีดี อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ หรือ

พนกังานบริการตอ้งมีความสะอาด 
E = Endurance หมายถึง ความอดทน อดกลั้น งานบริการจะตอ้งพบเจอกับบุคคลหลาย

ประเภท ทั้งประเภทเฉย ๆ ร้อนรน จุกจิกจูจ้ี้ข้ีบ่น ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความอดทน 
S = Smile หมายถึง การยิม้แยม้แจ่มใส การมีมิตรภาพต่อผูม้ารับบริการทุกคนโดยทัว่หนา้ 

ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะใด ๆ ทั้งส้ิน 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541) กล่าววา่ 

บริการ (Service) เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจะสนองความตอ้งการแก่ลูกคา้  

รูปภาพท่ี 2.9 : ด่านบ่อหาน (จีน) 
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การบริการ คือ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตามท่ีบุคคลหน่ึงสามารถเสนอให้อีก
บุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจจบัตอ้งไดแ้ละไม่ทาให้เกิดความเป็นเจา้ของใด ๆ ทั้งส้ิน การผลิต
บริการน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้กไ็ด ้(Kotler & Bloom, 1984; Kotler, 1988, อา้งถึงใน ธีร
กิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2547)  
การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมท่ีโดยทัว่ไปมิอาจจบัตอ้งได ้ซ่ึงตามปกติมกัจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อกนัระหว่างลูกคา้กบัพนกังานผูใ้ห้บริการ และ/ หรือ กบัทรัพยากรท่ีมีตวัตน
หรือสินคา้ และ/ หรือระบบของผูใ้หบ้ริการนั้น ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้นัน่เอง (Gronross, 
1990, อา้งถึงใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2547)  

การบริการ เป็นกิจกรรมท่ีถูกเสนอขาย ซ่ึงให้ผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์ และ
ความพึงพอใจ โดยปราศจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในตวัสินคา้ (Blois, 1974, อา้งถึงใน ธีรกิ
ติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2547)  

บริการ (Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได้ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร เป็นตน้ (ปณิศา ลญัชานนท์, 
2548)  

บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบติังานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้กบัฝ่ายอ่ืน แมว้่ากระบวนการ 
(Process) อาจผูกพนักบัตวัสินคา้ก็ตาม แต่ปฏิบติัการก็เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้และ ไม่
สามารถครอบครองได ้และบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหา คุณประโยชน์ 
(Benefits) ใหแ้ก่ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่ง อนัเป็นผลมาจากการท่ีผูรั้บบริการหรือผูแ้ทน
นาเอาความเปล่ียนแปลงมาให ้(คริสโตเฟอร์ เอช เลิฟลอ็ค และลอเรน ไรท,์ อดุลย ์จาตุรงคก์ลุ ดลยา 
จาตุรงคก์ลุ และพิมพเ์ดือน จาตุรงคก์ลุ, ผูแ้ปล, 2546) 

โบวี่, ฮูสตนั และทิล (Bovee, Houston & Thill, 1995) อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
, 2543) บริการ (service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่
ลูกคา้ บริการจึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถสัมผสัได ้ท่ีเสนอขายผลประโยชน์ทางด้านการเงิน 
กฎหมาย การดูแลรักษา การพกัผอ่น หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่ผูบ้ริโภค 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543,) บริการ คือ งานท่ีไม่มีตวัตน สมัผสัไม่ได ้แต่สามารถสร้างความ
พึงพอใจในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ช้ในตลาดธุรกิจได้ จะเห็นไดว้่า 
จุดมุ่งหมายหลกัของบริการ คือ การตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ทาให้เกิดความพึงพอใจจาก
การซ้ือบริการเหล่านั้น ดงันั้นการจาหน่ายบริการ จึงมีความจาเป็นท่ีจะตอ้งค านึงถึงการบริหาร
การตลาดเช่นเดียวกบัการจาหน่ายสินคา้ท่ีมีตวัตน 
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จากท่ีกล่าวขา้งตน้ อาจสรุปความหมายของบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการใน
การด าเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคล หรือองคก์รในอนัท่ีจะทาใหผู้อ่ื้นไดรั้บประโยชน์ หรือ
ความสุข หรือความสะดวกสบาย หรือไดรั้บความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
นั้นได ้ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้ง หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้กไ็ด ้ตลอดจนการบริการสาธารณะ  

 
 
 

2.5 แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ
หมายถึง รักชอบใจ และพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกท่ีมีของบุคคลท่ีมีต่องาน
ท่ีปฏิบติัอยูแ่ละความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการท างาน อยา่งไรกดี็ความพึงพอใจของแต่ละคน
ไม่มีท่ีส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึง
พอใจในส่ิงท่ีเคยพอใจมาแลว้ ฉะนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุล่วงตามเป้าหมายท่ีองคก์รหรือ
หน่วยงานตั้งไว ้

  ปรียากร (2535) ไดมี้การสรุปว่า ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อาย ุเวลา
ในการท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 

2. ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะทาง
วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
เป็นตน้ 

3. ดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงานรายรับ 
ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหนา้ อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงาน 
ความรับผิด การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็น
ตน้ 
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  Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เ กิดข้ึนต้องมี
ส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง   ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึง
เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และ
ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์

        1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 

        อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความ
ตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อใหไ้ดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น 
ค  าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึง
นอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 

         1.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั 
อากาศ ยารักษาโรค 
        1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า ความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
 1.3 ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
 1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบั
ถือและสถานะทางสังคม 
 1.5 ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ 
สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 

        บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน
เม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นกจ็ะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอด
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อยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่
ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความ
ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้กจ็ะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 

        2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์

        ซิกมนัด ์ฟรอยด ์( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทางจิตวทิยา
มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้า
เหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

 ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใดๆ
ท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากล าบาก โดย
อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจวา่ 
มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

2. ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจวา่มนุษยจ์ะ 
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ าเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป 

3. ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวา่มนุษยแ์สวงหาความสุข 
เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้น่ึง
ดว้ย 
 วรูม Vroom (1964) กล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้
เพราะทั้งสองค าน้ี หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากท่ีบุคคลไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใจส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะ
แสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึง
พอใจ 

 ดิเรก (2528) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคล
อนัเกิดจากการปฏิบติังานและผลท่ีไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี
ความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานมีขวญัและก าลงัใจมีความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจใน
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ความส าเร็จของงานท่ีท าและส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานส่งผล
ต่อถึงกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย  

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก ภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั 
ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไรถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจ
มากไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัไวท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกบั  

ฉตัรชยั (2535) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

กิตติมา (2546) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆเม่ือไดรั้บการตอบสนอง  

กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซับซ้อนและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการ
ของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น  

นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวก
มากกวา่ทางลบ  

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ีมี
อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไป
ระหวา่งการเสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีได้รับผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ จากการตรวจ
เอกสารขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกั
เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหาก
ความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึน 

 มอส (Morse.1958) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียดทั้งน้ี
เพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ  ถา้ความตอ้งการได้รับการตอบสนองทั้ งหมดหรือ
บางส่วน ความเครียดก็จะนอ้ยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลบักนัถา้ความตอ้งการนั้น
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึน  
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วรูม (Vroom.1964) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบ
จะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง  
 จากท่ีกล่าวขา้งตน้ อาจสรุปความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกดี รู้สึกชอบ 
รู้สึกพอใจ หรือทศันคติทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น การได้รับการตอบสนองความตอ้งการ
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของเหตุการณ์ขณะนั้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีไดรั้บความส าเร็จตาม
มุ่งหวงัและความตอ้งการ 
 2.5.2 ระดบัความพึงพอใจ 
  คณะกรรมการรณรงคก์ารเพิ่มผลผลิตสิงคโปร์ (2539) ไดแ้บ่งระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไว ้3 ระดบั 
  ระดบัท่ี 1 สนองความจ าเป็นของลูกคา้ 
  ระดบัท่ี 2 สนองความคาดหมายของลูกคา้ไวใ้นวิถีทางท่ีเขาอยากกลบัมาใชบ้ริการ 
  ระดบัท่ี 3 ไปไกลกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ ท ามากเกินกวา่ท่ีเขาคาดถึง 
 2.5.3 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  
  อเดยแ์ละแอนเดอร์เชน (Aday and Andersen, 1978) กล่าวถึงทฤษฏีท่ีช้ีพื้นฐาน 6 
ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ และความรู้สึกท่ีผูใ้ช้บริการได้รับจาก
บริการเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะช่วยประเมินระบบบริการว่าไดมี้การเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการ ความพึงพอใจ 6 
ประเภทนั้น คือ  
 1)  ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บจากบริการ (Convenience) ซ่ึงแยกออกเป็น 
  1.1) การใชเ้วลารอคอยในสถานท่ีบริการ (Office Waiting Time)  

1.2) การไดรั้บการดูแลเม่ือมีความตอ้งการ (Availability of Care When Needs) 
1.3) ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บในสถานบริการ (Base of Getting to Care) 

 2)  ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Co-Ordination) ซ่ึงแยกออกเป็น 
 2.1) การไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีหน่ึง คือ ผูใ้ชบ้ริการสามารถขอรับ

บริการตาม 
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (Getting All Needs Met at One Place) 
 2.2) ผูใ้หบ้ริการใหค้วามสนใจผูใ้ชบ้ริการ 
 2.3) ไดมี้การติดตามผลงาน (follow-up) 

3)    ความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการ (Information) 



40 
 

3.1) ความพึงพอใจต่ออธัยาศยั ความสนใจของผูใ้หบ้ริการ (Courtesy) ไดแ้ก่ การ
แสดง 

อธัยาศยัท่าทางท่ีดี เป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการ และความสนใจ ห่วงใยต่อผูใ้ชบ้ริการ 
3.2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพของ

การบริการ 
ต่อผูใ้ชบ้ริการ 

3.3) ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเม่ือใช้บริการ (Output –Off-Pocket Cost) ได้แก่ 
ค่าใชจ่้าย 

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของผูใ้ชบ้ริการ 
ดงันั้น การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์(LSP) จึงตอ้งอาศยัปัจจยั

ต่างๆดงั 
ท่ีกล่าวมา รวมทั้งตอ้งศึกษาความพึงพอใจทั้งดา้นบวกและดา้นลบ เพื่อแสดงว่ามีความพึงพอใจ 
และไม่พึงพอใจในดา้นใด  

2.6 แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัการขนส่งสินค้า  

 2.6.1 ความหมายของการขนส่ง  
การขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์ส่ิงของจากสถานท่ีหน่ึงไปยงั

สถานท่ีอีกแห่งหน่ึง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามน้ีแค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด
ข้ึนมาไดว้่า การขนส่งเป็นการเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์หรือส่ิงของจากอาคารแห่งหน่ึงเท่านั้น แต่แทท่ี้
จริงแล้วการขนส่งยงัมีความหมายกวา้งขวางโดยครอบคลุมไปถึงการขนส่ง การขนถ่าย การ
เคล่ือนยา้ยคนหรือส่ิงของภายในอาคาร ภายในบา้น ภายในท่ีทางานหรือภายในโรงงานดว้ย ดงันั้น
หากยึดคาจากดัความถูกตอ้งแลว้การท่ีคนเราเดินอยูภ่ายในบา้น การใชร้ถเขน็ช่วยบรรทุกของเม่ือ
เขา้ไปซ้ือสินคา้หรือการท่ีกรรมกรขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือก็นบัเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการขนส่ง
เช่นเดียวกนั (จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา, 2543) 

การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยงัมีความหมายท่ีซบัซอ้นกว่านิยามของการขนส่ง
ตามท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป กล่าวคือ การขนส่งหมายถึง การเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือสินคา้จากสถานท่ี
หน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง  อันก่อให้ เ กิดอรรถประโยชน์ด้านสถานท่ี  (Place Utility) และ
อรรถประโยชน์ด้านเวลา  (Time Utility) ดังนั้ นถ้าพิจารณาจากนิยามข้างต้น การขนส่งสินค้า 
(Freight Transportation) จึงหมายถึง การเคล่ือนยา้ยสินคา้สินคา้จากสถานท่ีท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ี
หน่ึงอนัก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี (Place Utility) และอรรถประโยชน์ดา้นเวลา (Time 
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Utility) ทั้งน้ีการเคล่ือนยา้ยดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้ซ่ึงจะเป็นการก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ด้านสถานท่ี และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กับความต่อเน่ือง ในการ
ให้บริการ (Consistency of Service) เป็นตัวท่ีบ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา (จักรกฤษณ์ 
ดวงพสัตรา, 2543) 

แลมเบิร์ท (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ไดใ้หค้วามหมายของโลจิสติกส์ (Logistics)ไว้
ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการดาเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
เคล่ือนยา้ยการจดัเก็บวตัถุดิบสินคา้ระหว่างผลิตสินคา้ส าเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งด าเนิน
ไปจากแหล่งจดัหาไปสู่จุดบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยตน้ทุนประสิทธิภาพ
ในการขนส่ง (Efficiency of Transportation) การพฒันาการขนส่งนั้นมุ่งท่ีจะพฒันาให้การขนส่งมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงตามหลกัของการขนส่งแลว้ถือว่าการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 1) ความรวดเร็ว การขนส่งท่ีมีความรวดเร็วสามารถท่ีจะทาให้สินคา้และบริการ
ต่างๆไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพ
เหมือนกบัสินคา้และบริการท่ีแหล่งผลิต 

 2) การประหยดั การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งทาให้เกิดการประหยดัใน
ตน้ทุนการขนส่งและประหยดัในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผูป้ระกอบกิจการขนส่งตอ้งพยายามให้
ตน้ทุนในการขนส่งต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาได ้ซ่ึงเม่ือตน้ทุนในการขนส่งต ่าแลว้ การเรียกเก็บอตัรา
ค่าบริการก็ลดลงดว้ยอนัจะทาให้ผูใ้ชบ้ริการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเสียอตัราค่าบริการโดยสาร
หรือค่าระวางดว้ย ดงันั้นความประหยดัถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) ความปลอดภยั หมายถึง ความปลอดภยัจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินคา้
ตลอดจนความปลอดภยัของยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งด้วย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก
ส าหรับระบบการขนส่ง ซ่ึงถือไดว้่าผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งรับผดิชอบต่อการสูญเสียและเสียหาย
ในทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนต่อสินคา้และบริการ 

 4) ความสะดวกสบาย การขนส่งท่ีดีจะตอ้งให้ความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
หรือความสะดวกในการขนส่งสินคา้และบริการ เช่น ยานพาหนะจะตอ้งมีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น พร้อมท่ีน ามาใชใ้นการเคล่ือนยา้ยไดท้นัที 

 5) ความแน่นอนเช่ือถือได้และตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) ถือเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงส าหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งมี
ก าหนดในการเดินทางท่ีแน่นอนเช่ือถือได้ และตรงต่อเวลา มีจ านวนเท่ียวท่ีวิ่ง เวลาท่ีจะออก
เดินทางจากตน้ทางเวลาท่ีเดินทางถึงปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง เวลาท่ีจะผ่านจุดท่ีส าคญั
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ต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งระบุไวแ้ละจะตอ้งรักษาเวลาใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวจึ้งจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 
(คานายอภิปรัชญาสกลุ, 2546) 

2.6.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 
  ทางเลือกของการขนส่ง การขนส่งในประเทศไทยมีทางเลือกอยู่ 4 ประการ 
ประกอบดว้ย 
  1) การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่  

 1.1) การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมีปริมาณ
สูงท่ีสุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัท่ีหล่อเล้ียงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทาง
ถนนกระทาไดโ้ดยการใชร้ถบรรทุก 4 ลอ้ 6 ลอ้ 10 ลอ้ หรือมากกว่า 10 ลอ้ เป็นยานพาหนะในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ อาจกล่าวไดว้่าสินคา้ทุกชนิดสามารถขนส่งไดโ้ดยการขนส่งทางถนน ขอ้ดีท่ี
ส าคญัท่ีสุดของการขนส่งทางถนน ได้แก่ คุณลักษณะท่ีเรียกว่าบริการถึงท่ีหรือ Door-to-door 
Service หรือการนาสินคา้ไปส่งไดถึ้งบา้น ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายมากกว่า
รูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ ในปัจจุบนัประเทศไทยมีโครงข่ายถนนค่อนขา้งดีมากทั้งในเขตเมืองและ
นอกเมืองการขนส่งสินคา้ทางถนนสามารถเขา้ถึงไดท้ัว่ทุกอ าเภอของ 76 จงัหวดัในประเทศไทย  

1.2) การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีอยูคู่่สงัคมไทยมา
นบัตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 สินคา้ท่ีขนส่งทางรางมกัจะเป็นสินคา้ท่ีมีการขนยา้ยคราวละมากๆ เช่น 
ขา้ว นา้ตาล ปูนซีเมนต ์ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ในรอบหลายปีท่ีผา่นมาการขนส่ง
สินคา้ทางรถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน แต่กย็งัมีปัญหาอีกหลายประการท่ียงัรอการปรับปรุง
แกไ้ข ทั้งในส่วนของโครงข่ายท่ีไม่ทัว่ถึงและการเช่ือมโยงระหวา่งรถไฟกบัการขนส่งวิธีอ่ืนๆ ยงั
ท าไดไ้ม่ดีอยา่งท่ีผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งการ รูปท่ี 3 แสดงเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟของ
ประเทศไทย ซ่ึงมีความยาวทั้งส้ิน 4,180 กิโลเมตร เสน้ทางวิ่งผา่น 46 จงัหวดั  

2) การขนส่งทางน ้า (Water Transportation) เป็นการขนส่งท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุดใน 
บรรดาทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จาเป็นตอ้งสร้างเสน้ทางข้ึนมา อาศยัเพยีงเสน้ทางท่ีมีอยูแ่ลว้
ตามธรรมชาติเป็นส าคญัเช่น คลอง แม่นา้ ทะเล และมหาสมุทร อยา่งไรกต็ามการขนส่งทางน ้าเป็น
การขนส่งท่ีชา้ท่ีสุด ดงันั้นจึงเหมาะกบัสินคา้ท่ีไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาส่งมอบสินคา้ มกัจะเป็น
สินคา้ท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยต ่าและขนส่งในปริมาณมากๆ เช่น วสัดุก่อสร้างจาพวกอิฐ หิน ปูน ทราย 
เป็นตน้ การขนส่งทางน ้าอาจแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 รูปแบบตามลกัษณะของเสน้ทางขนส่ง ไดแ้ก่  

2.1) การขนส่งทางล าน ้ า (Inland Water Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน ้าท่ีใชส้าย 
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น ้าในแผน่ดินเป็นเสน้ทางขนส่งสินคา้ ไดแ้ก่ การขนส่งผา่นคลองและแม่น ้า เสน้ทางการขนส่งทาง
ล าน ้ าท่ีส าคญัของประเทศไทย คือ แม่น ้าโขง เจา้พระยา ท่าจีน ป่าสัก แม่กลองและบางปะกง  

2.2) การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน ้าท่ีผา่น 
ทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเช่ือมต่อกบัการขนส่งทางถนนและทางราง ส าหรับ
ประเทศไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งระหวา่งประเทศท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด อาจกล่าวไดว้า่
สินคา้น าเขา้และส่งออกเกือบทั้งหมดของประเทศไทยใชก้ารขนส่งทางทะเลทั้งส้ิน ณ ปัจจุบนัการ
ขนส่งทางทะเลของประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะผา่นท่าเรือสองแห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรือกรุงเทพ 
(คลองเตย) และท่าเรือน ้าลึกแหลมฉบงั จากสถิติของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2550 มี
สินคา้ประมาณ 18 ลา้นตนัและ 45 ลา้นตนัผา่นท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบงัตามล าดบั  

3) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีไปไดไ้กลท่ีสุดและ 
รวดเร็วท่ีสุด แต่มีตน้ทุนต่อหน่วยแพงท่ีสุด จ าเป็นตอ้งก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคจานวน
มหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้งตอ้งอาศยัระบบขนส่งสินคา้ทาง
ถนนเพื่อให้สินคา้ไปถึงลูกคา้ท่ีปลายทางตามพื้นท่ีต่างๆ ได้ ปัจจุบนัประเทศไทยมีสนามบินท่ี
ใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์35 แห่ง จ าแนกออกเป็น  

3.1) สนามบินระหวา่งประเทศ (International Airports) ด าเนินการโดยบริษทัท่าอากาศยาน 
ไทยจ ากดั (มหาชน) จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต 
และหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา ปริมาณการขนส่งสินคา้ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดผ่านท่าอากาศ
ยานเหล่าน้ี 

3.2) สนามบินภายในประเทศ (Domestic Airports) เกือบทั้งหมดบริหารโดยกรมการขนส่ง 
ทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเวน้สนามบินสุโขทยั สมุย และระนอง ซ่ึงบริหารโดยบริษทั การ
บินกรุงเทพ จากดันอกจากน้ียงัมีสนามบินอู่ตะเภา จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นของกองทพัเรือ 
  4) การขน ส่ งทาง ท่อ  (Pipeline Transportation) เ ป็นระบบการขน ส่ ง ท่ี มี
ลกัษณะเฉพาะเน่ืองจากสินคา้ท่ีขนส่งตอ้งอยูใ่นรูปของเหลว เป็นการขนส่งทางเดียวจากแหล่งผลิต
ไปยงัปลายทาง ไม่มีการขนส่งเท่ียวกลบัสินคา้ท่ีนิยมขนส่งทางท่อ ไดแ้ก่ น ้ า น ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของน ้ ามนันั้น มีผูใ้ห้บริการขนส่งน้ามนัทางท่ออยู่ 2 ราย 
ไดแ้ก่ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั และบริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั ซ่ึงทั้งหมดเร่ิมจาก
โรงกลัน่นา้มนัของบริษทัต่างๆ ตามพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและชานกรุงเทพฯ ไปยงัคลงัน ้ ามนั
ทางดา้นเหนือของกรุงเทพมหานครและท่ีสระบุรี ความยาวท่อรวมประมาณ 430 กิโลเมตร ปัจจุบนั
การใชป้ระโยชน์ท่อส่งนา้มนัยงัไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควรจะเป็น ช่วงท่อท่ีใชง้านมากท่ีสุด คือ ช่วงระหวา่ง
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คลงัน ้ ามนัล าลูกกาไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นการส่งน ้ ามนัไปใหบ้ริการแก่สายการบินต่างๆ 
แมก้ระนั้นอตัราการใช้ประโยชน์ของช่วงดังกล่าวก็เพียงแค่ประมาณ 50% ของความจุ เท่านั้น 
ผูป้ระกอบการยงันิยมขนส่งน ้ ามนัทางถนนมากกว่าเน่ืองจากตน้ทุนค่าขนส่งต ่ากว่า (เพราะว่าไม่
ตอ้งลงทุนก่อสร้างท่อ) และมีโครงข่ายทัว่ถึงทั้งประเทศ ผิดกบัระบบท่อซ่ึงกระจุกตวัอยู่ในภาค
ตะวนัออกและรอบๆ พื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

จากท่ีกล่าวขา้งตน้ อาจสรุปความหมายของการขนส่ง (Transportation) หมายถึง การ 
เคล่ือนยา้ยคน (People) สัตว ์ส่ิงของ (Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง โดยการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ย ความเร็ว การประหยดั ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความ
แน่นอน เช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา 
 

2.7 แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัโลจิกติกส์ 

2.7.1 ความหมายของโลจิกติกส์ 
โลจิสติกส์ (logistics) มาจากภาษาฝร่ังเศส ค าวา่ “Logistique” ท่ีมีรากศพัทค์  าวา่ โลเชร์ 

(Loger) ท่ีหมายถึงการเกบ็ โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการขนส่งสินคา้ทางการทหาร ในการส่งก าลงั
บ ารุง ทั้งเสบียง อาวธุ ก าลงัพล เพื่อสนบัสนุนการรบ หรือ กิจกรรม หวัใจหลกัของการจดัการโลจิ
สติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางแข่งขนัคือ การอยูเ่หนือคู่แข่ง
ทางธุรกิจ ทั้งในดา้นของคุณภาพ ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ ความแตกต่าง ความรวดเร็วตรงต่อเวลาของการ
บริการและท่ีส าคญัคือสินคา้และบริการมีราคาถูก เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความภกัดี
ของลูกคา้สาหรับการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในอนาคต โดยการสร้างความยดืหยุน่ใหเ้กิดข้ึนภายใน
องคก์าร (ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ,์ 2550)  

การจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพมีความส าคญัต่อบริษทัใน 2 แนวทางคือ เพิ่มรายได้
ในรูปของยอดขายและลดตน้ทุนในการผลิตหรือบริการ โดยการลดตน้ทุนเกิดจากการจดัการแบบมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการไหลของสินคา้ โดยเกิดจากทางเลือกระหว่างกิจกรรมใน
ระบบโลจิสติกส์ เช่น ระหว่างปริมาณสินคา้คงคลงัและการขนส่ง ถา้บริษทัตอ้งการมีสินคา้คงคลงั
ต ่าตอ้งขนส่งหลายเท่ียว การพิจารณาตน้ทุนจะพิจารณาเลือกใชกิ้จกรรมท่ีตน้ทุนต ่ากว่าและไม่
ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ กส็ามารถเลือกวิธีใดวิธีหน่ึง การจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง 
การเลือกกลุ่มกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ท่ีสามารถลดตน้ทุนรวมในการใชท้รัพยากรองคก์รไดดี้ท่ีสุด  
ตอ้งด าเนินการโดยมีการวางแผนและมีการจัดการท่ีเหมาะสมหรือการจดัการท่ีมีประสิทธิผล 
ประหยดัหรือลดค่าใชจ่้าย การทางานสามารถยน่ระยะเวลาให้สั้นลงจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึง
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พอใจ เพราะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กล่าวคือ โลจิสติกส์ทาให้มีผลิตภณัฑแ์ละ
บริการในดา้นปริมาณท่ีถูกตอ้ง คุณภาพท่ีถูกตอ้ง เวลาท่ีถูกตอ้ง สถานท่ีถูกตอ้งและราคาท่ีถูกตอ้ง 
ฉะนั้นโลจิสติกส์จึงสามารถสร้างอรรถประโยชน์ทั้งในดา้นสถานท่ีและเวลา ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ สามารถสร้างความจงรักภกัดีในตวัผลิตภณัฑแ์ละมองบริษทัในภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นจุดท่ีทาให้
เพิ่มรายไดจ้ากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนในท่ีสุด (คานาย อภิปรัชญาสกลุ, 2550) 

2.8 แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัธุรกจิระหว่างประเทศ 

 2.8.1 ความหมายของธุรกจิระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเปิดทางใหธุ้รกิจระหวา่งประเทศหรือ
การคา้ระหว่างประเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทและอิทธิพลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ต่าง ๆ 
โดยทัว่ไป การคา้ระหว่างประเทศจะอยูใ่นลกัษณะท่ีว่าแต่ละประเทศจะผลิตสินคา้ท่ี ตนเองมีความ
ถนัดซ่ึงเป็นสินคา้ออก ขณะเดียวกนัก็จะสั่งเขา้สินคา้ท่ีตนเองผลิตไม่ไดห้รือผลิตไดแ้ต่ตน้ทุนสูง
กว่า จึงเสมือนกับการแบ่งงานกันทาระหว่างประเทศ ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยดั การคา้ระหว่างประเทศจึงเป็นปัจจยัสาคญัท่ีทาใหป้ระเทศต่าง ๆ ไดรั้บ
ประโยชน์ร่วมกนั ทาให้ประชาชนต่าง ๆ ทัว่โลก มีมาตรฐานการครองชีพโดยเฉล่ียสูง ความหมาย
ของธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business) ไดมี้ผูใ้หค้  าจ ากดัความสามรถสรุปไดด้งัน้ี  

นิพทัธ์ จิตรประสงค ์(2531, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมายของธุรกิจระหวา่งประเทศวา่ เป็น 
ธุรกิจของเอกชนหรือของรัฐท่ีดาเนินงานขา้มประเทศ ถา้เป็นธุรกิจเอกชนการประกอบธุรกิจก็เพื่อ
หวงัผลกาไร แต่ถา้เป็นธุรกิจของรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะหวงัผลกาไรหรือไม่กไ็ด ้ 

กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์ (2543, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมายของธุรกิจระหวา่งประเทศวา่ เป็น 
ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคเอกชนและภาครัฐบาลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่
สองประเทศข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงักาไรและไม่มุ่งหวงักาไรจากการดาเนินการ ธุรกิจ
ระหว่างประเทศมีอยูเ่ป็นจานวนมามายทัว่โลกและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอนาคต แต่ในขอบเขตของ
ธุรกิจระหวา่งประเทศจะเนน้เฉพาะองคก์รธุรกิจท่ีมุ่งหวงักาไรจากการประกอบการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543, หนา้ 58) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นกิจกรรมองคก์ารท่ีเกิดข้ึนใน 
ขอบเขตมากกวา่หน่ึงประเทศโดยเป็นบริษทั ซ่ึงผกูมดักบัการคา้ระหวา่งประเทศหรือการลงทุนขา้ม
เขตแดนหรือขา้มประเทศ  

ศินีย ์สังขรั์ศมี (2549, หนา้ 5) ไดใ้หค้วามหมายของธุรกิจระหวา่งประเทศ วา่เป็นกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขอบเขตมากกวา่ 1 ประเทศ 
ซ่ึงมีผลกระทบจากปัจจยัภายนอกสภาพแวดลอ้มภายในประเทศ  สภาพแวดลอ้มระหว่างประเทศ
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และสภาพแวดลอ้มของประเทศท่ีทาการคา้ดว้ย ตลอดจนสภาพการแข่งขนัระหวา่งประเทศและการ
แข่งขนัระหว่างบริษทั ผูธุ้รกิจระหว่างประเทศตอ้งเขา้ใจความซบัซอ้น ต่าง ๆ เพื่อวางแผนกลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 

จากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ การคา้ระหวา่งประเทศ เป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ี 
เก่ียวกับการซ้ือขายสินคา้และบริการระหว่างประเทศจากประเทศหน่ึงขา้มพรมแดนไปยงัอีก
ประเทศหน่ึง ในการด าเนินกิจกรรมการคา้ระหวา่งประเทศจึงมีขั้นตอนการด าเนินการเร่ิมตั้งแต่การ
ผลิต การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง การทาสัญญาการคา้ระหว่างประเทศ การด าเนินการในการ
ส่งออก การเลือกวิธีการขนส่ง การประกนัภยัสินคา้ การช าระเงินขา้มประเทศ และการด าเนินการ
ดา้นพิธีการศุลกากรในการน าเขา้สินคา้ไปยงัอีกประเทศหน่ึง  
 
 

2.9 ทฤษฏีเคร่ืองมือในการวจิัย SPSS 

2.9.1 โปรแกรม SPSS for Windows  
โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพฒันาโดยบริษทั 
SPSS Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในระยะเร่ิมตน้เรียก โปรแกรม SPSSX ส าหรับใชก้บัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ชนิดมินิ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ต่อมาเม่ือไมโครคอมพิวเตอร์ไดมี้การใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายมากข้ึน จึงไดมี้การพฒันาโปรแกรม SPSS เป็น SPSS/PC+ ท างานภายใตร้ะบบปฏิบติัการ
ท่ีเ รียกว่า  DOS (Disk Operating System) ซ่ึงใช้กับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  หรือท่ีเรียกว่า
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ต่อมาเม่ือมีการพฒันาระบบปฏิบติัการบนไมโครคอมพิวเตอร์ ใหส้ามารถติดต่อกบัผูใ้ชใ้น 
ระบบกราฟฟิกได้ ซ่ึงเรียกระบบน้ีว่า Microsoft Windows จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม  SPSS 
ส าหรับใชง้านบนWindows ข้ึน และเรียกวา่ SPSS for Windows โดยในเวอร์ชนั 6.0 ไดอ้อกแบบมา
ใช้กับระบบปฏิบัติการ  Windows 3.11 ต่อมาเ ม่ือมีการใช้ระบบปฏิบัติการ  Windows 95, 98 
Windows NT Windows 2000 และ Windows XP จึงไดมี้การปรับปรุงโปรแกรม SPSS for Windows 
เป็นเวอร์ชนั 7… 8… 9… 10... เร่ือยมา ซ่ึงในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเวอร์ชนัแต่ละคร้ัง ไดมี้การ
ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานเพื่อให้ผู ้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งข้ึนกว่าเดิม  มีการเพิ่ม
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ความสามารถในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของกราฟ และยงัปรับปรุงความสามารถในการจดัการกบัขอ้มูลใน
ลกัษณะต่าง ๆ เช่น การสร้างแฟ้มขอ้มูล การก าหนดและการสร้างตวัแปร การปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล 
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ใหผู้ใ้ชท้  างานไดง่้ายข้ึน ในการใชโ้ปรแกรม SPSS ผูใ้ชส้ามารถท าการเลือกใชง้านจากระบบเมนูใน
รูปแบบมาตรฐานของโปรแกรมภายใต้ Microsoft Windows หรือเลือกใชง้านในลกัษณะการเขียน
โปรแกรมค าสั่งเช่นเดียวกบัการใช้งาน SPSS/PC+ ใน DOS ก็ได ้นอกจากน้ีโปรแกรม SPSS for 
Windows ยงัสามารถท าการบนัทึกขั้นตอนการท างานต่าง ๆ เป็นรูปแบบค าสั่งส าหรับการใชง้าน
คร้ังต่อไป เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการท างานไดอี้กดว้ย 

2.9.2 ชุดโปรแกรม SPSS 
โปรแกรม SPSS ประกอบดว้ยชุดการท างานต่างๆดงัน้ีคือ 

1)  SPSS Base เป็นชุดโปรแกรมหลกัของ SPSS ใชใ้นการสร้างแฟ้มขอ้มูลและการจดัการขอ้มูลต่างๆ 
ค าสัง่สถิติพื้นฐาน การท างานของกราฟ และเคร่ืองมือช่วยต่างๆใน SPSS 

2)  SPSS Professional เป็นชุดโปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง เช่น การจดักลุ่มขอ้มูล,  
Cluster, Discriminant, Factor, Multiditmentional scaling, Proximity และ Reliability 

3)  SPSS Advanced เป็นชุดโปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง เช่น nonlinear regression,  
Multivariate analysis of variance, probit analysis, Kaplan-Meier และ Survival analysis 

4) SPSS Tables ใชส้ าหรับสร้างตารางรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5) SPSS Trends เป็นสถิติในการพยากรณ์ วิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นตน้ 
6) SPSS Categories ใชใ้นการท า tabular analysis of categorical data การท า Optimal  

Scaling และ Correspondence analysis 
7) SPSS Conjoint ใชใ้นการท า conjoint analysis 
8) SPSS Exact Tests 
9) SPSS Missing Values Analysis ใชใ้นการวเิคราะห์ค่า Missing ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมี 

โปรแกรมประเภท Add-on เพื่อใชง้านร่วมกบั SPSS อีกจ านวนมาก เช่น 
 9.1) LISREL ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้น และ simultaneous equation Models 
 9.2) Sample Power ใชใ้นการค านวณหาขนาดตวัอยา่ง  
 9.3) Data Entry ใชใ้นการสร้างแบบฟอร์มการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2.9.3 ความหมายของสถิติ  

สถิติ (statistics) หมายถึง ข้อความจริง หรือตัวเลขซ่ึงได้รวบรวมไวเ้พื่อความหมายท่ี
แน่นอน เช่น สถิติพลเมือง สถิติจ านวนอุบติัเหตุในรอบปี สถิติจ านวนผูป่้วยท่ีมารับการรักพยาบาล
ในโรงพยาบาลหน่ึง สถิติคนไขเ้ป็นโรคมะเร็ง สถิติชีพ สถิติอนามยั และดรรชนีอนามยั เป็นตน้ 
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หรืออีกความหมาย หมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าดว้ยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้ความจริงและตวัเลขท่ีแสดง
ขอ้เท็จจริงซ่ึงเรียกว่าขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการตีความตลอดจนการ
สรุปผลขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลสถิติในความหมายแรก  จะหมายถึง
สถิติในฐานะท่ีเป็นตวัเลขซ่ึงเรียกว่า ขอ้มูลทางสถิติ ส่วนสถิติในความหมายท่ีสองจะเป็นศาสตร์ท่ี
เรียกว่า สถิติศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีประยุกต์มาจากคณิตศาสตร์ทฤษฎีทางสถิติจึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์อย่างมาก เช่น ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการแจกแจงทฤษฎีการ
ประมาณ ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน ในทางปฏิบติั กระบวนการทางสถิติจะตอ้งด าเนินการตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการ
แปลความหมายหรือการตีความขอ้มูล 

2.9.4 ระเบียบวิธีการทางสถิติ 
ประกอบดว้ย 
1) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล (data collection) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลตามท่ีได้

มีการวางแผนไว ้ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งขอ้มูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ 
2) การน าเสนอขอ้มูล (data presentation) เป็นการจดัท าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้หอ้ยูใ่น 

รูปแบบท่ีกะทดัรัด เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ ขอ้ความ เป็นตน้ เพื่อความสะดวกในการอ่านขอ้มูล 
ใหเ้ขา้ใจง่าย และเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป 
  3) การวิเคราะห์ขอ้มูล (data analysis) เป็นขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงในการ 
วิเคราะห์จ าเป็นตอ้งใชสู้ตรทางสถิติต่างๆ หรือใชก้ารอา้งอิงทางสถิติ ข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องงาน
นั้นๆ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การ
ประมาณค่า เป็นตน้ 

4) การแปลความหมาย (interpretation) เป็นขั้นตอนของการน าผลการวิเคราะห์มาอธิบาย 
ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ อาจจ าเป็นต้องมีการขยายความในการอธิบาย  เพื่อให้งานท่ีศึกษาเป็น
ประโยชน์ต่อคนทัว่ไปได ้ 

จากกระบวนการทางสถิติดงักล่าว เราสามารถจ าแนกเป็นสถิติศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบั 
ขั้นตอนต่างๆได ้2 ลกัษณะคือ สถิติบรรยาย (หรือสถิติเชิงพรรณนา) และสถิติอา้งอิง (หรือสถิติเชิง
อนุมาน) 

1) สถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นการอธิบาย 
ลกัษณะของขอ้มูลในรูปของการบรรยายลกัษณะทัว่ๆ ไปของขอ้มูล โดยจดัน าเสนอเป็นบทความ 
บทความก่ึงตาราง แสดงดว้ยกราฟ หรือแผนภูมิ ตลอดจนท าเป็นรูปภาพต่างๆ มีการค านวณหา
ความหมายของขอ้มูลโดยวิธีทางสถิติอยา่งง่ายๆ เพื่อใหเ้ป็นรูปแบบของขอ้มูลในเบ้ืองตน้ให้
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สามารถตีความหมายของขอ้มูลไดต้ามความจริงสถิติบรรยาย น้ีอาจท าการศึกษากบัขอ้มูลท่ีเป็น
กลุ่มเลก็ๆ หรือกลุ่มใหญ่ โดยทัว่ๆ ไปกไ็ด ้และผลการวิเคราะห์จะใชอ้ธิบายเฉพาะกลุ่มท่ีน ามา
ศึกษาเท่านั้นสถิติบรรยายท่ีใชใ้นงานวิจยั เช่น การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจาย เป็นตน้  
  2) สถิติอา้งอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เป็นเทคนิคท่ีน าขอ้มูล
เพียงส่วนหน่ึงไปอธิบายเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนใหญ่โดยทัว่ ๆ ไป โดยใชพ้ื้นฐานความน่าจะเป็น เป็น
หลกัในการอนุมาน หรือท านายไปยงักลุ่มประชากรเป้าหมาย การใชส้ถิติอา้งอิงท าได ้2 ลกัษณะ 
คือ การประมาณค่าประชากร และการทดสอบสมมติฐานเพื่อใหม้องเห็นขอ้แตกต่างระหวา่งสถิติ
บรรยาย และสถิติอา้งอิง และมองเห็นลกัษณะของสถิติอา้งอิงไดอ้ยา่งเด่นชดัข้ึน  

2.10 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 บุษบง พาณิชผล (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ
รถแอร์พอทเรียลลิงค ์กรณีศึกษา: การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ
ของผูใ้ชบ้ริการรถแอร์พอทเรียลลิงคข์องการรถไฟแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง
การให้บริการ โดยจ าแนกตามสภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซ่ึงก าหนดขนาด
ตวัอย่าง โดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ได้จ  านวน 400 คน โดยจ าแนกตามสถานี ผล
การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจในการใช้บริการ แบบท่ี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดมี้ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานทั้งตั้ง
ไว ้เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้ทุกดา้นไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทั้ งน้ีอาจมีเหตุผลเน่ืองจากรถไฟฟ้าเป็นส่ิงท่ีทนัสมยัอีกทั้ งผูใ้ช้บริการทุกวยัอาจเคยใช้บริการ
รถไฟฟ้า BTS หรือ รถไฟฟ้า MRT มาแลว้จึงมีความคุน้เคยกบัความทนัสมยัน้ี ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการไม่
วา่จะอยูว่ยัใดเม่ือไดใ้ชบ้ริการแลว้จึงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั   

วิสาข ์อยูเ่ป่ียม (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงอาหารภายใน
มหาวิทยาลยัของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา  โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นนิสิต
มหาวิทยาลยับูรพาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนของประชากรโดยใชสู้ตรค านวณของ 
Taro Yamane  ได ้400 คน โดยให้ตวัแปรเป็น เพศ อายุ ระดบัชั้นปี และจ านวนวนัในการเขา้ใช้
บริการโรงอาหารต่อสัปดาห์ จากการศึกษาปัญหาพิเศษน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดบัความพึงพอใจของนิสิตท่ีใชบ้ริการโรงอาหารภายในมหาวิทยาลยับูรพาพบว่า
ความพึงพอใจดา้นคุณภาพและการบริการดา้นพ่อคา้แม่คา้ผูใ้ห้บริการดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม
และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ส่วนดา้นราคามีความพึงพอใจระดบั
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มาก และการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าเพศ และจ านวนวนัท่ีใชบ้ริการโรงอาหารต่อสัปดาห์
ของนิสิตไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจนิสิตท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัความพึงพอใจดา้นราคาแตกต่าง
กัน และนิสิตท่ีมีชั้นปีต่างกันมีระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพและการบริการและด้านราคา
แตกต่างกนั  
 วิไลลกัษณ์ ทองป้ัน (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงาม พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงาม โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ19 ปีข้ึนไป โดยจ าแนกเป็น เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ้โดยสุ่มตวัอย่าง 410 คน  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั (Statistical Package for the Social Science หรือ 
SPSS) โดยวิเคราะห์ความพึงพอในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อความงาม ความพึงพอใจ
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยั ความพึงพอใจในดา้นราคาและความคุม้ค่า 
ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการขายความพึงพอใจต่อช่องทางการจดัจ าหน่าย 

มริษา ไกรงู (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตู้
โดยสารปรับอากาศประจาเส้นทางกรณีศึกษา : สายกรุงเทพ– เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 
73)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสาร ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสาร และศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทางท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสาร โดยสุ่มตวัอย่างโดยใชห้ลกัการ
ก าหนดขนาดตวัอย่าง Taro Yamane ได้ 400 คน โดยให้ตวัแปรเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรถ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้ปัจจยั วตัตุประสงค์ท่ีใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ 
ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีรอการใชบ้ริการ 
 ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ (2553) ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน ้าประปา เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาท่ีมีต่อการใหบ้ริการ ของส านกังานประปาอ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล รวมถึงศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ โดยใชสู้ตร
ในการก าหนด ขนาดตวัอยา่งจากการค านวณ ตามวิธีของ Yamané  
  สมเจตน์ พิมพท์อง (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ดา้นการ
บริการลูกคา้ของศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จากดั (มหาชน) สาขาชิดลม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ดา้นการบริการลูกคา้ของศูนยบ์ริการลูกคา้ 
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บริษทั ทีโอที จากดั (มหาชน) สาขาชิดลมกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจ านวน 346 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan และใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใชว้ิธีการ
ทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิ LSD จาก ผล
การศึกษาพบว่าลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ดา้นการบริการลูกคา้
ของศูนยบ์ริการลูกคา้บริษทั ทีโอที จากดั (มหาชน) สาขาชิดลม ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบริการเพิ่มมูลค่า รองลงมาคือ ดา้นเวลา ดา้นการ
ส่ือสาร ดา้นความสะดวก และดา้นความเช่ือถือได้
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บทที ่3 

ระเบียบวจิยั 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการ
ดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง R3A ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงส ารวจ  และศึกษาวิเคราะห์ตวัแปรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 3.1) กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2 ) วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
 3.3 ) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.4 ) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.5 ) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา      

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิด
ส าหรับการวิจยัข้ึนมาดงัน้ี  
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ขั้นตอนปฏิบติัพิธีศุลกากรน าเขา้ด่านศุลกากรเชียงของ  
1) ผูน้ าเขา้/ตวัแทนออกของยืน่บญัชีสินคา้ทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ใหเ้จา้หนา้ 

ท่ีศุลกากร ประจ าด่านพรมแดน เพื่อด าเนินการตรวจสอบสินคา้ และทะเบียนรถยนต ์
2) เจา้หน้าท่ีศุลกากรบนัทึกขอ้มูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Car 

Manifest) และด าเนินการควบคุมยานพาหนะท่ีบรรทุกสินคา้เขา้มายงัด่านศุลกากร 
3) ผูน้ าเขา้หรือตวัแทน จดัท าและส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้เขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม

ศุลกากร ระบบจะตรวจสอบขอ้มูลสินคา้และตดับญัชีกบั Car Manifest 
4) ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินคา้ตอ้งช าระภาษีอากร) ท่ีหน่วยงานบญัชี

และอากรของด่านศุลกากร 
5) ช าระค่าภาษีแลว้ระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเง่ือนไขการตรวจปล่อย ช่ือเจา้หน้าท่ีผูมี้

หนา้ท่ีตรวจปล่อย 
 5.1)  กรณียกเวน้การตรวจ (Green Line) ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนออกของสามารถรับ
สินคา้ไปจากอารักขาศุลกากร 
 5.2)  กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของสินคา้กบัขอ้มูลใบขนสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ ถา้ถูกตอ้งตามส าแดงจะ
ส่งมอบสินคา้ใหผู้น้ าเขา้หรือตวัแทนรับสินคา้ไปจากอารักขาศุลกากร 
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เจา้หนา้ท่ีประจ าด่าน

ตรวจสอบขอ้มูลสินคา้น าเขา้ 

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล ศบ.1 

ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

ผูน้ าเขา้จดัท าใบขนส่งสินคา้ 

และส่งขอ้มูลเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ด าเนินการตามค าสั่ง 

รถบรรทุกสินคา้น าไปท่ีท าการ

ด่านศุลกากร 

ช าระค่าภาษีอากร 

หรือยกเวน้อากร 

กรณียกเวน้การตรวจ 
กรณีสั่งการเปิดตรวจ 

เจา้หนา้ท่ีเปิดตรวจสินคา้ 

บนัทึกผลการตรวจปล่อยในคอม 

ผูป้ระกอบการน าสินคา้ออกจากอารักขาศุลกากร 

ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนยืน่ (ศบ.1) 

รูปภาพท่ี 3.1 : ขั้นตอนปฏิบติัพิธีศุลกากรน าเขา้ด่านศุลกากรเชียงของ 
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ขั้นตอนปฏิบติัพิธีการส่งออกด่านศุลกากรเชียงของ 
1) ผูส่้งออกหรือตวัแทนฯ จดัท าใบขนสินคา้ขาออก พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน เช่น บญัชี

สินคา้ หรือศ.บ. 3 และใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ พร้อมส่งขอ้มูลใบขนสินคา้ขาออกเขา้
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

2) ผูน้ าเขา้หรือตวัแทนฯ ช าระค่าภาษีอากร (กรณีสินคา้ตอ้งช าระภาษีอากร) ท่ีหน่วยงานบญัชี
และอากรของด่านศุลกากร 

3) ช าระค่าภาษีแลว้ระบบคอมพิวเตอร์จะก าหนดเง่ือนไขการตรวจปล่อย ช่ือเจา้หน้าท่ีผูมี้
หนา้ท่ีตรวจปล่อย 

4) กรณียกเวน้การตรวจ (Green Line) ผูส่้งออกหรือตวัแทนสามารถน าสินคา้ไปผา่นพิธีการท่ี
ด่านพรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

5) กรณีสั่งเปิดตรวจ (Red Line) เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้กบั
ใบขนสินคา้ในระบบคอมพิวเตอร์ ถา้ถูกตอ้งตามส าแดงจะน าสินคา้ไปผ่านพิธีการท่ีด่าน
พรมแดนหรือด่านตรวจเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจกัรต่อไป 

6) ผูส่้งออกหรือตวัแทนยื่นใบก ากบัสินคา้ต่อเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีประจ าอยู ่ณ ด่านพรมแดน
เพื่อตรวจสอบ เจา้หนา้ท่ีศุลกากรประจ าด่านพรมแดนจะตรวจสอบจ านวนสินคา้ท่ีส่งออก
ว่าถูกตอ้งตรงตามใบขนสินคา้ขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรหรือไม่ และได้
ปฏิบติัพิธีการศุลกากรวา่ดว้ยการส่งออกครบถว้นหรือไม่ เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งกใ็หอ้นุญาตให้
ผ่านด่านพรมแดนไปไดแ้ละให้บนัทึกการรับบรรทุกในระบบ คอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
ใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ใหเ้กบ็ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบต่อไป 
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ลานควบคุมและตรวจปล่อยสินคา้ 

ผูส่้งออกจดัท าขอ้มูลใบก ากบั

การขนยา้ยสินคา้เขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลใบขน 

หากไม่พบขอ้ผิดพลาดระบบจะ

ตอบกลบัเลขท่ีใบก ากบั 

คอมพิวเตอร์ตรวจสอบขอ้มูล 

ยานพาหนะบรรทุกสินคา้ 

ช าระอากรสินคา้ขาออก(ถา้มี) 

กรณียกเวน้การตรวจ กรณีสั่งการเปิดตรวจ 

เจา้หนา้ท่ีเปิดตรวจสินคา้ 

เจา้หนา้ท่ีควบคุมส่งออกด่านพรมแดน 

ผูส่้งออกจดัท าใบขนสินคา้พร้อม

รายละเอียดขอ้มูลใบขนส่งเขา้ระบบ

คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร 

รูปภาพท่ี 3.2 : ขั้นตอนปฏิบติัพิธีศุลกากรส่งออกด่านศุลกากรเชียงของ 

ตดับญัชีใบก ากบัการขน

ยา้ยสินคา้ 
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3.2 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูข้ ับรถบรรทุกท่ีให้บริการด้านโลจิสติกส์  ( Logistics  

Service Provider ) กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านศุลกากรเชียงของ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัได้

จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ (LSP)  จากสูตรค านวณหา

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ีจะยอมรับไดว้่ามากพอท่ีจะใช้เป็นตวัแทนของผูใ้ห้บริการ

ดา้นโลจิสติกส์ และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ ร้อยละ 5 ( e = 0.05 ) โดย

ท่ีขนาดตวัอยา่งค านวณจากสูตรของ Taro Yamane  

   สูตร  𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2                  

(3.1) 

 

 

 

1. อาย ุ
2. รายไดเ้ฉล่ีย 
3. วฒิุการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ความช านาญในการใช้

เส้นทาง/ขบัข่ี  
6. สาขาในต่างประเทศ  
7.  
8.  

