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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาเรื่อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ผู้ว ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้าจากเอกสาร ทฤษฎีต่ างๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวของเพื่อ เป็ น แนวทาง
ประกอบการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. แนวคิดเกีย่ วกับการให้บริการ
3. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
4. แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
5. แนวคิดเกีย่ วกับยุทธศาสตร์
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
1.1 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2560 : 1) อธิบายว่า รายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีท่ี มาจากหลายแหล่ง
ด้ ว ยกั น ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจัด ตั ้ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เช่น พระราชบัญ ญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญ ญัติรายได้เทศบาล
พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการ
เมือ งพัท ยา พ.ศ. 2542 และพระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ านาจฯ
โดยสรุปแล้วจะประกอบด้วย
1.1.1 รายได้ทท่ี อ้ งถิน่ จัดเก็บเอง ได้แก่
1.1.1.1 ภาษี โรงเรือ นและที่ ดิน ภาษี บ ารุงท้ อ งที่ ภาษี ป้ าย อากร
ฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ภาษีบารุงท้องถิน่ จากยาสูบ น้ามัน ค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม
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1.1.1.2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1.1.1.3 รายได้จากสาธารณูปโภค
1.1.1.4 รายได้จากทรัพย์สนิ
1.1.1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด
1.1.2 รายได้จากท้องถิน่ ทีร่ ฐั บาลจัดเก็บให้ ได้แก่
1.1.2.1 ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามพระราชบัญ ญั ติ จ ดสรรรายได้ ป ระเภท
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9)
1.1.2.2 ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540
1.1.2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.1.2.4 ภาษีสุรา
1.1.2.5 ภาษีสรรพสามิต
1.1.2.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
1.1.2.7 ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิแ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์
1.1.2.8 ค่าภาคหลวงแร่และปิ โตรเลียม
1.1.2.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่ าไม้
1.1.2.10 รายได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
1.1.2.11 ภาษีการพนัน ฯลฯ
1.1.3 รายได้ ท่ี ร ัฐ บาลแบ่ ง ให้ ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ เงิน ภ าษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ต าม
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ
1.1.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนทัวไปและเงิ
่
นอุดหนุน เฉพาะกิจ
1.2 การจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (2555 : 39-43) ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หมายถึง
ภาษีท่ีจดั เก็บ จากโรงเรือ นหรือ สิ่งปลูก สร้างอย่างอื่น ๆ กับ ที่ดิน ที่ใช้ป ระโยชน์ ต่ อ เนื่ อ งไปกับ
โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้
ทรัพย์สนิ ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ได้แก่ โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างและ
ที่ดิน ซึ่งใช้ต่ อ เนื่ อ งกับ โรงเรือ นและสิ่งปลูก สร้างนัน้ และในปี ท่ีผ่ านมาได้มกี ารใช้ป ระโยชน์ ใน
ทรัพย์สนิ นัน้ เช่น ให้เช่า ใช้เป็ นทีท่ าการค้าขาย ทีไ่ ว้สนิ ค้า ทีป่ ระกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา
มารดา บุตร หรือผู้อ่ ืนอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้น
ตามกฎหมาย
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1.2.1 หลักการสาคัญ
1.2.1.1 ต้อ งมีทรัพ ย์ส ิน ได้แก่ โรงเรือ นหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
และทีด่ นิ ซึง่ ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้
1.2.1.2 ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9, 10
1.2.2 ข้อสังเกต
1.2.2.1 ค่ า ภาษี ผู้ ร บั ประเมิน ช าระภาษี ปี ละครัง้ ตามค่ า รายปี ของ
ทรัพย์สนิ ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
1.2.2.2 ค่ารายปี จานวนเงินซึง่ ทรัพย์สนิ นัน้ สมควรให้เช่าได้ใน ปี หนึ่งๆ
ในกรณีให้เช่า ให้ถอื ค่าเช่าคือค่ารายปี
1.2.2.3 เงินเพิม่ เป็ นมาตรการทางแพ่ง เพื่อให้มกี ารชาระภาษีภายใน
กาหนด ตามมาตรา 43 ซึง่ พนักงานเก็บภาษีสามารถเรียกเก็บผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีได้เอง
1.2.2.4 ค่าปรับ เป็ นโทษทางอาญา ซึง่ มีกาหนดไว้ในมาตรา 46, 47และ
48 โดยพนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครองเป็ นผู้มหี น้ าที่เปรียบเทียบปรับ และท้องถิ่นไปขอรับเงิน
ค่าปรับมาเป็ นรายได้ของตนเอง
1.2.2.5 พนักงานเจ้าหน้าที่ คือ ผูซ้ ่งึ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้มหี น้าที่รบั แบบ
ประเมินภาษีและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
1.2.2.6 พนักงานเก็บภาษี คือ ผู้ซ่งึ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้มหี น้ าที่จดั เก็บ
รับชาระ รวมทัง้ เร่งรัดให้ชาระภาษีและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
1.2.3 ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีไม่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
1.2.3.1 พระราชวังอันเป็ นส่วนของแผ่นดิน
1.2.3.2 ทรัพย์สนิ ของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ
และทรัพย์สนิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีใ่ ช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
1.2.3.3 ทรัพ ย์ส ินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ
ซึง่ กระทากิจกรรมทีไ่ ม่ใช่ผลกาไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
1.2.3.4 ทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นศาสนสมบัตอิ นั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว
หรือเป็ นทีอ่ ยูข่ องสงฆ์
1.2.3.5 โรงเรือ นหรือ สิ่งปลูก สร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิ ด ไว้ต ลอดปี และ
เจ้าของไม่ได้อยูเ่ อง หรือให้ผอู้ ่นื อยูน่ อกจากคนเฝ้ าในโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หรือใน