 

ความพึงพอใจ 

1. ดา้นความพึงพอใจด่าน

ศุลกากรไทย 

2. ดา้นความพึงพอใจด่าน

ศุลกากรลาว 

3. ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวก 

1. รูปแบบการใชเ้ส้นทาง 

2. ความถ่ีในการใช้

เส้นทาง R3A ต่อเดือน 

ความพึงพอใจในการใชเ้ส้นทาง 

ขอ้มูลทัว่ไป 

รูปแบบการใชเ้ส้นทาง 

รูปภาพท่ี 3.3 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
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  โดยท่ี 𝑛 คือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   𝑁 คือจ านวนประชากรทั้งหมด 
   𝑒 คือค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดใหมี้ค่า  0.95 
 ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งของผูข้บัรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

จ านวนรถบรรทุกเข้าต่อเดือน จ านวนรถบรรทุกออกต่อเดือน รวม 

2,993 คนั  3,149 6,142 คนั 

 โดยแทนค่า  สูตร  𝑛 =  
6,142

1+(6,142) (0.05)2
   

     𝑛 =  375 

 ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาจะตอ้งมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 375 ตวัอย่าง จึง
ก าหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาท่ี 400 ตวัอยา่ง 

 3.2.2 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
  ขั้นตอนในการสุ่มตวัอยา่งด าเนินการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจในการใชบ้ริการ ซ่ึงท าการคน้ควา้จากเอกสารต าราหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาและสร้างเคร่ืองมือวดั 
  ขั้นตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแบบสอบถามไปยงัผู ้
ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ (Logistics  Service Provider)   
  ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ขั้นตอนท่ี 5  สรุปอภิปรายผลพร้อมทั้งจดัท าขอ้เสนอแนะ 
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3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 3.3.1 แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ใชเ้ส้นทาง  R3A  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูล ของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้สน้ทาง R3A 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการจ านวน 20  ขอ้ 
เป็นแบบ มาตรการวดัของ Linker (Likert Scale) มีให้เลือก 5 ระดบั เป็นค าถามเชิงบวก คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความพึงพอใจด่านศุลกากรไทย
ดา้นความพึงพอใจด่านศุลกากรลาว ดา้นความพึงพอใจลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวย  
 3.3.2 การสร้างและตรวจสอบขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือตามขั้นตอนมีดงัน้ี 
 1) ศึกษาคน้ควา้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร วารสาร และงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวลเพื่อก าหนดนิยามเป็นขอบเขตเน้ือหาและเป็น
โครงสร้างของเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหาและวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
 3) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน โดย
ตอนท่ี 1 เป็นชุดค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ จ านวน 6 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็น
ชุดแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชเ้ส้นทาง R3A จ านวน 2 ขอ้ ตอนท่ี 3 เป็นชุดแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ จ านวน 20 ขอ้ ครอบคลุมลกัษณะ ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดา้นต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความเชิงบวกทั้งหมด ดงัน้ี 
  3.1) ดา้นความพึงพอใจด่านศุลกากรไทย               จ  านวน 10 ขอ้ 
  3.2) ดา้นความพึงพอใจด่านศุลกากรลาว               จ  านวน 10 ขอ้ 
  3.3) ดา้นความพึงพอใจลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก  จ านวน 5 ขอ้ 

3.3.3 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analytical statistics) ท่ีใชค้  านวณจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows ดงัน้ี 
  1.1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เช่น เพศ อาย ุระดบั การศึกษา อายงุาน ระดบัต าแหน่ง โดยใชสู้ตร 



59 
 

     P =   
ƒ×100

𝑛
                  

(3.3)  

   เม่ือ   P    แทนค่าร้อยละ  

   เม่ือ    ƒ     แทนค่าความถ่ีท่ีตอ้งการแปลเป็นร้อยละ 

   เม่ือ   𝑛   แทนจ านวนความถ่ีทั้งหมด 

1.2)  ค่าเฉล่ีย ( Mean ) โดยใชสู้ตร 

     �̅�  =  
∑ 𝑋

𝑛
                   

(3.4) 

   เม่ือ X̅  แทนค่าคะแนนเฉล่ีย 
   เม่ือ Σ  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   เม่ือ 𝑛  แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  

1.3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ใช้วิ เคราะห์และแปล
ความหมายของขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงใชคู่้กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจาย
ของคะแนนแต่ละคร้ัง โดยใชสู้ตร 

    S = √
𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
                                    

(3.5) 

   เม่ือ  S   แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   เม่ือ 𝑛   แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   เม่ือ     ∑ 𝑋2 แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกดว้ยก าลงัสอง 
   เม่ือ    (∑ 𝑋)2 แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกดว้ยก าลงัสอง 
  2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential analysis statistics) 
  เป็นสถิติท่ีใชผ้ลการศึกษาท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง สรุปอา้งอิงไปในกลุ่มประชากร 
นัน่คือ สรุปถึงลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลเพื่อเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ โดย
ใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
     2.1) การทดสอบ t-test ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Independent Samples)  
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  โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 
     1) เปล่ียนสมมติฐานวิจยัเป็นสมมติฐานสถิติ 
     2) สมมติฐานสถิติท่ีใชท้ดสอบ 

   𝐻0 : µ1 = µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกนั 
   𝐻1 : µ1 ≠ µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 แตกต่างกนั 
     3) สถิติท่ีใชท้ดสอบ 
   กรณีท่ี 1 เม่ือ  𝜎1

2 =  𝜎2
2 

    𝑡 =  
�̅�1− �̅�2

√
𝑆

𝑝(
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

2
                     

(3.6) 

   เม่ือ 𝑆𝑝
2 =  

(𝑛1−1)𝑆1
2+(𝑛2−1)𝑆2

2

𝑛1+𝑛2−2
                

(3.7) 
   𝑡     คือค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาในการแจกแจงแบบที 
    𝑛1  คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
   𝑛2  คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
   �̅�1   คือค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
   �̅�2   คือค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  
   𝑆1

2   คือค่าความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
   𝑆2

2   คือค่าความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
   กรณีท่ี 2 เม่ือ 𝜎1

2 ≠  𝜎2
2  

        𝑡 =  
�̅�1− �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

                  

(3.8)   โดยท่ี 𝑑𝑓 . , 𝑣 =  
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1
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 (3.9) 

   เม่ือ  𝑑𝑓 หรือ  𝑣 คือ จ านวนค่าความเป็นอิสระ (Degree if Freedom) 

    4) การตดัสินใจ 
     เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญั  =  α 
     ถา้ค่า   𝑡  ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่เม่ือเทียบกบัค่า   𝑡 จากตารางท่ี   
𝑑𝑓= 𝑛1 + 𝑛2 − 2หรือ 𝑣 แลว้แต่กรณี หรือถา้ใชโ้ปรแกรมให้ไดค่้า p – value มีค่านอ้ยกว่า α จะ
ปฏิเสธ  𝐻0 ยอมรับ  𝐻1 นัน่คือ ยอมรับว่า µ1 ≠ µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
     ถา้ค่า   𝑡   ท่ี ค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบัเม่ือเทียบกบัค่า   𝑡   จากตาราง
ท่ี 
𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2  หรือ 𝑣 แลว้แต่กรณี หรือถา้มีค่า p – value มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ α จะ
ยอมรับ  𝐻0 ยอมรับ  𝐻1 นั่นคือ ยอมรับว่า µ1 = µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 ไม่
แตกต่างกนั 
     การทดสอบ 𝜎1

2 =  𝜎2
2 

     การท่ีจะเลือกใชสู้ตรในกรณีท่ี 1 หรือ 2 นั้น จ าเป็นตอ้งทดสอบว่า     𝜎1
2 =  𝜎2

2 
หรือไม่ โดยใช ้F – test ท าการทดสอบตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

     สมมติฐานสถิติ 
        𝐻0 : µ1 = µ2        
         𝐻1 : µ1 ≠ µ2 
     สถิติท่ีใชท้ดสอบ 

  𝐹 =  
𝑠1

2

𝑆2
2  เม่ือ 𝑆1 > 𝑆2 , 𝑑𝑓 = (𝑛1 − 1), (𝑛2 − 1)            (3.10)  

หรือ 

  𝐹 =  
𝑠2

2

𝑆1
2  เม่ือ 𝑆2 > 𝑆1 , 𝑑𝑓 = (𝑛2 − 1), (𝑛1 − 1)            (3.11)  
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การตดัสินใจเม่ือก าหนดระดบันยัส าคญั = α 
 ถา้ค่า 𝐹 ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า 𝐹จากตารางท่ี 

𝑑𝑓=(𝑛1 − 1), (𝑛2 − 1)  หรือ 𝑑𝑓=(𝑛2 − 1), (𝑛1 − 1) แล้วแต่กรณี จะปฏิเสธ   𝐻0 ยอมรับ

  𝐻1 นัน่คือ ยอมรับวา่  𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 

  ถา้ค่า 𝐹 ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัเม่ือเปรียบเทียบกบัค่า 𝐹 จากตารางท่ี 
𝑑𝑓=(𝑛1 − 1), (𝑛2 − 1)  หรือ 𝑑𝑓=(𝑛2 − 1), (𝑛1 − 1) แล้วแต่กรณี จะยอมรับ  𝐻1  นั่นคือ 
ยอมรับวา่ 𝜎1

2 ≠  𝜎2
2   

 2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ใช้ในการทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Independent Samples) โดย
ใชสู้ตรการทดสอบค่า (F –test)  
  ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยวิธี One – way ANOVA มีดงัต่อไปน้ี 
   1) เปล่ียนสมมติฐานวิจยัเป็นสมมติฐานสถิติ 
   2) สมติฐานสถิติท่ีใชท้ดสอบโดยวิธี One – way ANOVA 
         𝐻0 :  ค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร k กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
         𝐻1 : ค่าเฉล่ียของประชากรอยา่งนอ้ยสองประชากรแตกต่างกนั 
  หรือ        𝐻0 : µ1 =  µ2 = ⋯ =  µ𝑘  

          𝐻1 : µ𝑖 ≠  µ𝑖 , 𝑖 ≠ 𝑗 (; 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑘) 

   3) สถิติท่ีใชท้ดสอบ วิเคราะห์ค่าต่างๆแสดงใน ตารางท่ี 3.2 

     𝐹 =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
                      

(3.12) 

 

 

 

. 
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ตารางท่ี 3.2 สูตรการวิเคราะห์โดยวิธี   One –way ANOVA 

Source   of 

Variation 

Degree   of  

Freedom 

Sum Square Mean Square F 

Between  

Group 

k-1 
𝑆𝑆𝑏 = ∑

𝑇𝑗
2

𝑛𝑗

𝑘

𝑗=1

−
𝑇2

𝑛
 𝑀𝑆𝑏 =

𝑆𝑆𝑏

𝑘 − 1
 𝐹 =  

𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

Within Group n-1 
𝑆𝑆𝑤 =  𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑏  𝑀𝑆𝑤 =

𝑆𝑆𝑤

𝑛 − 𝑘
 

 

Total n-1 𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
2 −

𝑇2

𝑛

𝑛𝑗

𝑖=1
𝑘
𝑗=1     

   
  เม่ือ  𝐹    คือค่าทีใชใ้นการพิจารณาในการแจกแจงแบบ F  
         𝑀𝑆𝑏  คือค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
        𝑀𝑆𝑤 คือค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
          𝑘  คือจ านวนกลุ่ม 
           𝑛  คือขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 
           𝑛𝑗      คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี j  
          𝑇𝑗  คือผลรวมของคะแนนทุกตวัในกลุ่มตวัอยา่งท่ี j  
           𝑇  คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          𝑋𝑖𝑗  คือคะแนนแต่ละตวั 
 4) การตดัสินใจ 

เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญั = α 
 ถา้ค่า 𝐹 ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกว่าเม่ือเทียบกบัค่า 𝐹 จากตารางท่ี  𝑑𝑓= (𝑘 − 1), (𝑛 − 1)

หรือ ถา้โปรแกรมให้ค่า  p – value  ซ่ึงเป็นค่าความน่าจะเป็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะมีค่า 𝐹 มากกว่า
ค่า 𝐹ท่ีค  านวณได ้ถา้ค่า p – value   มีค่าน้อยกว่า α จะปฏิเสธ  𝐻0 ยอมรับ  𝐻1 นั่นคือ ยอมรับว่า 
ค่าเฉล่ียของประชากรอยา่งนอ้ยสองประชากรท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 ถา้ค่า   𝐹  ท่ี ค  านวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเม่ือเทียบกับค่า   𝐹 จากตารางท่ี  𝑑𝑓= 

(𝑘 − 1), (𝑛 − 1)หรือ ถา้มีค่า  p – value  มากกว่าหรือเท่ากบั α จะยอมรับ  𝐻0  นัน่คือ ยอมรับวา่ 
ค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร k กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
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 ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบ เป็นรายคู่โดยวิธี 
Least Significant Different (LSD) 
   2.3) การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)  
  วิธี Least-Significant Different (LSD) นิยมใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของส่ิงทดลองทีละคู่ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายในการค านวณ และมีความถูกตอ้งในการทดสอบมาก 
ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใชใ้นกรณีท่ีการทดสอบค่าเฉล่ียโดย One-way ANOVA  ให้ผลว่า มีค่าเฉล่ียอย่าง
น้อย 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจาก One-way ANOVA จะไม่ทราบว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างใดบา้งท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงตอ้งท าการทดสอบต่อไปว่าค่าเฉล่ียใดบา้งไม่เท่ากนั โดยหาก
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจึงจะด าเนินการทดสอบรายคู่โดยวิธี Least – 
Significant Different (LSD) โดยมีขั้นตอนการค านวณ ดงัน้ี 
    1) ก าหนดระดบันยัส าคญั α = 0.05 
    2) ค านวณค่า LSD จากสูตร 

   𝐿𝑆𝐷 = 𝑡𝑎

2
,𝑛−𝑘 √𝑀𝑆𝑤 (

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)             

 (3.13) 

   เม่ือ 𝑡𝑎

2
,𝑛−𝑘  คือค่าท่ีไดจ้ากตาราง  𝑡 ท่ี   𝑑𝑓. = 𝑛 − 𝑘 ท่ี 

𝑎

2
 

            𝑛𝑖  คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี  i 
                  𝑛𝑗  คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี  j 
     3) ค านวณหาค่า |�̅�𝑖 − �̅�𝑗|   เม่ือ i ≠ j; i, j = 1, 2…, k 
     เม่ือ �̅�𝑖 คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี i  
           �̅�𝑗  คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี j  
     4) การตดัสินใจ 
 ถา้ค่า |�̅�𝑖 − �̅�𝑗| ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า LSD หมายความวา่ค่าเฉล่ีย
ของประชากรคู่ท่ีน ามาเปรียบเทียบนั้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 ถา้ค่า |�̅�𝑖 − �̅�𝑗| ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบัค่า  LSD  หมายความว่าค่าเฉล่ียของ
ประชากรคู่ท่ีน ามาเปรียบเทียบนั้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั หรือไม่แตกต่างกนั 
 
 
 



65 
 

 
 

3.3.4 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ในการศึกษาผูว้ิจยัไดก้ าหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการวิจยัดงัน้ี 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
  1) ผูใ้ชบ้ริการด่านศุลกากรเชียงของ ดงัต่อไปน้ี 
   1.1) อาย ุ
   1.2) รายไดเ้ฉล่ีย 
   1.3) วฒิุการศึกษา 
   1.4) สถานภาพ 
   1.5) ความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 
   1.6) สาขาในต่างประเทศ 
  2) การใชเ้ส้นทาง R3A 
   2.1) รูปแบบการใชเ้ส้นทาง 
   2.2) ความถ่ีในการใชเ้ส้นทาง R3A ต่อเดือน  
  3) ความพึงพอใจในการใชเ้สน้ทางดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   3.1) ความพึงพอใจด่านศุลกากรไทย 
   3.2) ความพึงพอใจด่านศุลกากรลาว 
   3.3) ความพึงพอใจดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 แบบ คือ 
3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรับขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ปฐมภูมิท่ีเป็นการแจกแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
 1) จัดท าหนังสือขออนุญาตส่งถึงผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ ( LSP ) เพื่อขออนุญาต
สอบถาม ขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นและท าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
 2) จดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา คือ ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ ( 
LSP ) 
 3) ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ
ทั้งหมดก่อนจะน าไปวิเคราะห์ 
 4) น าผลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปวิเคราะห์ 
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 3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมงานวิจัย บทความ 
วารสาร เอกสารสัมมนา สถิติในรายงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นส่วนประกอบของ
เน้ือหาและน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตามล าดบั
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social 
Sciences for Windows) ดงัน้ี  
    3.5.1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ผูว้ิจยัน ามาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
โดยอายุ รายได้เฉล่ีย วุฒิการศึกษา สถานภาพ ความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี สาขาใน
ต่างประเทศ 
    3.5.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ช้เส้นทาง R3A ผูว้ิจัยตรวจและให้
คะแนนเป็นรายขอ้ ซ่ึงมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั โดยมีลกัษณะขอ้ค าถามในเชิงบวก (Positive) แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นเส้นทาง ดา้นความสะดวกรวดเร็ว ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
ความคุม้ค่าในการใช้เส้นทาง  ผูว้ิจยัก าหนดค่าเป็นมาตราวดัของ Linker (Linker Scale) 5 ระดบั 
น ้ าหนกัคะแนนดงัน้ี 
  คะแนน 5 หมายถึง ผูต้อบพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าว 
  คะแนน 4 หมายถึง ผูต้อบพอใจมากในเร่ืองดงักล่าว 
  คะแนน 3 หมายถึง ผูต้อบพอใจปานกลางในเร่ืองดงักล่าว 
  คะแนน 2 หมายถึง ผูต้อบพอใจนอ้ยในเร่ืองดงักล่าว 
  คะแนน 1 หมายถึง ผูต้อบพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าว 
        การแปลผลคะแนนรายขอ้และโดยรวม ใช้ค่าเฉล่ียท่ีมีค่าตั้ งแต่ 1.00 - 5.00  โดย
พิจารณาตามเกณฑข์องเบสท ์(Best,1977) ดงัน้ี 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 =   

คะแนนสูงสุด −   คะแนนต ่าสุด
จ านวนชั้น

 

            =   
5−1

5
 

           =    0.80 
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  ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80   หมายถึง   ผูต้อบมีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายถึง   ผูต้อบมีความพึงพอใจระดบันอ้ย 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง   ผูต้อบมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.60  หมายถึง   ผูต้อบมีความพึงพอใจระดบัมาก 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.61 – 5.00  หมายถึง   ผูต้อบมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
       3.5.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในของผูใ้ช้บริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง R3A
จ าแนกตามการใช้เส้นทาง และความถ่ีของการใช้บริการโดยการใช้การทดสอบที (t-test for 
Independent samples) 
      3.5.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเสน้ทาง R3Aโดยรวม 
ส่วนตวัแปร อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย วฒิุการศึกษา สถานภาพ ความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี สาขา
ในต่างประเทศ (One-way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการ Least Significant Different (LSD
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดหมายเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์
กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเสน้ทาง R3A 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 4.1.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  n  แทน    จ  านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  �̅� แทน     ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)      
  S.D. แทน     ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  t แทน     สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
  F แทน     สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
  df แทน     ระดบัชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of  Freedom) 
  SS แทน     ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS แทน    ค่าคะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
  P-value แทน     ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  * แทน     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่าน
เชียงของ โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  

ตอนท่ี  2 วิ เคราะห์การใช้เส้นทาง R3A ของผู ้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษา
ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่าน
เชียงของท่ีมีต่อเสน้ทาง R3A ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  �̅� และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการใช้เส้นทางR3Aของบุคคลแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจไม่ต่างกนั และความถ่ีในการใชเ้สน้ทาง โดยการทดสอบที (t-test)  
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ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ 
จ าแนกตามตวัแปรขอ้มูลทัว่ไป คือ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย วุฒิการศึกษา สถานภาพ ความช านาญในการ
ใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ี และสาขาในต่างประเทศ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Least-Significant Different (LSD) 

ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทัว่ไปเปรียบเทียบกับด่านศุลกากรไทย ด่าน
ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อวิเคราะห์ว่า ขอ้มูลทัว่ไปใด
ส่งผลกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่าน
เชียงของ โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ดงัแสดงตารางท่ี 4.1   

ตาราง 4.1  จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปท่ีศึกษา 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ ความถี่สะสม 

1. อายุ 
20 – 30 ปี 
21 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปีข้ึนไป  

 
55 
130 
167 
48 

 
13.8 

32.5 

41.8 

12.0 

 
13.8 
46.3 
88.0 
100.0 

รวม 400 100.0  
2. รายได้เฉลีย่ 

15,000 – 20,000 บาท 

20,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 30,000 บาท 

30,000 บาทข้ึนไป 

 
53 
96 
151 
100 

 

13.3 

24.0 

37.8 

 
13.3 
37.3 
75.0 
100.0 
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25.0 

รวม 400 100.0  

 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ ความถี่สะสม 

3. วุฒิการศึกษา 
              ประถมศึกษา  

 มธัยมตน้ 

 มธัยมปลายหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
50 
200 
146 
4 
0 

 

12.5 

50.0 

36.5 

1.0 

0 

 
12.5 
62.5 
99.0 
100.0 

รวม 400 100.0  
4. ความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขับขี่ 

1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

16 – 20 ปี 

20 ข้ึนไป  

 
69 
102 
88 
93 
48 

 

17.3 

25.5 

22.0 

23.3 

12.0 

 
17.3 
42.8 
64.8 
88.0 
100.0 
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รวม 400 100.0  
5. สาขาในต่างประเทศ 

ไม่มีบริษทัในเครือต่างประเทศ 

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาว 

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศจีน 

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาวและจีน 

 
308 
9 
80 
3 

 

77.0 

2.3 

20.0 

0.8 

 
77.0 
79.3 
99.3 
100.0 

รวม 400 100.0  

 
 จากตาราง 4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษา
ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 370 คน จ าแนกตวัแปรไดด้งัน้ี  

อายุ มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ อายรุะหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 
มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีผูใ้ชบ้ริการ

ด่านเชียงของ อายุระหว่าง  41 – 50 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียง
ของ อายรุะหวา่ง 50 ปีข้ึนไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ดงัแสดงในภาพ 4.1   

14%

32%
42%

12%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุ

20 – 30 ปี 21 – 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีข้ึนไป 

รูปภาพท่ี 4.1 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
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รายได้เฉลีย่ ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ รายไดเ้ฉล่ีย 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.3 ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ รายไดเ้ฉล่ีย 25,001 – 30,000 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ รายไดเ้ฉล่ีย 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 ดงัแสดงในภาพ 4.2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 วุฒิการศึกษา มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ วฒิุการศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ วฒิุการศึกษา มธัยมตน้ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มี
ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ วุฒิการศึกษา มธัยมปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.5 มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และไม่มี
มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ วฒิุการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี ดงัแสดงในภาพ 4.3  

13%

24%

38%

25%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้เฉลี่ย
15,000 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท 25,001 – 30,000 บาท 30,000 บาทข้ึนไป

12%

50%

37%

1%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามวุฒิการศึกษา 
ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลายหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี

 รูปภาพท่ี 4.2 : แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 

รูปภาพท่ี 4.3 : แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
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 สถานภาพ  มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ สถานภาพ โสด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0
มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ สถานภาพ สมรส จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีผูใ้ชบ้ริการด่าน
เชียงของ สถานภาพ หมา้ย / หยา่ร้าง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ดงัแสดงในภาพ 4.4 

 

 

 

 

 ความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขับขี่  มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ความช านาญในการใช้
เส้นทาง/ขบัข่ี 1 – 5 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ความช านาญ
ในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 6 – 10 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ 

ความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 11- 15 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 มีผูใ้ชบ้ริการด่าน
เชียงของ ความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี 16 – 20 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 มี

28%

66%

6%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพ
โสด สมรส หมา้ย/หยา่ร้าง

17%

26%

22%

23%

12%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขับขี่ 
1 – 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี 20 ข้ึนไป

รูปภาพท่ี 4.4 : แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

รูปภาพท่ี 4.5 : แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ี 
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ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี มากกว่า 20 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 ดงัแสดงในภาพ 4.5 

 สาขาในต่างประเทศ มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ไม่มีบริษทัในเครือต่างประเทศ จ านวน 
308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาว จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.3 มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ มีบริษทัในเครือท่ีประเทศจีน จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0  มีผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาวและจีน จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0. 8 ดงัแสดงในภาพ 4.6  

  ตอนที่  2 วิ เคราะห์การใช้เส้นทาง R3A ของผู ้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษา
ผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ การใชเ้สน้ทางในคร้ังน้ี ความถ่ีในการใชเ้สน้ทางต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชเ้สน้ทางคร้ังน้ี  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ ความถี่สะสม 

6. รูปแบบการใช้เส้นทาง 
ขาเขา้ประเทศ 
ขาออกประเทศ 

 
208 
192 

 

52.0 

 
52.0 
100.0 

77%

2%

20%
1%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามสาขาในต่างประเทศ
ไม่มีบริษทัในเครือต่างประเทศ

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาว

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศจีน

รูปภาพท่ี 4.6 : แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสาขาในต่างประเทศ 
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48.0 

รวม 400 100.0  

จากตาราง 4.2  ผลการวิเคราะห์การใช้เส้นทาง R3A ของผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์
กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ การใชเ้สน้ทางคร้ังน้ี จ  านวน 400 คน จ าแนกตวัแปรดงัน้ี  

1) ขาเขา้ประเทศ เลือก 208 คิดเป็นร้อยละ 52.0 ไม่เลือก จ านวน 192 คิดเป็นร้อยละ 48.0 
2) ขาออกประเทศ  เลือก 192 คิดเป็นร้อยละ 48.0 ไม่เลือก จ านวน 208 คิดเป็นร้อยละ 52.0 

 

รูปภาพท่ี 4.7 : แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชเ้สน้ทาง 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามความถ่ีในการใชเ้สน้ทางต่อเดือน 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ ความถี่สะสม 

7. ความถี่ในการใช้เส้นทางต่อเดือน 
1 – 5 คร้ังต่อเดือน  
6 – 10 คร้ังต่อเดือน 
11 – 15 คร้ังต่อเดือน  
มากกวา่ 15 คร้ังต่อเดือน 

 
376 
24 
0 
0 

 

94.0 

6.0 

0 

0 

 
94.0 
100.0 

รวม 400 100.0  
 จากตาราง 4.3  ผลการวิเคราะห์การใช้เส้นทาง R3A ของผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์
กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ความถ่ีในการใชเ้สน้ทางต่อเดือน จ านวน 400 คน จ าแนกดงัน้ี 

52%48%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามการใช้เส้นทาง
ขาเขา้ประเทศ ขาออกประเทศ
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1) 1 – 5 คร้ังต่อเดือน เลือก 376 คิดเป็นร้อยละ 94.0 ไม่เลือก จ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 6.0 
2) 6 – 10 คร้ังต่อเดือน เลือก 24 คิดเป็นร้อยละ 6.0 ไม่เลือก จ านวน 376 คิดเป็นร้อยละ 94.0 

3) 11 – 15 คร้ังต่อเดือน เลือก 0 คิดเป็นร้อยละ 0 ไม่เลือก จ านวน 400 คิดเป็นร้อยละ 100.0 

4) มากกวา่ 15 คร้ังต่อเดือน เลือก 0 คิดเป็นร้อยละ 0ไม่เลือก จ านวน 400 คิดเป็นร้อยละ 100.0 

 
รูปภาพท่ี 4.8 : แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชเ้สน้ทาง 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีต่อเสน้ทาง R3A ใชก้าร
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  �̅� และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรไทยดา้นการใหบ้ริการจ าแนกตาม
รายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรไทย 
ด้านการให้บริการ 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400  ระดับความ
พงึพอใจ �̅� S.D. 

1. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิม้
แยม้แจ่มใส  

2. มีล าดบัการใหบ้ริการก่อนหลงั 

4.42 
 

3.87 

0.720 

 

0.696 

มากท่ีสุด 
 

มาก 

เฉล่ีย 4.15 0.708 มาก 

จากตาราง 4.4  ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นการใหบ้ริการของด่านศุลกากรไทย โดยรวมในระดบัมาก (x̅= 4.15  S.D. = 
0.708) และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 1โดยมี

94%

6%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนตามความถี่ในการใช้เส้นทางต่อเดือน

1 – 5 คร้ังต่อเดือน
6 – 10 คร้ังต่อเดือน
11 – 15 คร้ังต่อเดือน
มากกวา่ 15 คร้ังต่อเดือน
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ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  (x̅= 4.42  S.D. = 0.720) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 2 โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.87 S.D. = 0.696) 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรไทยดา้นการส่ือสารจ าแนกตาม
รายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรไทย 
ด้านการส่ือสาร 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400 ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 

3. การใหข้อ้มูลล าดบัขั้นตอนการ
ด าเนินงานชดัเจน 

4. การใหค้  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ท่ี 

4.18 
 

4.06 

0.679 

 

0.775 

มาก 
 

มาก 

เฉล่ีย 4.12 0.727 มาก 

จากตาราง 4.5  ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นการส่ือสารของด่านศุลกากรไทย โดยรวมในระดบัมาก (x̅= 4.12 S.D. = 0.727) 
และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 3 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบั มาก (x̅= 4.18 S.D. = 0.679) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 4 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (x̅=4.06 S.D. = 0.775) 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรไทยดา้นระยะเวลาใช้
บริการจ าแนกตามรายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรไทย 
ด้านระยะเวลาใช้บริการ 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400 ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 

5. กระบวนการและขั้นตอนท่ีสั้นและ
กระชบั 

6. ระยะเวลาการใหบ้ริการเหมาะสม 

3.85 
 

3.42 

1.058 

 

1.072 

มาก 
 

มาก 
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เฉล่ีย 3.63 1.065 มาก 

จากตาราง 4.6  ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นระยะเวลาใชบ้ริการของด่านศุลกากรไทย โดยรวมในระดบัมาก(x̅= 3.63 S.D. = 
1.065) และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 5 โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅=3.85 S.D. =1.058) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 6 โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.42 S.D. = 1.072) 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรไทยดา้นความช านาญจ าแนกตาม
รายขอ้ 

จากตาราง 4.7 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นความช านาญของด่านศุลกากรไทย โดยรวมในระดบัมาก (x̅= 3.96 S.D. = 0.808) 
และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 7 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับ มาก (x̅= 4.08 S.D. = 0.782) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 8 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (x̅= 3.84 S.D. = 0.834) 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรไทยดา้นความทนัสมยัจ าแนกตาม
รายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรไทย 
ด้านความทนัสมัย 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400  ระดับความ
พงึพอใจ �̅� S.D. 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรไทย 
ด้านความช านาญ 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400 ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 

7. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความช านาญกบังานท่ี
รับผดิชอบ  

8. ความสามารถในการตอบค าถามของ
เจา้หนา้ท่ี กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีขอ้สงสยั 

4.08 
 

3.84 

0.782 

 

0.834 

มาก 
 

มาก 

เฉล่ีย 3.96 0.808 มาก 
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9. ความทนัสมยัของอุปกรณ์สารสนเทศ 

10. ความทนัสมยัของอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 

3.86 
3.58 

0.898 

0.892 

มาก 
มาก 

เฉล่ีย 3.72 0.895 มาก 

จากตาราง 4.8 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ด้านความทนัสมยัของด่านศุลกากรไทย โดยรวมในระดับมาก (x̅=  3.72 S.D. = 
0.895) และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 9 โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.86 S.D. = 0.898) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี10 โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.58 S.D. = 0.892) 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายดา้นของด่านศุลกากรไทย 

ความพงึพอใจโดยรวม 
ผูใ้ชบ้ริการ n = 400  ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 
ดา้นการใหบ้ริการ 

ดา้นการส่ือสาร 

ดา้นระยะเวลาใชบ้ริการ 

ดา้นความช านาญ 

ดา้นความทนัสมยั 

4.15 
4.12 
3.63 
3.96 
3.72 

0.708 

0.728 

1.065 

0.808 

0.895 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉล่ีย 3.92 0.958 มาก 

จากตาราง 4.9 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A การบริการโดยรวมของด่านศุลกากรไทย โดยรวมในระดับมาก (x̅= 3.92 S.D. = 
0.958) และพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านการ
ใหบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅= 4.15 S.D. = 0.708) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ดา้นระยะเวลาใชบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.63 S.D. = 1.065) 
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รูปภาพท่ี 4.9 : แผนภูมิแท่งแสดงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด่านศุลกากรไทยจ าแนกตามราย
ดา้น 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรลาวดา้นการใหบ้ริการจ าแนก
ตามรายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรลาว 
ด้านการให้บริการ 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400  ระดับความ
พงึพอใจ �̅� S.D. 

11. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิม้
แยม้แจ่มใส  

12. มีล าดบัการใหบ้ริการก่อนหลงั 

2.31 
 

2.47 

0.778 

 

0.843 

นอ้ย 
 

นอ้ย 

เฉล่ีย 2.39 0.800 นอ้ย 

จากตาราง 4.10  ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ด้านการให้บริการของด่านศุลกากรลาว โดยรวมในระดับน้อย  (x̅= 2.39 S.D. = 
0.800) และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี12 โดยมี

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

ด่านศุลกากรไทย
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ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย ( x̅= 2.31 S.D. = 0.778) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 11 โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ( x̅= 2.47 S.D. = 0.843) 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรลาวดา้นการส่ือสารจ าแนกตาม
รายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรลาว 
ด้านการส่ือสาร 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400 ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 

13. การใหข้อ้มูลล าดบัขั้นตอนการ
ด าเนินงานชดัเจน 

14. การใหค้  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามของ
เจา้หนา้ท่ี 

2.48 
 

2.27 

0.744 

 

0.740 

นอ้ย 
 

นอ้ย 

เฉล่ีย 2.37 0.742 นอ้ย 

จากตาราง 4.11  ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นการส่ือสารของด่านศุลกากรลาว โดยรวมในระดบันอ้ย (x̅= 2.37 S.D. = 0.742) 
และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 13 โดยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบันอ้ย (x̅= 2.48 S.D. = 0.744) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 14โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบันอ้ย (x̅= 2.27 S.D. = 0.740) 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรลาวดา้นระยะเวลาใช้บริการ
จ าแนกตามรายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรลาว 
ด้านระยะเวลาใช้บริการ 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400 ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 

15. กระบวนการและขั้นตอนท่ีสั้นและ
กระชบั 

16. ระยะเวลาการใหบ้ริการเหมาะสม 

3.07 
 

2.86 

0.914 

 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
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1.015 

เฉล่ีย 2.97 0.964 ปานกลาง 

จากตาราง 4.12 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นระยะเวลาใชบ้ริการของด่านศุลกากรลาว โดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.97 
S.D. = 0.964) และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 15 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง   (x̅= 3.07 S.D. = 0.914) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี16 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅= 2.86 S.D. = 1.015) 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรลาวดา้นความช านาญจ าแนกตาม
รายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรลาว 
ด้านความช านาญ 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400 ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 

17. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความช านาญกบังานท่ี
รับผดิชอบ 

18. ความสามารถในการตอบค าถามของ
เจา้หนา้ท่ี กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการมีขอ้สงสยั 

2.46 
 

2.18 

0.657 

 

0.707 

นอ้ย 
 

นอ้ย 

เฉล่ีย 2.32 0.682   นอ้ย 

จากตาราง 4.13 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นความช านาญของด่านศุลกากรไทย โดยรวมในระดบันอ้ย (x̅= 2.32 S.D. = 0.682) 
และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 17 โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.46 S.D. = 0.657) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 18 โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบันอ้ย (x̅= 2.18 S.D. =0.707) 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด่านศุลกากรลาวดา้นความทนัสมยัจ าแนกตาม
รายขอ้ 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรลาว 
ด้านความทนัสมัย 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400  ระดับความ
พงึพอใจ �̅� S.D. 

19. ความทนัสมยัของอุปกรณ์สารสนเทศ 

20. ความทนัสมยัของอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 

2.38 
2.17 

0.675 

0.732 

นอ้ย 
นอ้ย 

เฉล่ีย 2.27 0.704 นอ้ย 

จากตาราง 4.14 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A ดา้นความทนัสมยัของด่านศุลกากรลาว โดยรวมในระดบันอ้ย(x̅= 2.27 S.D. = 0.704) 
และพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอ้ท่ี19 โดยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบันอ้ย (x̅= 2.38 S.D. = 0.675) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี20 โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบันอ้ย (x̅= 2.17 S.D. = 0.732) 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามรายดา้นของด่านศุลกากรลาว 

ความพงึพอใจโดยรวม 
ผูใ้ชบ้ริการ n = 400  ระดับความ

พงึพอใจ �̅� S.D. 
ดา้นการใหบ้ริการ 

ดา้นการส่ือสาร 

ดา้นระยะเวลาใชบ้ริการ 

ดา้นความช านาญ 

ดา้นความทนัสมยั 

2.31 
2.37 
2.97 
2.32 
2.27 

0.758 

0.742 

0.964 

0.682 

0.704 

นอ้ย 
นอ้ย 

ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ย 

เฉล่ีย 2.45 0.770 นอ้ย 
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จากตาราง 4.15 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A การบริการโดยรวมของด่านศุลกากรลาว โดยรวมในระดบัน้อย  (x̅= 2.45 S.D. = 
0.770) และพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้าน
ระยะเวลาใช้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 2.97 S.D. = 0.964) ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นความทนัสมยั โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.27 S.D. = 0.704) 
 

 

รูปภาพท่ี 4.10 : แผนภูมิแท่งแสดงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด่านศุลกากรลาวจ าแนกตามราย
ดา้น 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นลกัษณะเสน้ทางส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความพงึพอใจ 
ด้านลกัษณะเส้นทางส่ิงอ านวยความสะดวก 

ผูใ้ชบ้ริการ n = 400  ระดับความ
พงึพอใจ �̅� S.D. 

21. สภาพผวิจราจรดี ลกัษณะเสน้ทางมีความปลอดภยั 

22. ทศันวิสยัและมุมมองของเสน้ทางเอ้ือในการขบัข่ี 

23. จ านวนป้ัมน ้ามนัและป้ัมแก๊ส 

24. จ านวนท่ีพกัและโรงแรม 

25. จ านวนร้านคา้ ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ 

1.58 
1.86 
2.41 
2.55 
3.37 

0.579 

0.481 

0.606 

นอ้ยท่ีสุด 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 

ปานกลาง 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ด่านศุลกากรลาว
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0.724 

0.919 

เฉล่ีย 2.35 0.662 นอ้ย 

จากตาราง 4.16 ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของ ท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A การบริการโดยรวมของดา้นลกัษณะเส้นทางส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมในระดบั
นอ้ย (x̅= 2.35 S.D. = 0.662) และพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียในการสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ขอ้ท่ี25 โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅= 3.37 S.D. = 0.919) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 21โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (x̅= 1.58 S.D. = 0.579) 

 

รูปภาพท่ี 4.11: แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของในแต่ละดา้นจ าแนกตามอาย ุ

ตารางท่ี 4.17 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของในแต่ละดา้นจ าแนกตามอาย ุ

 

ความพงึพอใจ 
 

อายุ 
20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 50 ปีข้ึนไป 

N = 55 N = 130 N = 167 N = 48 
Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั 

0
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1
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ลกัษณะเส้นทางส่ิงอ านวยความสะดวก
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ดา้นด่านศุลกากรไทย 4.07 0.805 มาก 3.95 0.874 มาก 3.76 0.884 มาก 3.88 0.799 มาก 

ดา้นด่านศุลกากรลาว 2.36 0.736 นอ้ย 2.40 0.813 นอ้ย 2.58 0.855 นอ้ย 2.52 0.710 นอ้ย 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

2.25 0.564 นอ้ย 2.25 0.638 นอ้ย 2.49 0.714 นอ้ย 2.43 นอ้ย 
ปาน
กลาง 

เฉล่ีย 2.89 0.702 
ปาน
กลาง 

2.87 0.775 
ปาน
กลาง 

2.94 0.818 
ปาน
กลาง 

2.94 0.747 
ปาน
กลาง 

จากตาราง 4.17 พบว่า ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ท่ีมี
ต่อเสน้ทาง R3A มีระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามอาย ุดงัน้ี  

20 – 30 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 2.89 S.D. = 0.702) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
4.07 S.D. = 0.805) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก โดย
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅=2.25 S.D. = 0.564) 

31 – 40 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.87 S.D. = 0.775) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
3.95 S.D. = 0.874) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.25 S.D. = 0.638) 

41 – 50 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.94 S.D. = 0.818) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
3.76 S.D. = 0.884) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.49 S.D. = 2.714) 

50 ปีขึ้นไป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง  (x̅= 2.94 S.D. = 0.747) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(x̅= 3.88 S.D. = 0.799) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.43 S.D. = 0.731) 

ตารางท่ี 4.18 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของในแต่ละดา้นจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 

 

ความพงึพอใจ 
 

รายได้เฉลีย่ 
15,000-20,000 บาท 20,001- 25,000 บาท 25,001- 30,000 บาท 30,000 บาทข้ึนไป 

N = 53 N = 96 N = 151 N = 100 
Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั 
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ดา้นด่านศุลกากรไทย 4.12 0.792 มาก 4.01 0.828 มาก 3.89 0.828 มาก 3.60 0.923 มาก 

ดา้นด่านศุลกากรลาว 2.39 0.747 นอ้ย 2.38 0.765 นอ้ย 2.50 0.776 นอ้ย 2.60 0.906 นอ้ย 

ดา้นลกัษณะเส้นทางและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

2.27 0.563 นอ้ย 2.22 0.559 นอ้ย 2.45 0.715 นอ้ย 2.45 0.735 นอ้ย 

เฉล่ีย 2.93 0.701 
ปาน
กลาง 

2.87 0.717 
ปาน
กลาง 

2.95 0.773 
ปาน
กลาง 

2.88 0.855 
ปาน
กลาง 

จากตาราง 4.18 พบว่า ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ท่ีมี
ต่อเสน้ทาง R3A มีระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย ดงัน้ี  

15,000 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.93 S.D. = 0.701) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (x̅= 4.12 S.D. = 0.792) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวกโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.27 S.D. = 0.563) 

20,001 – 25,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.87 S.D. = 0.717) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทยโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (x̅= 4.01 S.D. = 0.828) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวกโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.22 S.D. = 0.559) 

25,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.95 S.D. = 0.773) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (x̅= 3.89 S.D. = 0.828) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวกโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.45 S.D. = 0.715) 

30,000 บาทขึน้ไป มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.88 S.D. = 0.855) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅= 3.60 S.D. = 0.923) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.45 S.D. = 0.735) 

ตารางท่ี 4.19 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของในแต่ละดา้นจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

 

ความพงึพอใจ 
 

วุฒิการศึกษา 
ประถมศึกษา มธัยมตน้ มธัยมปลายหรือ

เทียบเท่า 
ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
N = 50 N = 200 N = 146 N = 4 N = 0 
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Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั 
ดา้นด่าน
ศุลกากรไทย 

3.28 1.018 
ปาน
กลาง 

3.88 2.785 มาก 4.07 0.818 มาก 4.40 0.639 
มาก
ท่ีสุด 

0 0 - 

ดา้นด่าน
ศุลกากรลาว 

2.81 0.909 
ปาน
กลาง 

2.48 0.791 นอ้ย 2.37 0.753 
ปาน
กลาง 

2.58 0.508 นอ้ย 0 0 - 

ดา้นลกัษณะ
เสน้ทางและส่ิง
อ านวยความ
สะดวก 

 

2.38 

 

 

0.704 

 

 
นอ้ย 

 
2.45 0.742 นอ้ย 2.26 0.553 

ปาน
กลาง 

2.20 0.163 นอ้ย 0 0 - 

เฉล่ีย 2.82 0.877 
ปาน
กลาง 

2.93 1.43 
ปาน
กลาง 

2.90 0.708 
ปาน
กลาง 

3.06 0.443 
ปาน
กลาง 

0 0 - 

จากตาราง 4.19 พบว่า ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ท่ีมี
ต่อเสน้ทาง R3A มีระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามตามวฒิุการศึกษา ดงัน้ี  

ประถมศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง  (x̅= 2.82 S.D. = 0.877) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (x̅= 3.28 S.D. = 1.018) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ด้านด้านลักษณะเส้นทางและส่ิง
อ านวยความสะดวกโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.38 S.D. = 0.704) 

มัธยมต้น มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 2.93 S.D. = 1.43) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 3.88 
S.D. = 2.785) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ด้านลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย    (x̅= 2.45 S.D. = 0.742) 

มัธยมปลายหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.90 S.D. = 
0.708) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x̅= 4.07 S.D. = 0.818) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิง
อ านวยความสะดวกโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.26 S.D. = 0.553) 

ปริญญาตรี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง  (x̅= 3.06 S.D. = 0.443) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅= 4.40 S.D. = 0.639) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวกโดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.20 S.D. = 0.163) 

สูงกว่าปริญญาตรี ไม่มีความพึงพอใจในหวัขอ้น้ีเน่ืองจากไม่มีผูเ้ลือกหวัขอ้น้ี 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของในแต่ละดา้นจ าแนกตามสถานภาพ 

 

ความพงึพอใจ 
 

สถานภาพ 
โสด สมรส หมา้ย / หยา่ร้าง 

N = 112 N = 265 N = 23 
Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั 

ดา้นด่านศุลกากรไทย 3.92 0.842 มาก 3.86 0.882 มาก 3.83 0.829 มาก 

ดา้นด่านศุลกากรลาว 2.47 0.801 นอ้ย 2.49 0.819 นอ้ย 2.52 0.862 นอ้ย 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

2.48 0.746 นอ้ย 2.31 0.657 นอ้ย 2.56 0.799 นอ้ย 

เฉล่ีย 2.95 0.796 
ปาน
กลาง 

2.88 0.786 
ปาน
กลาง 

2.97 0.830 
ปาน
กลาง 

จากตาราง 4.20 พบว่า ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ท่ีมี
ต่อเสน้ทาง R3A มีระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามสถานภาพ ดงัน้ี  

โสด มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 2.95 S.D. = 0.796) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากร โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.92 S.D. = 
0.842) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรลาว โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย (x̅= 2.47 
S.D. = 0.801) 

สมรส มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง   (x̅= 2.88 S.D. = 0.786) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
3.86 S.D. = 0.882) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.31 S.D. = 0.657) 

หม้าย / หย่าร้าง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 2.97 S.D. = 0.830) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅= 3.83 S.D. = 0.829) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรลาว โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
นอ้ย (x̅= 2.52 S.D. = 0.862) 

ตารางท่ี 4.21 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของในแต่ละดา้นจ าแนกตามความช านาญในการ
ใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 

 ความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขับขี่ 
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ความพงึพอใจ 
 

1 – 5 ปี 6 – 10 ปี 11- 15 ปี 16 – 20 ปี มากกวา่ 20 ปี 
N = 69 N = 102 N = 88 N = 93 N = 48 

Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั 
ดา้นด่าน
ศุลกากรไทย 

4.07 0.794 มาก 4.02 0.829 มาก 3.85 0.873 มาก 3.59 0.892 มาก 3.62 0.830 มาก 

ดา้นด่าน
ศุลกากรลาว 

2.44 0.783 นอ้ย 2.38 0.774 นอ้ย 2.46 0.803 นอ้ย 2.63 0.874 
ปาน
กลาง 

2.54 0.779 นอ้ย 

ดา้นลกัษณะ
เสน้ทางและส่ิง
อ านวยความ
สะดวก 

2.26 0.589 นอ้ย 
 

2.23 0.585 นอ้ย 2.33 0.693 นอ้ย 2.52 0.697 นอ้ย 2.62 0.702 
ปาน
กลาง 

เฉล่ีย 2.92 0.722 
ปาน
กลาง 

2.87 0.729 
ปาน
กลาง 

2.88 0.789 
ปาน
กลาง 

2.91 0.821 
ปาน
กลาง 

3.02 0.770 
ปาน
กลาง 

จากตาราง 4.21 พบว่า ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ท่ีมี
ต่อเสน้ทาง R3A มีระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี ดงัน้ี  

1 – 5 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.92 S.D. = 0.722) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทยโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
4.07 S.D. = 0.794) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.26 S.D. = 0.589) 

6 – 10 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 2.87 S.D. = 0.729) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
4.02 S.D. = 0.829) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.25 S.D. = 0.585) 

11- 15 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (x̅= 2.88 S.D. = 0.789) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
3.85 S.D. = 0.873) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก โดย
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.33 S.D. = 0.693) 

16 – 20 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 2.91 S.D. = 0.821) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 
3.59 S.D. = 0.892) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.52 S.D. = 0.697) 
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มากกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 3.02 S.D. = 0.770) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(x̅= 3.90 S.D. = 0.830) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรลาว โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
นอ้ย (x̅= 2.54 S.D. = 0.779) 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.22 แสดงระดบัความพึงพอใจโดยรวมของในแต่ละดา้นจ าแนกตามสาขาในต่างประเทศ 
 

ความพงึพอใจ 
 

สาขาในต่างประเทศ 
ไม่มีบริษทัใน

เครือต่างประเทศ  
มีบริษทัในเครือท่ี
ประเทศลาว 

มีบริษทัในเครือ
ท่ีประเทศจีน 

มีบริษทัในเครือท่ี
ประเทศลาวและจีน 

N = 308 N = 9 N = 80 N = 3 
Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั Mean SD ระดบั 

ดา้นด่านศุลกากรไทย 3.98 0.804 มาก 3.47 0.940 มาก 3.53 0.986 มาก 4.10 0.489 มาก 

ดา้นด่านศุลกากรลาว 2.43 0.775 นอ้ย 2.98 1.011 
ปาน
กลาง 

2.64 0.867 
ปาน
กลาง 

2.77 0.962 
ปาน
กลาง 

ดา้นลกัษณะเส้นทางและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

2.33 0.665 นอ้ย 2.87 0.838 
ปาน
กลาง 

2.45 0.733 นอ้ย 2.87 1.124 
ปาน
กลาง 

เฉล่ีย 2.91 0.748 
ปาน
กลาง 

3.10 0.929 
ปาน
กลาง 

2.87 0.862 
ปาน
กลาง 

3.24 0.858 มาก 

จากตาราง 4.22 พบว่า ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ ท่ีมี
ต่อเสน้ทาง R3A มีระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามสาขาในต่างประเทศดงัน้ี  

ไม่มีบริษัทในเครือต่างประเทศ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 2.91 S.D. 
= 0.748) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x̅= 3.98 S.D. = 0.804) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวย
ความสะดวก โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.33 S.D. = 0.748) 
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มีบริษัทในเครือที่ประเทศลาว มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 3.10 S.D. 
= 0.929) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x̅= 3.47 S.D. = 0.940) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวย
ความสะดวก โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅= 2.87 S.D. = 0.838) 

มีบริษัทในเครือที่ประเทศจีน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅=  2.87 S.D. 
= 0.862) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (x̅= 3.53 S.D. = 0.986) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิง
อ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅= 2.45 S.D. = 0.733) 

มีบริษัทในเครือที่ประเทศลาวและจีน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง  (x̅= 
3.24 S.D. = 0.828) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรไทย โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̅= 4.10 S.D. = 0.489) มีความพึงพอใจต ่าสุด คือ ดา้นด่านศุลกากรลาว 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 2.77 S.D. = 0.962) 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรม(รูปแบบในการใชเ้ส้นทาง) และความถ่ีในการ
ใชบ้ริการของบุคคลแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัหรือไม่ โดยการทดสอบที (t-test) 

สมมติฐานท่ี  1  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรูปแบบในการใชเ้สน้ทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการแตกต่างกนัหรือไม่ 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรูปแบบในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการแตกต่างกนัหรือไม่ 

ในการทดสอบความแตกต่าง มีสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบ ดงัน้ี 
H0: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรูปแบบในการใชเ้ส้นทางขาเขา้และขาออกประเทศแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
H1: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรูปแบบในการใชเ้ส้นทางขาเขา้และขาออกประเทศแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05                                                                                                                                                     

ตารางท่ี 4.23 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจระหวา่งผูใ้ชบ้ริการท่ีรูปแบบใน
การใชเ้ส้นทางขาเขา้และขาออก 

รูปแบบการใช้เส้นทาง ผู้ใช้บริการ 
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ขาเข้าและขาออก
ประเทศ 

ขนส่งขาเขา้ 

N = 208 

ขนส่งขาออก 

N = 192 

t P – value 

(Sig) 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

ด่านศุลกากรไทย 3.69 0.900 4.09 0.765 -4.536 0.0287* 

ด่านศุลกากรลาว 2.58 0.896 2.38 0.667 2.048 0.1726 

ลกัษณะเสน้ทางและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

2.50 0.763 2.22 0.484 3.951 0.0006* 

 เฉล่ีย 3.01 0.871 3.03 0.670 0.487 0.0673 

จากตารางท่ี 4.23 ผลจากการทดสอบ T-test พบว่าค่า P-value โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.0673 
มากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0  นัน่คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรูปแบบในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนั
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ สมมติฐานท่ี 1.1 ท่ีว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
รูปแบบในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาทีละดา้นจะ
พบว่าดา้นด่านศุลกากรไทย  P-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวย
ความสะดวก P-value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงทั้งสองดา้นปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูใ้ช้บริการท่ีมีความถ่ีในการใช้เส้นทางแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
แตกต่างกนัหรือไม่ 

H0: ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการไม่
แตกต่างกนั 

H1: ผูใ้ช้บริการท่ีมีความถ่ีในการใช้เส้นทางแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริการ
แตกต่างกนั 

ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 

ตารางท่ี 4.24 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจระหว่างผูใ้ช้บริการท่ีมีความถ่ี
แตกต่างกนั 

ความถี่ในการใช้เส้นทาง ผู้ใช้บริการ t P – value 
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เลือก 1-5 ต่อเดือน 

N = 376 

เลือก 6-10 ต่อเดือน 

N = 24 

(Sig) 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

ด่านศุลกากรไทย 3.88 0.567 3.80 0.547 0.623 0.533 

ด่านศุลกากรลาว 2.48 0.441 2.50 0.436 -0.225 0.822 

ลกัษณะเสน้ทางและส่ิง

อ านวยความสะดวก 
2.35 0.443 2.63 0.443 -3.00 0.003* 

 เฉล่ีย 3.01 0.291 3.05 0.342 -0.561 0.575 

จากตารางท่ี 4.24 ผลจากการทดสอบ T-test พบว่าค่า P-value โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.575 
มากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0  นัน่คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี α = 0.05 ดงันั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ สมมติฐานท่ี 1.2 ท่ีว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาทีละดา้นจะพบว่าดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก P-value มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ส่วนในด่านศุลกากรไทย และด่านศุลกากรลาว ไม่พบความแตกต่าง 

ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของ 
จ าแนกตามตวัแปรขอ้มูลทัว่ไป คือ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย วุฒิการศึกษา สถานภาพ ความช านาญในการ
ใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ี และสาขาในต่างประเทศ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี Least-Significant Different (LSD) 

สมมติฐานท่ี 2 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้
บริการแตกต่างกนัหรือไม่ โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 2.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการใชบ้ริการแตกต่าง
กนัหรือไม่ 
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H0: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กนั 

H1: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั 
ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 

ตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการจ าแนกตามอาย ุ

ความพงึพอใจ SS df MS F P-Value 

ด่านศุลกากรไทย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.235 3 1.745 5.630 .001* 

122.746 396 .310   

127.981 399    

ด่านศุลกากรลาว ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.379 3 1.126 6.008 .001* 

74.225 396 .187   

77.604 399    

ลกัษณะเสน้ทาง
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

55.127 3 1.709 9.020 .000* 

75.021 396 .189   

80.148 399    

เฉล่ีย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.176 3 .059 .679 .566 

34.329 396 .087   

34.505 399    

จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) พบวา่ P-value โดยรวม มีค่า 0.566 มากกวา่ 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 นัน่คือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายใุนการใชเ้สน้ทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการไม่แตกต่างกนั ดงันั้น
จึงไม่สามารถปฏิเสธ สมมติฐานท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน
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การใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบวา่ด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว 
และลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก P-value มีค่า 0.001,0.001,0.000 ตามล าดบั นอ้ย
กวา่ 0.05 เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใชว้ิธี Least-Significant Different (LSD) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 

 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบระดบัอายขุองผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
                      Multiple Comparisons LSD 

   

 
(I) ช่วงอายุ

ท่ีเลือกใช ้

(J) ช่วงอาย ุ Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ด่านศุลกากร

ไทย 

20-30 

 

31-40 

41-50 

>50 

.12531 .08955 .163 -.0507 .3014 

.31766* .08656 .000 .1475 .4878 

.19121 .10997 .083 -.0250 .4074 

31-40 20-30 

41-50 

>50 

-.12531 .08955 .163 -.3014 .0507 

.19234* .06512 .003 .0643 .3204 

.06590 .09403 .484 -.1190 .2508 

41-50 20-30 

31-40 

>50 

-.31766* .08656 .000 -.4878 -.1475 

-.19234* .06512 .003 -.3204 -.0643 

-.12645 .09118 .166 -.3057 .0528 

>50 20-30 -.19121 .10997 .083 -.4074 .0250 

31-40 -.06590 .09403 .484 -.2508 .1190 

41-50 .12645 .09118 .166 -.0528 .3057 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบระดบัอายขุองผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (ต่อ) 

          Multiple Comparisons LSD  
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(I) ช่วงอายท่ีุ

เลือกใช ้

(J) ช่วงอาย ุ Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ด่านศุลกากร

ลาว 

20-30 31-40 -.04336 .06964 .534 -.1803 .0936 

41-50 -.22266* .06731 .001 -.3550 -.0903 

>50 -.16057 .08552 .061 -.3287 .0076 

31-40 20-30 .04336 .06964 .534 -.0936 .1803 

41-50 -.17930* .05064 .000 -.2789 -.0797 

>50 -.11721 .07312 .110 -.2610 .0265 

41-50 20-30 .22266* .06731 .001 .0903 .3550 

31-40 .17930* .05064 .000 .0797 .2789 

>50 .06209 .07090 .382 -.0773 .2015 

>50 20-30 .16057 .08552 .061 -.0076 .3287 

31-40 .11721 .07312 .110 -.0265 .2610 

41-50 -.06209 .07090 .382 -.2015 .0773 

ลกัษณะ

เส้นทางและ

ส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

20-30 31-40 -.00196 .07001 .978 -.1396 .1357 

41-50 -.23776* .06767 .000 -.3708 -.1047 

>50 -.18606* .08597 .031 -.3551 -.0170 

31-40 20-30 .00196 .07001 .978 -.1357 .1396 

41-50 -.23580* .05091 .000 -.3359 -.1357 

>50 -.18410* .07351 .013 -.3286 -.0396 

41-50 20-30 .23776* .06767 .000 .1047 .3708 

31-40 .23580* .05091 .000 .1357 .3359 
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จากตารางท่ี 4.26  เปรียบเทียบอายขุองผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น และดา้นละ 4 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

ดา้นด่านศุลกากรไทย 
(1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุในการใชบ้ริการ 20-30 ปี เทียบกบัอายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุในการใช้บริการ 31-40 ปี เทียบกบัอายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายใุนการใชบ้ริการ 41-50 ปี เทียบกบัอาย ุ20-30 ปี และ 31-40 ปี มีความ

พึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงอายท่ีุมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้มีอาย ุ41-50ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 3.76 และผูท่ี้มีอาย ุ20-30 ปีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูท่ี่ 4.07 และผูท่ี้มีอาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 3.95 จะสงัเกตไดว้า่ผูท่ี้มีอายุ
มาก ความพึงพอใจจะนอ้ยกวา่อายท่ีุนอ้ยกวา่ อาจเป็นผลมาจากในช่วงอายมุาก จะผา่นงาน ผา่นการ
ใชบ้ริการ มามากจนเกิดเป็นความเคยชินท าซ ้ าๆจนมองเป็นปกติ ซ่ึงต่างจากผูท่ี้อายนุอ้ย ยงัไม่ผา่น
งานมาก การเจอส่ิงใหม่ท่ีไม่ดีหรือผิดปกติยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจของแต่ละบุคคลให้มีความ
แตกต่างกนั 

ดา้นด่านศุลกากรลาว 
(1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุในการใชบ้ริการ 20-30 ปี เทียบกบัอายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุในการใชบ้ริการ 31-40 ปี เทียบกบัอายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

>50 .05170 .07128 .469 -.0884 .1918 

>50 20-30 .18606* .08597 .031 .0170 .3551 

31-40 .18410* .07351 .013 .0396 .3286 

41-50 -.05170 .07128 .469 -.1918 .0884 
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(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายใุนการใชบ้ริการ 41-50 ปี เทียบกบัอาย ุ20-30 ปี และอาย ุ31-40 ปี มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงอายท่ีุมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ 41-50ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 2.58 และผูท่ี้มีอายุ 20-30 ปีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 2.36 และผูท่ี้มีอาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 2.40จะสังเกต
ไดว้่าผูท่ี้มีอายมุาก ความพึงพอใจจะมากกว่าอายนุอ้ยกว่า อาจเป็นผลมาจากในช่วงอายมุาก จะผา่น
งาน ผ่านการใชบ้ริการ มามากจนเกิดเป็นความเคยชินท าซ ้ าๆจนมองเป็นปกติ ซ่ึงต่างจากผูท่ี้อายุ
น้อย ยงัไม่ผ่านงานมาก การเจอส่ิงใหม่ท่ีไม่ดีหรือผิดปกติย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลใหมี้ความแตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 
(1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุในการใชบ้ริการ 20-30 ปี เทียบกบัอาย ุ41-50 ปี และอายมุากกว่า 50 

ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายใุนการใชบ้ริการ 31-40 ปี เทียบกบัอาย ุ41-50 ปีและอายมุากกว่า 50 

ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายใุนการใชบ้ริการ 41-50 ปี เทียบกบัอาย ุ20-30 ปีและอาย ุ31-40 ปี มี

ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายใุนการใชบ้ริการ มากกว่า 50 ปี เทียบกบัอาย ุ20-30 ปีและอาย ุ31-40 

ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงอายท่ีุมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.25 และผูท่ี้มีอาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 2.25 และผูท่ี้มีอาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.49 และผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 50 ปี 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.43 ซ่ึงจะสังเกตไดว้่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจมากกว่าผูท่ี้มีอายุ 20-40 ปี ผูท่ี้อายุมากมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากกว่าอายุนอ้ย อาจเป็น
เหตุมากจากการใชเ้ส้นทางมานาน จนเกิดความเคยชินกบัเส้นทาง ไม่ไดใ้ส่ใจอะไรกบัส่วนต่างๆ
ของลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงต่างจากผูท่ี้มีอายนุอ้ย ยงัคงใส่ใจหรือสนใจอยู่
กบัส่ิงท่ีผิดปกติมากกว่า ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายมุากและนอ้ยแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2.2 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
แตกต่างกนัหรือไม่ 

H0: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กนั 

H1: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่าง
กนั 

ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 

ตารางท่ี 4.27 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการจ าแนกตามรายได ้

ความพงึพอใจ SS df MS F P-Value 

ด่านศุลกากรไทย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

12.395 3 4.132 14.156 .000* 

115.585 396 .292   

127.981 399    

ด่านศุลกากรลาว ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.820 3 .940 4.978 .002* 

74.784 396 .189   

77.604 399    

ลกัษณะเสน้ทาง

และส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.394 3 1.465 7.656 .000* 

75.754 396 .191   

80.148 399    

เฉล่ีย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.488 3 .163 1.892 .130 

34.018 396 .086   

34.505 399    
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จากตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) พบว่า P-value โดยรวม มีค่า 0.130 มากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 นั่นคือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการไม่แตกต่างกนั  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบว่าด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และลกัษณะเส้นทางและส่ิง
อ านวยความสะดวก P-value มีค่า 0.000,0.002,0.000 นอ้ยกวา่ 0.05 ตามล าดบั เม่ือพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least-Significant 
Different (LSD) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบระดบัรายไดข้องผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
         Multiple Comparisons LSD 
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(I) รายได ้ (J)รายได ้ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ด่านศุลกากร

ไทย 

15,000-

20,000 

20,001-25,000 

25,001-30,000 

>30,000 

.11828 .09245 .202 -.0635 .3000 

.23181* .08626 .008 .0622 .4014 

.52153* .09179 .000 .3411 .7020 

20,001-

25,000 

15,000-20,000 

25,001-30,000 

>30,000 

-.11828 .09245 .202 -.3000 .0635 

.11353 .07052 .108 -.0251 .2522 

.40325* .07720 .000 .2515 .5550 

25,001-

30,000 

15,000-20,000 

20,001-25,000 

>30,000 

-.23181* .08626 .008 -.4014 -.0622 

-.11353 .07052 .108 -.2522 .0251 

.28972* .06966 .000 .1528 .4267 

>30,000 15,000-20,000 

20,001-25,000 

25,001-30,000 

-.52153* .09179 .000 -.7020 -.3411 

-.40325* .07720 .000 -.5550 -.2515 

-.28972* .06966 .000 -.4267 -.1528 

ด่านศุลกากร

ลาว 

15,000-

20,000 

20,001-25,000 

25,001-30,000 

>30,000 

.00996 .07437 .893 -.1362 .1562 

-.10765 .06938 .122 -.2440 .0288 

-.20766* .07384 .005 -.3528 -.0625 

20,001-

25,000 

15,000-20,000 

25,001-30,000 

>30,000 

-.00996 .07437 .893 -.1562 .1362 

-.11761* .05673 .039 -.2291 -.0061 

-.21763* .06209 .001 -.3397 -.0956 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบระดบัรายไดข้องผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (ต่อ) 
 Multiple Comparisons LSD 

 
(I) รายได ้ (J)รายได ้ Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ด่านศุลกากร

ลาว 

25,001-

30,000 

15,000-20,000 

20,001-25,000 

>30,000 

.10765 .06938 .122 -.0288 .2440 

.11761* .05673 .039 .0061 .2291 

-.10001 .05603 .075 -.2102 .0101 

>30000 15,000-20,000 

20,001-25,000 

25,001-30,000 

.20766* .07384 .005 .0625 .3528 

.21763* .06209 .001 .0956 .3397 

.10001 .05603 .075 -.0101 .2102 

ลกัษณะ

เส้นทางและ

ส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

15,000-

20,000 

20,001-25,000 

25,001-30,000 

>30,000 

.05126 .07485 .494 -.0959 .1984 

-.18373* .06983 .009 -.3210 -.0464 

-.17808* .07431 .017 -.3242 -.0320 

20,001-

25,000 

15,000-20,000 

25,001-30,000 

>30,000 

-.05126 .07485 .494 -.1984 .0959 

-.23499* .05709 .000 -.3472 -.1227 

-.22933* .06250 .000 -.3522 -.1065 

25,001-

30,000 

15,000-20,000 

20,001-25,000 

>30,000 

.18373* .06983 .009 .0464 .3210 

.23499* .05709 .000 .1227 .3472 

.00566 .05639 .920 -.1052 .1165 

>30,000 15,000-20,000 .17808* .07431 .017 .0320 .3242 
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จากตารางท่ี 4.28 เปรียบเทียบรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น และดา้นละ 4 

กลุ่ม ดงัน้ี 

ดา้นด่านศุลกากรไทย 
(1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ในการใช้บริการ 15,000-20,000 บาท เทียบกับรายได ้25,001-

30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดใ้นการใช้บริการ 20,001-25,000 บาท เทียบกบัรายไดม้ากกว่า 
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 (3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชบ้ริการ 25,001-30,000 บาท เทียบกบัรายได ้15,000-
20,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชบ้ริการมากกว่า 30,000 บาท เทียบกบัรายได ้15,000-
20,000 บาท และ20,001-25000 บาท และ 25,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงรายไดท่ี้มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ท่ี 3.60 ส่วนผูท่ี้มี
รายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากกว่าทั้งหมด ซ่ึงอาจเป็นผลมากจาก ผูท่ี้มี
รายไดสู้ง ตอ้งการการบริการท่ีดี สะดวกรวดเร็ว และความทนัสมยัจากด่านศุลกากรไทยจึงเป็นเหตุ
ใหค้วามพึงพอใจของผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่ากวา่ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่
ถึง 30,000 บาท ส่วนผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่า 30,000 บาท และอีกเหตุผลคือเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการมีการ
ผลัดเปล่ียนกันมาท างาน การให้บริการย่อมแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ความพึงพอใจ
แตกต่างกนั 

ศุลกากรลาว 

20,001-25,000 

25,001-30,000 

.22933* .06250 .000 .1065 .3522 

-.00566 .05639 .920 -.1165 .1052 
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(1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ในการใช้บริการ 15,000-20,000 บาท เทียบกับรายได้มากกว่า 
30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดใ้นการใช้บริการ 20,001-25000 บาท เทียบกบัรายได ้25,001-
30,000 บาทและมากกวา่ 30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

(3) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดใ้นการใชบ้ริการ 25,001-30,000 บาท เทียบกบัรายได ้20,001-
25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชบ้ริการมากกว่า 30,000 บาท เทียบกบัรายได ้15,000-
20,000 บาท และ20,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงรายไดท่ี้มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาทมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.60 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจมากกว่าผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่า 30,000 บาท อาจเป็นเหตุมาจากท่ีไดรั้บบริการพอใจกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการในด่านศุลกากรลาว หรือไม่ไดส้นใจในกระบวนการขั้นตอนมากนกั ซ่ึงต่างกบัผูท่ี้มีรายได้
ระหว่าง 15,000-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.31 มีความพึงพอใจน้อยกว่าผูท่ี้มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท  อาจเป็นผลมาจากความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในช่วงรายไดน้ี้ มีความสนใจ 
มีความตอ้งการบริการด้านต่างๆท่ีดีและมีคุณภาพ ดังนั้ นด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ความพึงพอใจ
แตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 
(1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ในการใช้บริการ 15,000-20,000 บาท เทียบกับรายได ้25,001-

30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

(2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชบ้ริการ 20,001-25,000 บาท เทียบกบัรายได ้25,001-
30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

(3) ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดใ้นการใช้บริการ 25,001-30,000 บาท เทียบกบัรายได ้15,000-
20,000 บาท และ 20,001-25,000 มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชบ้ริการมากกว่า 30,000 บาท เทียบกบัรายได ้15,000-
20,000 บาท และ20,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงรายไดท่ี้มีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 25,000 บาทมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.45 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจมากกว่าผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่า 25,000 บาท ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.24 ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากผูท่ี้มี
รายไดม้ากกว่า ไม่สนใจกบัดา้นสภาพเส้นทางหรือรายละเอียดต่างๆของในแต่ละช่วงของเส้นทาง 
ผลความพึงพอใจจึงแตกต่างกนั หรืออาจเป็นผลมาจากความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 
และผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่า 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีต ่ากว่า อาจเป็นผลมาจากในสภาพ
เส้นทางของแต่ละช่วง ผูใ้ช้บริการสนใจหรือสังเกตในแต่ละช่วง หรือรายได้น้อยและยงัมี
ประสบการณ์นอ้ย จึงส่งผลให้ความพึงพอใจนอ้ยกว่า ดงันั้นเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงส่งผลให้ความพึง
พอใจแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.3 ผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
แตกต่างกนัหรือไม่ 

H0: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั 

H1: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่าง
กนั 

ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 

ตารางท่ี 4.29  แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการจ าแนกตามการศึกษา 

ความพงึพอใจ SS df MS F P-Value 

ด่านศุลกากร

ไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

24.546 3 8.182 31.326 .000* 

103.434 396 .261   

127.981 399    
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ด่านศุลกากร

ลาว 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.138 3 2.379 13.372 .000* 

70.465 396 .178   

77.604 399    

ลกัษณะ

เส้นทางและ

ส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.909 3 .970 4.972 .002* 

77.239 396 .195   

80.148 399    

เฉล่ีย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.831 3 .277 3.258 .022* 

33.674 396 .085   

34.505 399    

จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) พบว่า P-value โดยรวม มีค่า 0.022 นอ้ยกว่า  0.05 จึงปฏิเสธ H0 และไม่สามารถปฏิเสธ 
H1 นัน่คือผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการแตกต่าง
กนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบว่าด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และลกัษณะเส้นทางและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก P-value มีค่า 0.000,0.000,0.002 น้อยกว่า 0.05 ตามล าดับ เม่ือพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least-
Significant Different (LSD) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 

ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาของผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
         Multiple Comparisons LSD 
 

( I)ระดบั

การศึกษา 

(J) ระดบั

การศึกษา 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ประถมศึกษา มธัยมตน้ -.60300* .08081 .000 -.7619 -.4441 
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ด่านศุลกากร

ไทย 

มธัยมปลาย 

ปริญญาตรี 

-.79318* .08374 .000 -.9578 -.6285 

-1.12400* .26556 .000 -1.6461 -.6019 

มธัยมตน้ ประถมศึกษา 

มธัยมปลาย 

ปริญญาตรี 

.60300* .08081 .000 .4441 .7619 

-.19018* .05563 .001 -.2996 -.0808 

-.52100* .25808 .044 -1.0284 -.0136 

มธัยมปลาย ประถมศึกษา 

 มธัยมตน้ 

ปริญญาตรี 

.79318* .08374 .000 .6285 .9578 

.19018* .05563 .001 .0808 .2996 

-.33082 .25901 .202 -.8400 .1784 

ปริญญาตรี ประถมศึกษา 

 มธัยมตน้ 

 มธัยมปลาย 

1.12400* .26556 .000 .6019 1.6461 

.52100* .25808 .044 .0136 1.0284 

.33082 .25901 .202 -.1784 .8400 

ด่านศุลกากร

ลาว 

ประถมศึกษา มธัยมตน้ 

 มธัยมปลาย 

 ปริญญาตรี 

.32350* .06670 .000 .1924 .4546 

.43677* .06912 .000 .3009 .5727 

.23300 .21919 .288 -.1979 .6639 

มธัยมตน้ ประถมศึกษา 

 มธัยมปลาย 

 ปริญญาตรี 

-.32350* .06670 .000 -.4546 -.1924 

.11327* .04592 .014 .0230 .2035 

-.09050 .21302 .671 -.5093 .3283 

มธัยมปลาย ประถมศึกษา 

 มธัยมตน้ 

 ปริญญาตรี 

-.43677* .06912 .000 -.5727 -.3009 

-.11327* .04592 .014 -.2035 -.0230 

-.20377 .21379 .341 -.6241 .2165 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาของผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ (ต่อ) 

         Multiple Comparisons LSD  

ปริญญาตรี 

 

ประถมศึกษา 

 มธัยมตน้ 

 มธัยมปลาย 

-.23300 .21919 .288 -.6639 .1979 

.09050 .21302 .671 -.3283 .5093 

.20377 .21379 .341 -.2165 .6241 

 ( I)ระดบั

การศึกษา 

(J) ระดบั

การศึกษา 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ลกัษณะ

เส้นทางและ

ส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

ประถมศึกษา มธัยมตน้ 

 มธัยมปลาย 

 ปริญญาตรี 

-.06200 .06983 .375 -.1993 .0753 

.11962 .07237 .099 -.0227 .2619 

.18400 .22948 .423 -.2672 .6352 

มธัยมตน้ ประถมศึกษา 

 มธัยมปลาย 

 ปริญญาตรี 

.06200 .06983 .375 -.0753 .1993 

.18162* .04807 .000 .0871 .2761 

.24600 .22302 .271 -.1924 .6844 

มธัยมปลาย ประถมศึกษา 

 มธัยมตน้ 

 ปริญญาตรี 

-.11962 .07237 .099 -.2619 .0227 

-.18162* .04807 .000 -.2761 -.0871 

.06438 .22383 .774 -.3757 .5044 

ปริญญาตรี ประถมศึกษา 

 มธัยมตน้ 

 มธัยมปลาย 

-.18400 .22948 .423 -.6352 .2672 

-.24600 .22302 .271 -.6844 .1924 

-.06438 .22383 .774 -.5044 .3757 
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จากตารางท่ี 4.30 เปรียบเทียบระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น และ
ดา้นละ 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

ดา้นด่านศุลกากรไทย 
(1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา เทียบกบั มธัยมตน้ มธัยมปลาย และ

ปริญญาตรี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมตน้ เทียบกบั ประถมศึกษา และมธัยมปลาย และ

ปริญญาตรี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมปลาย เทียบกบั ประถมศึกษา และมธัยมตน้ มี

ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เทียบกบั ประถมศึกษา และมธัยมตน้ มี

ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.40 เป็นค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัระดบัการศึกษาอ่ืน อาจเป็นเหตุจากลกัษณะความคิดในการประเมินแบบสอบถามอยา่ง
มีเหตุผล ลกัษณะการใชชี้วิต การมองขั้นตอนในการให้บริการ ไม่ใชอ้ารมณ์ในการประเมินความ
พึงพอใจ มีความคาดหวงัในขั้นตอน และการให้บริการ ซ่ึงในด่านศุลกากรไทยมีขั้นตอนท่ีเป็น
ระบบ ความพึงพอใจจึงมีระดบัสูง และผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมตน้และมธัยมปลายหรือเทียบเท่า 
มีค่าเฉล่ีย 3.88 และ 4.07 ตามล าดบั อาจเป็นผลมาจากตวับุคคล ครอบครัวและสังคมท าให้เกิดการ
เรียนรู้ ความสามารถ ทศันคติ รวมไปถึงความพร้อมในการท างาน หรืออีกเหตุผลหน่ึงมาจากท่ี
เจา้หน้าท่ีในแต่ละวนัแต่ละช่วงเวลา เปล่ียนกันมาท างาน ซ่ึงเจา้หน้าท่ีแต่ละคน มีลกัษณะการ
ให้บริการท่ีแตกต่างกนั ประสิทธิภาพยอ่มแตกต่างกนัในแต่ละตวับุคคล และผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.28 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าท่ีสุด อาจเป็นเหตุมาจากวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ความพร้อมในการท างาน ความคิด ทศันคติ รวมไปถึงการประเมินอยา่งมีเหตุผลนอ้ย
กว่าระดบัอ่ืน หรืออีกเหตุผลหน่ึงมาจากท่ีเจา้หนา้ท่ีในแต่ละวนัแต่ละช่วงเวลา เปล่ียนกนัมาท างาน 
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีลกัษณะการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ประสิทธิภาพยอ่มแตกต่างกนัในแต่ละ
ตวับุคคล และไม่ไดมี้การคาดหวงัอะไรกบัขั้นตอน และการใหบ้ริการ ซ่ึงท่ีกล่าวมาส่งผลใหใ้นช่วง
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนั 

ศุลกากรลาว 
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(1)  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา เทียบกบั มธัยมตน้ และมธัยมปลาย มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(2)  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมตน้ เทียบกบั ประถมศึกษา และมธัยมปลาย มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมปลาย เทียบกบั ประถมศึกษา และมธัยมตน้ มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาประถมศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.81 มีค่ามากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
ระดบัอ่ืน อาจเป็นผลมาจากกระบวกการการให้บริการของด่านศุลกากรลาว มีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว
กระชับ ไม่ซับซ้อน ซ่ึงผูท่ี้มีระดับการศึกษาในระดับน้ีมีลักษณะความคิด ความสนใจในการ
ให้บริการดา้นความรวดเร็วมากกว่าดา้นอ่ืนๆ หรืออีกเหตุผลหน่ึงผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบัน้ี
อาจอยูใ่นบริษทัท่ีมีเครือในต่างประเทศ ในขั้นตอนการด าเนินพิธีการศุลกากรในลาว มีตวัแทนจาก
บริษทัในเครือมาด าเนินการแทนผูใ้ชบ้ริการ ท าใหเ้พิ่มความรวดเร็วยิง่ข้ึน  และผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
น้ีไม่ไดค้าดหวงักบัขั้นตอนการท างานหรือการให้บริการของด่านศุลกากรลาว และอีกเหตุผลหน่ึง
คือผูท่ี้มีระดบัการศึกษาในระดบัน้ีมีอายหุรือประสบการณ์ในการท างานหลายปี อาจเกิดเป็นความ
คุน้ชินหรือเคยชินกบัขั้นตอนและการให้บริการของด่านศุลกากรลาว และผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
มธัยมตน้ มธัยมปลายและเทียบเท่า และปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.48, 2.37 และ 2.58 
ตามล าดบั มีความพึงพอใจไม่ต่างกนัมาก อาจเป็นผลมาจากความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการ
ขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีดี และอีกเหตุผลหน่ึงอาจเกิดจากผูใ้ช้บริการยงัมีประสบการณ์หรือ
ความช านาญไม่มาก จึงไม่คุน้เคยกบัการให้บริการของด่านศุลกากร ดงันั้นดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา 
ส่งผลใหผู้ท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 

(1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมตน้ เทียบกับ มธัยมปลาย มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาในระดับมธัยมปลาย เทียบกับ มธัยมตน้ มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในช่วงการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 
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ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมตน้ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.45 และท่ีมีระดบัการศึกษามธัยม
ปลายหรือเทียบเท่า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.26 อาจเป็นเหตุมาจาก วุฒิภาวะต่างกัน ทศันคติ 
ความสามารถในการขบัข่ี รวมไปถึงในดา้นบุคคล ครอบครัว และสังคม ส่งผลใหมี้การตดัสินใจใน
การตอบแบบสอบถามแตกต่างกนั ดงันั้นเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงส่งผลใหผู้ท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.4 ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
แตกต่างกนัหรือไม่ 

H0: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั 

H1: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั 

ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 
 

 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามสถานภาพ 

ความพงึพอใจ SS df MS F P-Value 

ด่านศุลกากรไทย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.326 2 .163 .506 .603 

127.655 397 .322   

127.981 399    

ด่านศุลกากรลาว ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.043 2 .021 .110 .896 

77.561 397 .195   

77.604 399    

ระหวา่งกลุ่ม 3.098 2 1.549 7.982 .000* 
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ลกัษณะเสน้ทาง

และส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

77.050 397 .194   

80.148 399    

เฉล่ีย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.232 2 .116 1.344 .262 

34.273 397 .086   

34.505 399    

จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) พบว่า P-value โดยรวม มีค่า 0.262 มากกว่า  0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 นั่นคือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดใ้นการใชเ้สน้ทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการไม่แตกแตกต่างกนั  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก P-value มีค่า 0.000 
นอ้ยกว่า 0.05 เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยใชว้ิธี Least-Significant Different (LSD) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.32 

 
 
 
 
 
 

  
 
 ตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบสถานภาพของผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
                       Multiple Comparisons LSD 

 (I) สถานภาพ (J) สถานภาพ 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
โสด สมรส .05855 .06391 .360 -.0671 .1842 
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จากตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบสถานภาพของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น และดา้นละ 

3 กลุ่ม ดงัน้ี 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 

 (1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพโสด เทียบกบั สมรส มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส เทียบกับ โสด และหย่าร้าง/หมา้ย มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 (3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย เทียบกบั สมรส มีความพึงพอใจแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตในเร่ืองสถานภาพท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้มีสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.48 และผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 2.31 และผูท่ี้มีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.56 มีความแตกต่างกนั

ด่านศุลกากร
ไทย 

หยา่ร้าง/หมา้ย .09189 .12981 .479 -.1633 .3471 
สมรส โสด -.05855 .06391 .360 -.1842 .0671 

หยา่ร้าง/หมา้ย .03334 .12326 .787 -.2090 .2757 
หยา่ร้าง/หมา้ย โสด -.09189 .12981 .479 -.3471 .1633 

สมรส -.03334 .12326 .787 -.2757 .2090 
ด่านศุลกากร
ลาว 

โสด สมรส -.01447 .04982 .772 -.1124 .0835 
หยา่ร้าง/หมา้ย -.04507 .10119 .656 -.2440 .1539 

สมรส โสด .01447 .04982 .772 -.0835 .1124 
หยา่ร้าง/หมา้ย -.03060 .09608 .750 -.2195 .1583 

หยา่ร้าง/หมา้ย โสด .04507 .10119 .656 -.1539 .2440 
สมรส .03060 .09608 .750 -.1583 .2195 

ลกัษณะ
เส้นทางและ
ส่ิงท านวย
ความสะดวก 

โสด สมรส .16886* .04965 .001 .0712 .2665 
หยา่ร้าง/หมา้ย -.07974 .10085 .430 -.2780 .1185 

สมรส โสด -.16886* .04965 .001 -.2665 -.0712 
หยา่ร้าง/หมา้ย -.24860* .09576 .010 -.4369 -.0603 

หยา่ร้าง/หมา้ย โสด .07974 .10085 .430 -.1185 .2780 
สมรส .24860* .09576 .010 .0603 .4369 
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อาจเป็นผลมาจากผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ียต ่าสุด มีครอบครัว มีภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีสูงกว่าผูท่ี้โสดและหมา้ย/หยา่ร้าง เพราะในลกัษณะสภาพเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวก มีการปรับปรุงเส้นทาง และเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง ท าใหเ้สียเวลาในการขนส่งสินคา้มากกวา่
ปกติ เน่ืองจากภาระและหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ กบัทางครอบครัวต่างกนั ดงันั้นเหตุผลท่ีกล่าวมาจึง
ส่งผลใหผู้ท่ี้มีสถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนัหรือไม่ 

H0: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีแตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีแตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.33 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามความช านาญใน
       การใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 

ความพึงพอใจ SS df MS F P-Value 

ด่านศุลกากรไทย ระหวา่งกลุ่ม 12.298 4 3.075 10.498 .000* 

115.683 395 .293   
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ภายในกลุ่ม 

รวม 
127.981 399    

ด่านศุลกากรลาว ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.562 4 .891 4.751 .001* 

74.042 395 .187   

77.604 399    

ลกัษณะเสน้ทาง

และส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.234 4 2.059 11.307 .000* 

71.913 395 .182   

80.148 399    

เฉล่ีย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.559 4 .140 1.627 .167 

33.946 395 .086   

34.505 399    

จากตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) พบว่า P-value โดยรวม มีค่า 0.167  มากกว่า  0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 นั่นคือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีในการใชเ้สน้ทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน
การบริการไม่แตกแตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากร 
และลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก P-value มีค่า 0.000,0.001 ,0.00 ตามล าดบั นอ้ยกวา่ 
0.05 เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้
วิธี Least-Significant Different (LSD) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.35 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีของผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนั
 เป็นรายคู่ 

  Multiple Comparisons LSD 
  

 (I) ความ

ช านาญ 

(J) ความ

ช านาญ 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ด่านศุลกากร

ไทย 

1-5 ปี 6-10 ปี .04412 .08435 .601 -.1217 .2100 

11-15 ปี .21212* .08702 .015 .0410 .3832 

16-20 ปี .47527* .08599 .000 .3062 .6443 

>21 ปี .16667 .10171 .102 -.0333 .3666 

6-10 ปี 1-5 ปี -.04412 .08435 .601 -.2100 .1217 

11-15 ปี .16800* .07874 .033 .0132 .3228 

16-20 ปี .43115* .07759 .000 .2786 .5837 

>21 ปี .12255 .09472 .197 -.0637 .3088 

11-15 ปี 1-5 ปี -.21212* .08702 .015 -.3832 -.0410 

6-10 ปี -.16800* .07874 .033 -.3228 -.0132 

16-20 ปี .26315* .08048 .001 .1049 .4214 

>21 ปี -.04545 .09711 .640 -.2364 .1455 

16-20 ปี 1-5 ปี -.47527* .08599 .000 -.6443 -.3062 

6-10 ปี -.43115* .07759 .000 -.5837 -.2786 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีของผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนัเป็น
         รายคู่ (ต่อ) 

         Multiple Comparisons LSD 
  

11-15 ปี -.26315* .08048 .001 -.4214 -.1049 

>21 ปี -.30860* .09618 .001 -.4977 -.1195 

>21 ปี 1-5 ปี -.16667 .10171 .102 -.3666 .0333 

6-10 ปี -.12255 .09472 .197 -.3088 .0637 

11-15 ปี .04545 .09711 .640 -.1455 .2364 

16-20 ปี .30860* .09618 .001 .1195 .4977 

 (I) ความ

ช านาญ 

(J) ความ

ช านาญ 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ด่านศุลกากร

ลาว 

1-5 ปี 6-10 ปี .06313 .06749 .350 -.0695 .1958 

11-15 ปี -.01510 .06962 .828 -.1520 .1218 

16-20 ปี -.19168* .06879 .006 -.3269 -.0564 

>21 ปี -.10109 .08137 .215 -.2611 .0589 

6-10 ปี 1-5 ปี -.06313 .06749 .350 -.1958 .0695 

11-15 ปี -.07823 .06299 .215 -.2021 .0456 
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      ตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีของผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่างกนั
 เป็นรายคู่ (ต่อ) 

Multiple Comparisons LSD 

16-20 ปี -.25481* .06207 .000 -.3768 -.1328 

>21 ปี -.16422* .07578 .031 -.3132 -.0152 

11-15 ปี 1-5 ปี .01510 .06962 .828 -.1218 .1520 

6-10 ปี .07823 .06299 .215 -.0456 .2021 

16-20 ปี -.17658* .06439 .006 -.3032 -.0500 

>21 ปี -.08598 .07769 .269 -.2387 .0667 

16-20 ปี 1-5 ปี .19168* .06879 .006 .0564 .3269 

6-10 ปี .25481* .06207 .000 .1328 .3768 

11-15 ปี .17658* .06439 .006 .0500 .3032 

>21 ปี .09059 .07695 .240 -.0607 .2419 

>21 ปี 1-5 ปี .10109 .08137 .215 -.0589 .2611 

6-10 ปี .16422* .07578 .031 .0152 .3132 

11-15 ปี .08598 .07769 .269 -.0667 .2387 

16-20 ปี -.09059 .07695 .240 -.2419 .0607 
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 (I) ความ

ช านาญ 

(J) ความ

ช านาญ 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ลกัษณะ

เส้นทางและ

ส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

1-5 ปี 6-10 ปี .02958 .06651 .657 -.1012 .1603 

11-15 ปี -.07675 .06861 .264 -.2116 .0581 

16-20 ปี -.26321* .06780 .000 -.3965 -.1299 

>21 ปี -.36576* .08020 .000 -.5234 -.2081 

6-10 ปี 1-5 ปี -.02958 .06651 .657 -.1603 .1012 

11-15 ปี -.10633 .06208 .088 -.2284 .0157 

16-20 ปี -.29279* .06118 .000 -.4131 -.1725 

>21 ปี -.39534* .07468 .000 -.5422 -.2485 

11-15 ปี 1-5 ปี .07675 .06861 .264 -.0581 .2116 

6-10 ปี .10633 .06208 .088 -.0157 .2284 

16-20 ปี -.18646* .06345 .003 -.3112 -.0617 

>21 ปี -.28902* .07656 .000 -.4395 -.1385 

16-20 ปี 1-5 ปี .26321* .06780 .000 .1299 .3965 

6-10 ปี .29279* .06118 .000 .1725 .4131 

11-15 ปี .18646* .06345 .003 .0617 .3112 

>21 ปี -.10255 .07583 .177 -.2516 .0465 

>21 ปี 1-5 ปี .36576* .08020 .000 .2081 .5234 

6-10 ปี .39534* .07468 .000 .2485 .5422 
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จากตารางท่ี 4.35 เปรียบเทียบระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น และ
ดา้นละ 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

 

 

ดา้นด่านศุลกากรไทย 
(1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 1-5 ปี เทียบกบั11-15 ปี และ 16-20 

ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 6-10 ปี เทียบกบั11-15 ปี และ 16-

20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 11-15 ปี เทียบกบั 1-5 ปี, 6-10 ปี 

และ16-20ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 16-20 ปี เทียบกบั1-5 ปี, 6-10 ปี, 

11-15 ปี และมากกวา่ 21 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(5) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีมากกว่า 21 ปี เทียบกบั 16-20 ปี มี

ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตเร่ืองความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีท่ีมีความพึงพอใจแตกต่าง
กนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้มีความช านาญ 16-20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.59 และผูท่ี้มีความช านาญมากกวา่ 20
ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.62 ในช่วงความช านาญสองช่วงน้ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่ากว่าผูท่ี้มี
ความช านาญต ่ากว่า 16 ปี อาจเป็นเหตุมาจากมีความเคยชินในการใชบ้ริการ ผ่านการใชบ้ริการมา
มาก จึงไม่ไดใ้ส่ใจหรือสนใจกบัการบริการในขั้นตอนต่างๆ หรืออีกเหตุผลหน่ึงมาจากท่ีเจา้หนา้ท่ี
ในแต่ละวนัแต่ละช่วงเวลา ผลดัเปล่ียนกนัมาท างาน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีลกัษณะการใหบ้ริการ

11-15 ปี .28902* .07656 .000 .1385 .4395 

16-20 ปี .10255 .07583 .177 -.0465 .2516 



123 
 

ท่ีแตกต่างกนั ประสิทธิภาพยอ่มแตกต่างกนัในแต่ละตวับุคคล และผูท่ี้มีความช านาญระหวา่ง 1-5 ปี
, 6-10 ปี และ 11-15 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม 3.98 ซ่ึงมากกว่าผูท่ี้มีความช านาญมากกว่า 
16 ปี อาจเป็นผลมาจากหรืออีกเหตุผลหน่ึงมาจากท่ีเจา้หนา้ท่ีในแต่ละวนัแต่ละช่วงเวลา เปล่ียนกนั
มาท างาน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีลกัษณะการให้บริการท่ีแตกต่างกนั ประสิทธิภาพย่อมแตกต่าง
กนัในแต่ละตวับุคคล ดงันั้นดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาส่งผลใหผู้ท่ี้มีความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ี
ต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ศุลกากรลาว 

(1)  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 1-5 ปี เทียบกบั 16-20 ปี มีความพึง
พอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(2)  ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี 6-10 ปี เทียบกบั 16-20 ปี และ
มากกวา่ 21 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 11-15 ปี เทียบกบั 16-20 ปี มีความ
พึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 16-20 ปี เทียบกบั 1-5 ปี, 6-10 ปี 
และ 11-15 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(5) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีมากกว่า 21 ปี เทียบกบั 6-10 ปี มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตเร่ืองความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีท่ีมีความพึงพอใจแตกต่าง
กนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้มีความช านาญ 16-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.63 และ 2.54 
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากกว่าผูท่ี้มีความช านาญต ่ากว่า 16 ปี อาจเป็นเหตุมาจากผูใ้ชบ้ริการผ่าน
การใชบ้ริการมามากจนเกิดเป็นความเคยชิน จนมองไม่เห็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดปกติของขั้นตอน
ต่างๆ หรืออีกเหตุผลหน่ึง ผูท่ี้มีความช านาญระดบัน้ีอาจอยู่ในบริษทัท่ีมีเครือในต่างประเทศ ใน
ขั้นตอนการด าเนินพิธีการศุลกากรในลาว มีตวัแทนจากบริษทัในเครือมาด าเนินการแทนผูใ้ชบ้ริการ 
ท าใหเ้พิ่มความรวดเร็วยิง่ข้ึน และผูท่ี้มีความช านาญ 1-5 ปี ,6-10 ปี และ 11-15 ปี มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจโดยรวม 2.42 ซ่ึงนอ้ยกวา่ ผูท่ี้มีความช านาญมากกวา่ 16 ปี อาจเป็นเหตุมาจากผูใ้ชบ้ริการยงัใช้
บริการไดไ้ม่นาน จึงมองเห็นขอ้ผดิพลาด หรือจุดบกพร่องของการท างาน ดงันั้นดว้ยเหตุท่ีกล่าวมา
ส่งผลใหผู้ท่ี้มีความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั 
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ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 
(1) ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี 1-5 ปี เทียบกับ 16-20 ปี และ

มากกวา่ 21 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2) ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี 6-10 ปี เทียบกับ 16-20 ปี และ

มากกวา่ 21 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 11-15 ปี เทียบกบั 16-20 ปี และ

มากกวา่ 21 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(4) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี 16-20 ปี เทียบกบั 1-5 ปี, 6-10 ปี 

และ 11-15 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(5) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีมากกว่า 21 ปี เทียบกบั 1-5 ปี, 6-10 

ปี และ 11-15 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.054 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตเร่ืองความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีท่ีมีความพึงพอใจแตกต่าง
กนั ไวด้งัน้ี 

ท่ีมีความช านาญ 16-20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.52 และ 2.62
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากกว่าผูท่ี้มีความช านาญต ่ากว่า 16 ปี อาจเป็นเหตุมาจากผูใ้ชบ้ริการผ่าน
การใช้เส้นทางมามากจนเกิดเป็นความเคยชิน จนมองไม่เห็นขอ้ผิดพลาดหรือปล่อยผ่าน ไม่ได้
สนใจในลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก และผูท่ี้มีความช านาญ 1-5 ปี ,6-10 ปี และ 11-
15 ปี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม 2.27 อาจเป็นเหตุมาจากผูใ้ช้เส้นทางยงัใช้ไดไ้ม่นาน จึง
มองเห็นขอ้ผดิพลาด หรือจุดบกพร่องของเสน้ทางในแต่ละจุด  ดงันั้นดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาส่งผลใหผู้ท่ี้
มีความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.6 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในต่างประเทศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้
บริการแตกต่างกนัหรือไม่ 

H0: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในต่างประเทศแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในต่างประเทศแตกต่างกนั มีความพึง
พอใจแตกต่างกนั 

ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี α = 0.05 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามสาขาใน 
           ต่างประเทศ 

ความพงึพอใจ SS df MS F P-Value 

ด่านศุลกากร

ไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

14.745 3 4.915 17.188 .000* 

113.236 396 .286   

127.981 399    

ด่านศุลกากร

ลาว 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.426 3 1.809 9.923 .000* 

72.178 396 .182   

77.604 399    

ลกัษณะ

เส้นทางและ

ส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.890 3 1.297 6.734 .000* 

76.258 396 .193   

80.148 399    

เฉล่ีย ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

.775 3 .258 3.031 .029* 

33.731 396 .085   
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รวม 34.505 399    

จากตารางท่ี 4.36 ผลการทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) พบว่า P-value โดยรวม มีค่า 0.029  นอ้ยกว่า  0.05 จึงปฏิเสธ  H0 และไม่สามารถปฏิเสธ 
H1 นัน่คือผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในต่างประเทศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการบริการแตกต่างกนั  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากร และลกัษณะเส้นทางและส่ิง
อ านวยความสะดวก P-value มีค่า 0.000 ,0.000 ,0.000 ตามล าดับ น้อยกว่า 0.05 เม่ือพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least-
Significant Different (LSD) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.37 

       

 

 

 ตารางท่ี 4.36 แสดงการเปรียบเทียบจ าแนกตามสาขาในต่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการแตกต่าง 
         กนัเป็นรายคู่ 

        Multiple Comparisons LSD  
(I) รายได ้ (J)รายได ้ Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ด่าน

ศุลกากร

ไทย 

ไม่มีสาขา

ใน

ต่างประเทศ 

มีสาขาในประเทศลาว .51288* .18083 .005 .1574 .8684 

มีสาขาใน 

ประเทศจีน 

.45330* .06710 .000 .3214 .5852 

มีสาขาในประเทศลาว

และจีน 

-.12045 .31023 .698 -.7304 .4895 

มีสาขาใน

ประเทศลาว 

ไม่มีสาขาใน

ต่างประเทศ 

-.51288* .18083 .005 -.8684 -.1574 
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มีสาขาในประเทศจีน -.05958 .18801 .751 -.4292 .3100 

มีสาขาในประเทศลาว

และจีน 

-.63333 .35649 .076 -1.3342 .0675 

มีสาขาใน

ประเทศจีน 

ไม่มีสาขาใน

ต่างประเทศ 

-.45330* .06710 .000 -.5852 -.3214 

มีสาขาในประเทศลาว .05958 .18801 .751 -.3100 .4292 

มีสาขาในประเทศลาว

และจีน 

-.57375 .31447 .069 -1.1920 .0445 

มีสาขาใน

ประเทศลาว

และจีน 

ไม่มีสาขาใน

ต่างประเทศ 

.12045 .31023 .698 -.4895 .7304 

มีสาขาในประเทศลาว .63333 .35649 .076 -.0675 1.3342 

มีสาขาในประเทศจีน .57375 .31447 .069 -.0445 1.1920 

 
  

 
  
 
 
 ตารางท่ี 4.36 แสดงการเปรียบเทียบความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีของผูใ้ชเ้สน้ทางท่ีแตกต่าง

         กนัเป็นรายคู่ (ต่อ) 
        Multiple Comparisons LSD 

 
(I) รายได ้ (J)รายได ้ Sig. 95% Confidence Interval 
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Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ด่าน

ศุลกากร

ลาว 

ไม่มีสาขา

ใน

ต่างประเทศ 

มีสาขาในประเทศลาว -.55115* .14437 .000 -.8350 -.2673 

มีสาขาในประเทศจีน -.21463* .05357 .000 -.3200 -.1093 

มีสาขาในประเทศลาวและจีน -.34004 .24768 .171 -.8270 .1469 

มีสาขาใน

ประเทศลาว 

ไม่มีสาขาในต่างประเทศ .55115* .14437 .000 .2673 .8350 

มีสาขาในประเทศจีน .33653* .15010 .026 .0414 .6316 

มีสาขาในประเทศลาวและจีน .21111 .28462 .459 -.3484 .7707 

มีสาขาใน

ประเทศจีน 

ไม่มีสาขาในต่างประเทศ .21463* .05357 .000 .1093 .3200 

มีสาขาในประเทศลาว -.33653* .15010 .026 -.6316 -.0414 

มีสาขาในประเทศลาวและจีน -.12542 .25107 .618 -.6190 .3682 

มีสาขาใน

ประเทศลาว

และจีน 

ไม่มีสาขาในต่างประเทศ .34004 .24768 .171 -.1469 .8270 

มีสาขาในประเทศลาว -.21111 .28462 .459 -.7707 .3484 

มีสาขาในประเทศจีน .12542 .25107 .618 -.3682 .6190 

ลกัษณะ

เส้นทาง

และส่ิง

อ านวย

ความ

สะดวก 

ไม่มีสาขา

ใน

ต่างประเทศ 

มีสาขาในประเทศลาว -.53615* .14840 .000 -.8279 -.2444 

มีสาขาในประเทศจีน -.11448* .05507 .038 -.2227 -.0062 

มีสาขาในประเทศลาวและจีน -.53615* .25459 .036 -1.0367 -.0356 

มีสาขาใน

ประเทศลาว 

ไม่มีสาขาในต่างประเทศ .53615* .14840 .000 .2444 .8279 

มีสาขาในประเทศจีน .42167* .15428 .007 .1183 .7250 

มีสาขาในประเทศลาวและจีน .00000 .29255 1.000 -.5751 .5751 
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มีสาขาใน

ประเทศจีน 

ไม่มีสาขาในต่างประเทศ .11448* .05507 .038 .0062 .2227 

มีสาขาในประเทศลาว -.42167* .15428 .007 -.7250 -.1183 

มีสาขาในประเทศลาวและจีน -.42167 .25806 .103 -.9290 .0857 

มีสาขาใน

ประเทศลาว 

และจีน 

ไม่มีสาขาในต่างประเทศ 

มีสาขาในประเทศลาว 

มีสาขาในประเทศจีน 

.53615* 

.00000 

.42167 

.25459 

.29255 

.25806 

.036 

1.000 

.103 

.0356 

-.5751 

-.0857 

1.0367 

.5751 

.9290 

 
 
จากตารางท่ี 4.37 เปรียบเทียบระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น และ

ดา้นละ 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

ดา้นด่านศุลกากรไทย 
(1) ผูใ้ช้บริการท่ีไม่มีสาขาในประเทศ เทียบกับ มีสาขาในประเทศลาว และมีสาขาใน

ประเทศจีน มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในประเทศลาว เทียบกบั ไม่มีสาขาในต่างประเทศ มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในประเทศจีน เทียบกบั ไม่มีสาขาในต่างประเทศ มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตเร่ืองสาขาในต่างประเทศท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้ไม่มีสาขาในต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.98 ซ่ึงมากกว่าผูท่ี้มีบริษทัในเครือ
ประเทศลาวและมีในเครือประเทศจีน อาจเป็นผลมาจากผูท่ี้ไม่มีสาขาในต่างประเทศ คุน้เคยกบั
เส้นทางของฝ่ังประเทศไทย ใชเ้ส้นทางอยูใ่นช่วงประเทศไทยบ่อยกว่าประเทศอ่ืน และผูท่ี้มีบริษทั
ในเครือประเทศจีน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.47 และ 3.53 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่าผูท่ี้ไม่มี
บริษัทในเครือต่างประเทศ อาจเป็นผลมาจากท่ีส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางอยู่กับบริษัทในเครือ
ต่างประเทศ ไม่ไดใ้ชเ้ส้นทางในประเทศไทยบ่อยนัก จึงอาจไม่คุน้เคยกบัการให้บริการของด่าน
ศุลกากรไทย ดงันั้นดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาส่งผลให้ผูท่ี้มีสาขาในต่างประเทศต่างกนัมีความพึงพอใจ
แตกต่างกนั 
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ศุลกากรลาว 
(1)  ผูใ้ช้บริการท่ีไม่มีสาขาในประเทศ เทียบกับ มีสาขาในประเทศลาว และมีสาขาใน

ประเทศจีน มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(2)  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในประเทศลาว เทียบกบั ไม่มีสาขาในต่างประเทศ และมีสาขาใน

ประเทศจีน มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในประเทศจีน เทียบกบั ไม่มีสาขาในต่างประเทศและมีสาขาใน

ประเทศลาว มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตเร่ืองสาขาในต่างประเทศท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้มีบริษทัในเครือประเทศลาว มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.98 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากกว่าผูท่ี้ไม่มี
บริษทัในเครือต่างประเทศ และผูท่ี้มีบริษทัในเครือประเทศจีน อาจเป็นเหตุมาจากผูใ้ชบ้ริการมีการ
ใช้เส้นทางในประเทศลาวกับบริษทัในเครืออยู่บ่อยคร้ัง จึงท าให้เกิดเป็นความเคยชินกับด่าน
ศุลกากรลาว และผูท่ี้ไม่มีบริษทัในเครือต่างประเทศ และผูท่ี้มีบริษทัในเครือประเทศจีน มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 2.43 และ 2.64 ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีบริษทัในเครือประเทศลาว อาจเป็น
ผลมาจากผูใ้ชบ้ริการอยู่ในประเทศของบริษทัในเครือของตนเอง ไม่ไดใ้ชบ้ริการในประเทศลาว
บ่อยนกั จึงไม่คุน้เคยกบัการให้บริการของด่านศุลกากรลาว ดงันั้นดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาส่งผลให้ผูท่ี้มี
สาขาในต่างประเทศต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 
(1) ผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่มีสาขาในประเทศ เทียบกบั มีสาขาในประเทศลาว, มีสาขาในประเทศ

จีน และมีสาขาในประเทศลาวและจีน มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

(2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในประเทศลาว เทียบกบั ไม่มีสาขาในต่างประเทศ และมีสาขาใน
ประเทศจีน มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(3) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในประเทศจีน เทียบกบั ไม่มีสาขาในต่างประเทศและมีสาขาใน
ประเทศลาว มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตเร่ืองสาขาในต่างประเทศท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ไวด้งัน้ี 

ผูท่ี้ไม่มีบริษทัในเครือต่างประเทศ  ผูท่ี้มีบริษทัในเครือประเทศลาว ผูท่ี้มีบริษทัในเครือ
ประเทศจีน และผูท่ี้มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาวและจีน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 2.58, 2.63, 2.54 
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และ 2.64 มีความพึงพอใจแตกต่างกนั อาจเป็นเหตุมาจากมีความเคยชินกบัเส้นทางต่างกนั ทศันคติ 
การใชชี้วิต ความอดทนแตกต่างกนั ดงันั้นดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาส่งผลให้ผูท่ี้มีสาขาในต่างประเทศ
ต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทัว่ไปเปรียบเทียบกับด่านศุลกากรไทย ด่าน
ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อวิเคราะห์ว่า ขอ้มูลทัว่ไปใด
ส่งผลกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 
 
 

 ตารางท่ี4.37 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียขอ้มูลทัว่ไปกบัด่านศุลกากรไทย จ าแนกดา้นการบริการ 
ดา้นการส่ือสาร ดา้นระยะเวลา ดา้นความช านาญ และดา้นความทนัสมยั 

ปัจจยัทัว่ไปท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ 

ด่านศุลกากรไทย 

 

ดา้นการ

บริการ 

ดา้นการ

ส่ือสาร 

ดา้น

ระยะเวลา 

ดา้นความ

ช านาญ 

ดา้นความ

ทนัสมยั 

อาย ุ 4.15 4.12 3.63 3.96 3.72 

รายได ้ 4.14 4.12 3.62 3.96 3.70 

การศึกษา 4.16 4.13 3.61 3.92 3.63 

สถานภาพ 4.16 4.16 3.42 4.00 3.62 

ความช านาญในการใช้

เส้นทาง/ขบัข่ี 
4.11 4.10 3.60 3.93 3.69 

สาขาในต่างประเทศ 4.15 4.17 3.03 4.09 3.40 
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 ผลจากการเปรียบเทียบในแต่ละปัจจยัของขอ้มูลทัว่ไปกบัแต่ละดา้นของด่านศุลกากรไทย 
พบว่า ในดา้นท่ีมีผลต่อช่วงอายุมากท่ีสุดคือ ในดา้นระยะเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.63 ดา้นท่ีมีผลต่อ
รายไดม้ากท่ีสุดคือ ดา้นระยะเวลา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.62 ดา้นท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษามากท่ีสุดคือ 
ดา้นระยะเวลา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.61 ดา้นท่ีมีผลต่อสถานภาพมากท่ีสุดคือดา้นระยะเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.42 ดา้นท่ีมีผลกระทบต่อความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี คือ ดา้นระยะเวลา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
3.60 ดา้นท่ีมีผลกระทบต่อสาขาในต่างประเทศมากท่ีสุดคือ ดา้นระยะเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.03 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในด่านศุลกากรไทย ด้านท่ีเป็นผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการคือดา้น
ระยะเวลา อาจจะเป็นเหตุเพราะในดา้นระยะเวลาของด่านศุลกากรไทยค่อนขา้งชา้  เน่ืองจากตอ้งมี
การเปิดตรวจตู ้รอเจา้หนา้ท่ี รอชิปป้ิงเขา้มาเปิดตู ้รวมถึงระยะเวลาการด าเนินในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการใชเ้วลานานพอสมควร ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุผลให้ดา้นระยะเวลาของด่านศุลกากร
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ 

 

 

ตารางท่ี 4.38 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียขอ้มูลทัว่ไปกบัด่านศุลกากรลาว จ าแนกดา้นการบริการ ดา้นการ
ส่ือสาร ดา้นระยะเวลา ดา้นความช านาญ และดา้นความทนัสมยั 

ปัจจยัทัว่ไปท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ 

ด่านศุลกากรลาว 

 

ดา้นการ

บริการ 

ดา้นการ

ส่ือสาร 

ดา้น

ระยะเวลา 

ดา้นความ

ช านาญ 

ดา้นความ

ทนัสมยั 

อาย ุ 2.39 2.37 2.97 2.32 2.27 

รายได ้ 2.40 2.36 2.98 2.32 2.29 

การศึกษา 2.49 2.41 3.09 2.34 2.48 

สถานภาพ 2.40 2.40 3.21 2.27 2.19 
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ความช านาญในการใช้

เส้นทาง/ขบัข่ี 
2.40 2.35 2.99 2.33 2.30 

สาขาในต่างประเทศ 2.57 2.58 3.78 2.31 2.27 

  

 ผลจากการเปรียบเทียบในแต่ละปัจจยัของขอ้มูลทัว่ไปกบัแต่ละดา้นของด่านศุลกากรลาว 
พบว่า ในดา้นท่ีมีผลต่อช่วงอายมุากท่ีสุดคือ ในดา้นความช านาญ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.32 ดา้นท่ีมีผลต่อ
รายไดม้ากท่ีสุดคือ ดา้นความทนัสมยั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.29 ดา้นท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษามากท่ีสุด
คือ ดา้นความช านาญ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.34 ดา้นท่ีมีผลต่อสถานภาพมากท่ีสุดคือดา้นความทนัสมยั มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.19 ด้านท่ีมีผลต่อความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี คือ ด้านความทนัสมยั มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.30 ด้านท่ีมีผลกระทบต่อสาขาในต่างประเทศมากท่ีสุดคือ ด้านความทนัสมยั มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.27  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าในด่านศุลกากรลาว มีสองดา้นท่ีเป็นผลต่อความพึงพอใจคือ 
ดา้นความช านาญและดา้นความทนัสมยั อาจจะเป็นเหตุผลมาจากในเจา้หนา้ท่ีมาให้บริการเขา้มา
ท างานใหม่ และประสบการณ์ยงัไม่มี ความรู้ความสามารถยงัไม่มีมากเท่ากบัเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานมา
นาน และในดา้นความทนัสมยั อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกและระบบท่ีใชใ้นการด าเนินการไม่มี
การพฒันาระบบให้ดีข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุผลให้
ดา้นความช านาญและดา้นความทนัสมยั ของด่านศุลกากรผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัดา้นอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี 4.39 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียขอ้มูลทัว่ไปกบัดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัจจยัทัว่ไปท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ 

ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 

สภาพผวิจราจร

ดีลกัษณะ

เส้นทางมีความ

ปลอดภยั 

ทศันวิสยัและ

มุมมองของ

เสน้ทางเอ้ือ

ในการขบัข่ี 

จ านวนป้ัม

น ้ามนัและ

ป้ัมแก๊ส 

จ านวนท่ีพกั

และโรงแรม 

จ านวนร้านคา้ 

ร้านสะดวก

ซ้ือต่างๆ 

อาย ุ 1.58 1.86 2.41 2.55 3.37 
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รายได ้ 1.59 1.85 2.40 2.51 3.37 

การศึกษา 1.67 1.82 2.37 2.48 3.30 

สถานภาพ 1.53 1.85 2.58 2.78 3.50 

ความช านาญในการใช้

เส้นทาง/ขบัข่ี 
1.60 1.85 2.39 2.48 3.34 

สาขาในต่างประเทศ 1.65 1.79 2.83 3.09 3.77 

 ผลจากการเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของขอ้มูลทัว่ไปกับแต่ละด้านของด้านลกัษณะ
เส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ในดา้นท่ีมีผลต่อช่วงอายุมากท่ีสุดคือ ในดา้นสภาพผิว
จราจรดี ลกัษณะเสน้ทางมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.58 ดา้นท่ีมีผลต่อรายไดม้ากท่ีสุดคือ ดา้น
สภาพผิวจราจรดี ลกัษณะเส้นทางมีความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.59 ด้านท่ีมีผลกระทบต่อ
การศึกษามากท่ีสุดคือ ดา้นสภาพผิวจราจรดี ลกัษณะเส้นทางมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.67 
ด้านท่ีมีผลต่อสถานภาพมากท่ีสุดคือด้านสภาพผิวจราจรดี ลกัษณะเส้นทางมีความปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.53 ดา้นท่ีมีผลกระทบต่อความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี คือ ดา้นสภาพผิว
จราจรดี ลักษณะเส้นทางมีความปลอดภัย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.60 ด้านท่ีมีผลกระทบต่อสาขาใน
ต่างประเทศมากท่ีสุดคือ ดา้นสภาพผวิจราจรดี ลกัษณะเส้นทางมีความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.65 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ในดา้นสภาพผิวจราจรดี ลกัษณะเส้นทางมีความปลอดภยั เป็นผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ ผูว้ิจยัไดส้อบถามกบัผูใ้ชบ้ริการแลว้พบว่า เหตุผลท่ีในดา้นสภาพผิวจราจรดี 
ลกัษณะเส้นทางมีความปลอดภยั ไดค่้านอ้ยมาจากสภาพผวิจราจร(ประเทศลาว) ไม่ดี เส้นทางช ารุด
มีให้พบเห็นตลอดทาง และในเร่ืองของอุบติัเหตุ บุคคลทัว่ไปท่ีใชร้ถประเภทอ่ืน ขบัรถแบบไม่
ระวงั อยา่งเช่น ขบัรถออกจากซอย โดยปกติจะตอ้งมองซา้ยขวาก่อนถึงจะออกจากซอย แต่ในช่วง
เส้นทางในประเทศลาว ขบัออกมาจากซอยดว้ยความไม่ระวงั จึงเกิดอุบติัเหตุตามมาอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงเหตุท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเหตุผลใหด้า้นสภาพผวิจราจรดี ลกัษณะเสน้ทางมีความปลอด 
ภยั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโล
จิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง R3A เพื่อน าขอ้มูลของผูท่ี้ใชเ้ส้นทางน้ีในการ
ขนส่ง มาศึกษาความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค โดยแยกเป็นการใชบ้ริการด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากร
ลาว และความพึงพอใจดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก โดยเรียนรู้จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นผูข้บัรถบรรทุกให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีใช้เส้นทาง R3A โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 การใชเ้ส้นทาง ตอนท่ี 3 
ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ท่ีมีต่อเส้นทาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ี
มีต่อเส้นทาง R3A การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถาม ทางการ
ประมวลผลการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ โดยใชค่้าสถิติ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) อตัราส่วนร้อย 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการวิจยั 
อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวเิคราะห์  

 5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 400 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดด้งัน้ี  

ตาราง 5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.อายุ 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
50 ปีข้ึนไป  

 
55 
130 
167 
48 

 
13.8 % 

32.5 % 

41.8 % 

12.0 % 

 

ตาราง 5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
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ข้อมูลทัว่ไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

2.รายได้เฉลีย่ 

15,000 – 20,000 บาท 

20,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 30,000 บาท 

30,000 บาทข้ึนไป 

 
53 
96 
151 
100 

 

13.3 % 

24.0 % 

37.8 % 

25.0 % 

3.วุฒิการศึกษา 

              ประถมศึกษา  

 มธัยมตน้ 

 มธัยมปลายหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
50 
200 
146 
4 
0 

 

12.5 % 

50.0 % 

36.5 % 

1.0 % 

0 % 

4.สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่ร้าง 

 
112 
265 
23 

 

28.0  % 

66.3  % 

5.8  % 

5.ความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัขี่ 

1 – 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

16 – 20 ปี 

 
69 
102 
88 
93 
48 

 

17.3  % 

25.5  % 

22.0  % 
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20 ข้ึนไป  23.3  % 

12.0  % 

6.สาขาในต่างประเทศ 
ไม่มีบริษทัในเครือต่างประเทศ 

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาว 

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศจีน 

มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาวและจีน 

 
308 
9 
80 
3 

 

77.0  % 

2.3  % 

20.0  % 

0.8  % 

 

 5.1.2 การใชเ้ส้นทางผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 400 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดด้งัน้ี  

  1) รูปแบบการใชเ้ส้นทาง 
ตาราง 5.2 รูปแบบการใชเ้ส้นทางผูต้อบแบบสอบถามการใชเ้สน้ทางคร้ังน้ี  

ข้อมูลทัว่ไป เลือก ร้อยละ ไม่เลือก ร้อยละ 

ขาเขา้ประเทศ 208 52.0 % 192 48.0 % 

ขาออกประเทศ 192 48.0 % 208 52.0 % 

  2) ความถ่ีในการใชเ้ส้นทาง R3A ต่อเดือน 
ตาราง 5.3 รูปแบบการใชเ้ส้นทางผูต้อบแบบสอบถามความถ่ีในการใชเ้ส้นทาง R3A ต่อเดือน 

ข้อมูลทัว่ไป เลือก ร้อยละ ไม่เลือก ร้อยละ 

1 – 5 คร้ังต่อเดือน 376 94.0 % 24 6.0 % 

6 – 10 คร้ังต่อเดือน 24 6.0 % 376 94.0 % 
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11 – 15 คร้ังต่อเดือน 0 0 % 0 0 % 

มากกวา่ 15 คร้ังต่อเดือน 0 0 % 0 0 % 

 5.1.3 ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการด่านเชียงของท่ีมีต่อ
เส้นทาง R3A จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตาราง 5.4 ความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง 
R3A 
 

ความพงึพอใจ เฉลีย่ต ่าสุด เฉลีย่สูงสุด ค่าเบี่ยงเบน เฉลีย่ ระดับ 
ด่านศุลกากรไทย 1.90 5.00 0.566 3.87 มาก 
ด่านศุลกากรลาว 1.00 4.20 0.441 2.48 นอ้ย 

ลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

1.20 4.00 0.448 2.36 นอ้ย 

เฉล่ีย 1.64 3.92 0.294 3.01 มาก 

 5.1.4 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง 
R3A ท่ีมีพฤติกรรมต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี  1  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมการใชเ้สน้ทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการแตกต่างกนัหรือไม่ โดยมีสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรูปแบบการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการแตกต่างกนัหรือไม่ 
  ผลการทดสอบพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรูปแบบในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรลาว ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมการ
ใชเ้ส้นทางต่างกนัมีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  สมมติฐานท่ี 1.2 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชเ้ส้นทางต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่าง
กนัหรือไม่ 

  ผลการทดสอบพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรไทย และด่านศุลกากรลาว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
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ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจต่อดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 5.1.5 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง 
R3A ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 2.1 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการแตกต่าง
กนัหรือไม่ 

  ผลการทดสอบพบว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุในการใช้เส้นทางแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
โดยรวมเฉล่ีย ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใช้
บริการต่างกนัมีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่พบวา่  

  อายใุนการใชบ้ริการ 20-30 ปี กบั อาย ุ41-50 ปี มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ด่าน
ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  อาย ุ31-40 ปี กบั อาย ุ41-50 ปี มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และ
ดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  อายุ 41-50 ปี กบั อายุ 20-30 ปี และกบัอายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย 
ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
  อายุมากกว่า 50 ปี กบั อายุ 20-30 ปี และกบัอายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจต่อดา้นลกัษณะ
เสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  สมมติฐานท่ี 2.2 : ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
แตกต่างกนัหรือไม่ 

  ผลการทดสอบพบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้
ต่างกนัในการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทาง
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่พบวา่  
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  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้15,000-20,000 บาท กบั รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้20,001-25,000 บาท กบั รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้20,001-25,000 บาท กบั รายได ้25,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้25,001-30,000 บาท กบั รายได ้15,000-20,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรไทย และดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้25,001-30,000 บาท กบั รายได ้20,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,000  บาท กบั รายได ้15,000-20,000 บาท และกบัรายได ้
20,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิง
อ านวยความสะดวก ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  สมมติฐานท่ี 2.3 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
แตกต่างกนัหรือไม่ 

  ผลการทดสอบพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย ต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษา
ต่างกนัในการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทาง
และส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่พบวา่  
  ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา กบั การศึกษาในระดบัมธัยมตน้ และกบัการศึกษาใน
ระดบัมธัยมปลาย มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย และด่านศุลกากรลาว ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัมธัยมตน้ กบั มธัยมปลาย มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ด่าน
ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  



131 
 

  ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัมธัยมมธัยมปลาย กบั มธัยมตน้ มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากร
ไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
  ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัมธัยมปลาย กบั ประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย 
และด่านศุลกากรลาว ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี กบั ประถมศึกษา และกบัมธัยมตน้ มีความพึงพอใจต่อ
ด่านศุลกากร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  สมมติฐานท่ี 2.4 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
แตกต่างกนัหรือไม่ 

  ผลการทดสอบพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัในการใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูใ้ช้บริการท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนัในการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจต่อดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่พบวา่  
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส กบัสถานภาพโสด และกบัสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย มี
ความพึงพอใจต่อดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

  สมมติฐานท่ี 2.5 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้สน้ทาง/ขบัข่ีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนัหรือไม่ 

  ผลการทดสอบพบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีแตกต่างกนัในการ
ใชเ้ส้นทางแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ีแตกต่างกนัในการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่พบวา่  
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญ  1-5 ปี กับ ความช านาญ 16-20 ปี มีความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญ  1-5 ปี กับ ความช านาญ 11-15 ปี มีความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญ 6-10 ปี กบั ความช านาญ 11-15 ปี มีความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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  ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญ 6-10 ปี กบั ความช านาญ 16-20 ปี มีความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญ 6-10 ปี กบั ความช านาญมากกวา่ 21 ปี มีความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรลาวแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญ 11-15 ปี กับ ความช านาญ 1-5 ปี ความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีความช านาญ 11-15 ปี กบั ความช านาญ 16-20 ปี ความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญ 16-20 ปี กบั ความช านาญ 1-5 ปี และกบัความช านาญ 6-10 ปี 
และกับความช านาญ 11-15 ปี มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และด้านลกัษณะ
เสน้ทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญมากกว่า 21 ปี กบั ความช านาญ 6-10 ปี ความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญมากกวา่ 21 ปี กบั ความช านาญ 16-20 ปี ความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญมากกวา่ 21 ปี กบั ความช านาญ 1-5 ปี และกบัความช านาญ 11-
15 ปี ความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  สมมติฐานท่ี 2.6 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในต่างประเทศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้
บริการแตกต่างกนัหรือไม่ 

  ผลการทดสอบพบว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีสาขาในต่างประเทศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
โดยรวมเฉล่ีย แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในต่างประเทศ
แตกต่างกนัในการใชบ้ริการต่างกนัมีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะ
เส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากนั้นเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่พบวา่  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่มีสาขาในต่างประเทศ กบัมีสาขาในประเทศลาว และกบัมีสาขาในประเทศ
จีน มีความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความ
สะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสาขาในประเทศลาว กบั ไม่มีสาขาในต่างประเทศ มีความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรไทย ด่านศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีสาขาในประเทศจีน กับ มีสาขาในประเทศลาว มีความพึงพอใจต่อด่าน
ศุลกากรลาว และดา้นลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

 5.2.1 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อเส้นทาง R3A จ าแนกตาม
ขอ้มูลทัว่ไป เหตุท่ีมีความพึงพอใจแตกต่างกนั ทางผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สงัเกตไวด้งัน้ี 

 1. จ าแนกตามอาย ุเหตุท่ีผูใ้ชบ้ริการช่วงอายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัมาจาก
เจา้หนา้ท่ีในด่านศุลกากรมีการหมุนเปล่ียนกนัท างานตามช่วงเวลา ท าให้พบกบัเจา้หนา้ท่ีไม่ซ ้ าหนา้ ซ่ึงการ
บริการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีการบริการท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาเจอกนัเจา้หนา้ท่ีก็มีความพึงพอใจ
ให้เจา้หนา้ท่ีแต่ละคนแตกต่างกนั และอีกเหตุผลคืออายขุองผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั ความพึงพอใจของผูท่ี้มี
อายมุากเยอะ ผา่นงานด่านศุลกากรผา่นเส้นทางมามาก จนท าให้เกิดความเคยชิน มองเห็นส่ิงท่ีผิดหรือไม่ดี
ซ ้ าๆจนเกิดเป็นความเคยชิน แตกต่างจากผูท่ี้มีอายุน้อย ประการณ์น้อย การผ่านด่านศุลกากรหรือการใช้
เสน้ทางยงัไม่เยอะ จึงท าใหเ้ห็นจุดบกพร่องในการท างาน ส่งผลใหค้วามพึง พอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 

 2. จ าแนกตามรายได ้เหตุท่ีผูใ้ชบ้ริการมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่าง กั น
มาจากเจา้หนา้ท่ีในด่านศุลกากรมีการหมุนเปล่ียนกนัท างานตามช่วงเวลา ท าให้พบกบัเจา้หนา้ท่ีไม่ซ ้ าหนา้ 
ซ่ึงการบริการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีการบริการท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาเจอกนัเจา้หนา้ท่ีกมี็ความพึง
พอใจใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละคนแตกต่างกนั และอีกเหตุผลคือรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการ ผูท่ี้มีรายไดสู้งแบ่งเป็นความ
ตอ้งการสองแบบคือรายไดสู้งอยูแ่ลว้ ไม่สนใจวา่บริการจะเป็นแบบใดจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สนใจ ซ่ึงผูมี้รายได้
สูงอีกความตอ้งการหน่ึงคือมีรายไดสู้ง แลว้ตอ้งการบริการท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ีแต่ละด่านหรือ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง
สภาพเส้นทางก็ตอ้งการสภาพเส้นทางท่ีดีเช่นกนั และผูท่ี้มีรายไดไ้ม่สูงก็จะไม่ไดม้าใส่ใจหรือตอ้งการใน
เร่ืองของการบริการของแต่ละด่าน เน่ืองจากการใชชี้วิต วิธีการคิดของแต่ละคนแตกต่างกนั ความพึงพอใจ
ยอ่มแตกต่างกนั 

  
 3. จ าแนกตามการศึกษา เหตุผลท่ีผูใ้ช้บริการมีการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนัมาจากเจา้หนา้ท่ีในด่านศุลกากรมีการหมุนเปล่ียนกนัท างานตามช่วงเวลาท าให้พบกบัเจา้หนา้ท่ี
ไม่ซ ้ าหนา้ ซ่ึงการบริการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีการบริการท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาเจอกนัเจา้หนา้ท่ีก็
มีความพึงพอใจใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละคน แตกต่างกนั  และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ความพึงพอใจแตกต่าง
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กนัคือผูท่ี้มีระดบัการศึกษาไม่สูง ลกัษณะความคิด มุมมอง การคิดต่างๆ ยอ่มไม่เท่ากบัผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ 
เน่ืองจากการศึกษาท่ีสูงกว่า จะท าให้ผูใ้ชบ้ริการนั้นมีความคิด ทศันคติ การใชชี้วิต หรือรวมไปถึงความ
ตอ้งการท่ีตอ้งการจะไดรั้บจากด่านหรือเสน้ทางยอ่มมากข้ึน ซ่ึงเหตุผลท่ีกล่าวมาน้ี ส่ ง ผล ให้ ค ว ามพึ ง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั 

 4. จ าแนกตามสถานภาพ เหตุผลท่ีผูใ้ช้บริการมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนัมาจากเจา้หนา้ท่ีในด่านศุลกากรมีการหมุนเปล่ียนกนัท างานตามช่วงเวลาท าให้พบกบัเจา้หนา้ท่ี
ไม่ซ ้ าหนา้ ซ่ึงการบริการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีการบริการท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาเจอกนัเจา้หนา้ท่ีก็
มีความพึงพอใจใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละคน แตกต่างกนั และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหค้วามพึงพอใจแตกต่างกนั 
เป็นเหตุมาจากสถานภาพโสดหรือหมา้ย/อยา่ร้าง การใชชี้วิต ความรับผดิชอบต่อครอบครัว ยอ่มมีนอ้ยกวา่ผู ้
ท่ีสมรส เน่ืองจากตอ้งมีภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบท่ีมากกวา่ การใส่ใจในเร่ืองการใชบ้ริการจึงแตกต่างกนั 
ผูท่ี้มีภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบเยอะกว่า จึงมองขา้มการให้บริการไป เพราะไปใส่ใจในงานท่ีท า ดว้ยเหตุน้ีจึง
ส่งผลใหค้วามพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั 

 5. จ าแนกตามความช านาญในการใช้เส้นทาง/ขบัข่ี เหตุผลท่ีผูใ้ช้บริการมีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัมาจากเจา้หน้าท่ีในด่านศุลกากรมีการหมุนเปล่ียนกนัท างานตาม
ช่วงเวลา ท าให้พบกบัเจา้หนา้ท่ีไม่ซ ้ าหนา้ ซ่ึงการบริการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน มีการบริการท่ีแตกต่างกนั 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาเจอกนัเจา้หนา้ท่ีก็มีความพึงพอใจใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละคนแตกต่างกนั และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท า
ใหค้วามพึงพอใจแตกต่างกนั มาจาก ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความช านาญมาก ผ่านการใชบ้ริการจากด่านหรือ
เส้นทางมามาก จนเกิดเป็นความเคยชิน เห็นส่ิงท่ีผิดปกติหรือส่ิงท่ีไม่ดีเป็นเร่ืองท่ีปกติ ซ่ึงแตกต่างจากผูท่ี้มี
ความ ช านาญยงัไม่มาก ยงัไม่เกิดความเคยชิน ยงัมองเห็นส่ิงท่ีผดิปกติหรือส่ิงท่ีไม่ดีอยู ่ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผล
ใหค้วามพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั 

 6. จ  าแนกตามสาขาในต่างประเทศ เหตุผลท่ีผูใ้ชบ้ริการมีสาขาในต่างประเทศแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนัมาจากเจา้หนา้ท่ีในด่านศุลกากรมีการหมุนเปล่ียนกนัท างานตามช่วงเวลา ท าให้
พบกบัเจา้หนา้ท่ีไม่ซ ้ าหนา้ ซ่ึงการบริการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนมีการบริการท่ีแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมา
เจอกนัเจา้หน้าท่ีก็มีความพึงพอใจให้เจา้หน้าท่ีแต่ละคนแตกต่างกนั และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ความพึง
พอใจแตกต่างกนั มาจากผูท่ี้ไม่มีบริษทัในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าเป็นบริษทัไม่ใหญ่ การผ่านด่าน 
รวมถึงเงินเดือนท่ีบริษทัให ้ยอ่มไม่เท่ากบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีบริษทัในเครือประเทศลาวและจีน การ ผ่าน
ด่าน เงินเดือน โบนสั ยอ่มสูงกวา่ ซ่ึงในเหตุผลน้ีส่งผลใหค้วามพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมีความแตกต่างกนั 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการท าโครงงาน 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นลกัษณะเส้นทางส่ิงอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบั น้อย โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.35 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าในดา้นสภาพผิวจราจรดี ลกัษณะ
เส้นทางมีความปลอดภยั มีระดบัความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.58 ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก สภาพ



135 
 

เส้นทางท่ีผูใ้ชบ้ริการใชน้ั้น สภาพเส้นทางมีการปรับปรุง ซ่อมแซมทาง เกือบจะตลอดเส้นทาง และในช่วง
ทางโคง้ ทางโคง้ข้ึนภูเขา ไหล่ทางของถนนค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลใหผู้ใ้ชเ้สน้ทางเกิดความยากล าบาก และรู้สึก
ไม่ปลอดภยัในการขบัข่ี ซ่ึงเหตุน้ีจึงส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาไวด้งัน้ี  

 1. ควรเพิ่มไหล่ทางของถนน ให้มีพื้นท่ีพอส าหรับการตีวงโคง้ของรถบรรทุก (ในเส้นทางประเทศ
ลาว) 
 2. ในการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ควรจะรีบเร่งท าให้เสร็จโดยเร็ว และเพิ่มมาตรฐานในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้ใชไ้ดย้าวนานข้ึน เพื่อไม่ตอ้งท าการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนอยู่บ่อยคร้ัง (ใน
เส้นทางประเทศลาว) 
 3. เร่ืองความปลอดภยัในช่วงกลางคืน ควรจะเพิ่มไฟส่องถนน และป้ายสีเหลืองสะทอ้นแสง ใน
เวลากลางคืนใหเ้ยอะข้ึน เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหม้ากข้ึน (ในเสน้ทางประเทศลาว) 
 4.กฎระเบียบ วินยัจราจร ในการใชเ้ส้นทางของบุคคลทัว่ไปควรจะเขม้งวดกวา่น้ี เน่ืองจากอุบติัเหตุ
มีเกิดข้ึนจากการประมาทของบุคคลท่ีไม่ไดข้บัรถบรรทุก (ในเสน้ทางประเทศลาว) 

5.4 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 

 1. ควรเกบ็แบบสอบถามเพิ่มในส่วนของด่านศุลกากรจีน 
 2. ควรเนน้เร่ืองระเบียบการขนส่ง กฎหมายการขนส่งอยา่งละเอียดแต่ละประเทศ ทั้ง 3 ประเทศ 
 3. มีการสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ ถนน และด่านศุลกากรเพื่อถามขอ้มูลเชิงลึกจากผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
 4. เก็บกลุ่มตัวอย่างมากข้ึนเพื่อความแม่นย  า ซ่ึงจะท าให้เห็นค่าความแตกต่างและค่าความ
คลาดเคล่ือนมากข้ึน 
 5. ศึกษาช่วงเวลาท่ีจะไปสัมภาษณ์ ว่าตรงกบัท่ีผูใ้ช้บริการเขา้มาใช้เม่ือไหร่บา้ง เพื่อท่ีจะไดไ้ม่
เสียเวลาในการรอ 
 6. เม่ือท าแบบสอบถามแลว้ ตอ้งมีขอ้สงสัย ตั้งค  าถาม ถามผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ หรือ
ปัญหา หรือแมก้ระทัง่แนวทางการแกไ้ขปัญหา เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และเป็นขอ้เสนอแนะได ้ 
 ทางผูจ้ดัท าได้เพิ่มขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกเพียงขอ้เดียว ซ่ึงมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ด่านศุลกากรไทย  
2. ด่านศุลกากรลาว 
3. ลกัษณะเสน้ทาง สภาพผวิจราจร และทศันวิสยัในการมองเห็นต่างๆ กฎหมายจราจร 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีพกั จุดพกัรถ ป้ัมน ้ามนั และร้านสะดวกซ้ือต่างๆ  
5. อ่ืนๆ ..... เช่น เวลามีเหตุขดัขอ้งในต่างประเทศ  อยา่งเช่นรถเสีย มีการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็ว  

จากแบบสอบถาม 400 ชุด ไดข้อ้มูลดงัน้ี 
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รูปภาพท่ี 5.1 : ภาพแสดงผลตวัเลือกท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด 

 จากภาพท่ี 5.1 แสดงถึงตวัเลือกท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจในส่ิง
อ านวยความสะดวกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.5 ซ่ึงมากกว่าทุกๆดา้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ท่ีมีท่ีพกั ป้ัมน ้ามนั และร้านคา้สะดวกซ้ือ ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการจากหวัขอ้น้ีมากท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 

ประกอบโครงงานเร่ือง  

เร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการด่านเชียงของท่ีมีต่อ

เส้นทาง R3A 

โดย 

นางสาว  กลุจิรา โพธ์ิกนั 

นาย    นิธิกร   เมืองแก่น 

 

 

ท่ีปรึกษาโครงงาน : อาจารย ์ธนกฤต  แกว้นุย้  
วตัถุประสงค ์:  
  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการดา้นการ
ขนส่งสินคา้ทางถนน R3A ท่ีมีต่อด่านศุลกากร ถนน R3A รวมไปถึงการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปัจจยั
ก าหนดความส าเร็จและความลม้เหลวในการสร้างความร่วมมือ เพื่อน าปัจจยัท่ีไดม้าวิเคราะห์ต่อเพือ่
สร้างและเสนอรูปแบบความร่วมมือท่ี ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มใหบ้ริการดา้นการขนส่ง
สินคา้ทางถนน R3A โดยขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจะถูกน ามาวิเคราะห์โดยอาศยัทฤษฎี โดยใชโ้ปรแกรม 
SPSS ในการวิเคราะห์ผล 
 

วิทยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมการจดัการและโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัทิตย ์
 

หมายเหตุ: การพิจารณาความพึงพอใจในดา้นต่างๆท่ีน ามาเป็นเกณฑม์าจากการสัมภาษณ์จาก
ผูใ้ชบ้ริการด่านศุลกากรเชียงของแห่งท่ี 4 จงัหวดัเชียงราย จ านวน 400 คน ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดผ้ลของ
ขอ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กรณศึีกษาผู้ใช้บริการด่านเชียงของที่มีต่อเส้นทาง R3A 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. อาย ุ 
1. 20 – 30 ปี   2.   31 – 40 ปี 
3.    41 – 50 ปี    4.   50 ปีข้ึนไป 

2. รายไดเ้ฉล่ีย 
      1.   15,000 – 20,000 บาท  2.   20,001 – 25,000 บาท   
 3.   25,001 – 30,000 บาท  4.   30,000 บาทข้ึนไป  

       3.   วฒิุการศึกษา  
  1.   ประถมศึกษา   2.   มธัยมตน้  3. มธัยมปลายหรือเทียบเท่า 
  4.   ปริญญาตรี    5.   สูงกวา่ปริญญาตรี    

      4.   สถานภาพ  
  1. โสด                 2.  สมรส   3.  หมา้ย / หยา่ร้าง 

      5.     ความช านาญในการใชเ้ส้นทาง/ขบัข่ี  
  1. 1 – 5 ปี   2. 6 – 10 ปี 
  3. 11- 15 ปี   4. 16 – 20 ปี    5. มากกวา่ 20 ปี  

      6.   สาขาในต่างประเทศ  
  1. ไม่มีบริษทัในเครือต่างประเทศ             2. มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาว 
  3. มีบริษทัในเครือท่ีประเทศจีน             4. มีบริษทัในเครือท่ีประเทศลาวและจีน 
 ส่วนที่ 2 การใช้เส้นทาง R3A 

      7.   รูปแบบการใชเ้ส้นทาง  
  1. ขาเขา้ประเทศ      2. ขาออกประเทศ  
 ปลายทาง ............................. ตน้ทาง ............................. 
      8.  ความถ่ีในการใชเ้ส้นทาง R3A ต่อเดือน 
  1.  1 – 5 คร้ังต่อเดือน   2. 6 – 10 คร้ังต่อเดือน    
  3.  11 – 15 คร้ังต่อเดือน   4. มากกวา่ 15 คร้ังต่อเดือน 



145 
 

ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กรณศึีกษาผู้ใช้บริการด่านเชียงของทีม่ีต่อเส้นทาง
R3A  ค าช้ีแจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 20 ขอ้ กรุณาตอบทุกขอ้โดยใหท้ าเร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบั
ความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว ซ่ึงแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

 รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

ความพงึพอใจด่านศุลกากรไทย 

 ด้านการให้บริการ  

1. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส       

2. มีล าดบัการใหบ้ริการก่อนหลงั      

 ด้านการส่ือสาร  

3 การใหข้อ้มูลล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานชดัเจน      

4. การใหค้  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ี      

 ด้านระยะเวลาใช้บริการ  

5. กระบวนการและขั้นตอนท่ีสั้นและกระชบั      

6. ระยะเวลาการใหบ้ริการเหมาะสม      

 ด้านความช านาญ  

7. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความช านาญกบังานท่ีรับผดิชอบ       

8. ความสามารถในการตอบค าถามของเจา้หนา้ท่ี กรณี

ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีขอ้สงสยั 

     

 ด้านความทนัสมัย  

9. ความทนัสมยัของอุปกรณ์สารสนเทศ        

10. ความทนัสมยัของอุปกรณ์อ านวยความสะดวก      

ความพงึพอใจด่านศุลกากรลาว 

 ด้านการให้บริการ  

11. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส      

12. มีล าดบัการใหบ้ริการก่อนหลงั      
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รายละเอียด 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

 ด้านการส่ือสาร  

13. การใหข้อ้มูลล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานชดัเจน      

14. การใหค้  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ี      

 ด้านระยะเวลาใช้บริการ  

15. กระบวนการและขั้นตอนท่ีสั้นและกระชบั      

16. ระยะเวลาการใหบ้ริการเหมาะสม      

 ด้านความช านาญ  

17. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความช านาญกบังานท่ีรับผดิชอบ       

18. ความสามารถในการตอบค าถามของเจา้หนา้ท่ี กรณี

ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีขอ้สงสยั 

     

 ด้านความทนัสมัย  

19. ความทนัสมยัของอุปกรณ์สารสนเทศ        

20. ความทนัสมยัของอุปกรณ์อ านวยความสะดวก      

ความพงึพอใจด้านลกัษณะเส้นทางและส่ิงอ านวยความสะดวก 

21. สภาพผวิจราจรดี ลกัษณะเสน้ทางมีความปลอดภยั      

22. ทศันวิสยัและมุมมองของเสน้ทางเอ้ือในการขบัข่ี      

23. จ านวนป้ัมน ้ามนัและป้ัมแก๊ส      

24. จ านวนท่ีพกัและโรงแรม       

25. จ านวนร้านคา้ ร้านสะดวกซ้ือต่างๆ      
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เพิม่เติม เลือกข้อทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่านมากทีสุ่ด 1 ข้อ โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง            

1. ด่านศุลกากรไทย 

2. ด่านศุลกากรลาว 

3. ลกัษณะเสน้ทาง (สภาพผวิจราจร และทศันวิสยั) 

4. ส่ิงอ านวยความสะดวก (ท่ีพกั ป้ัมน ้ามนั และร้านสะดวกซ้ือ) 

5. อ่ืนๆ ............................................................... 

          ผูจ้ดัท าโครงงาน 
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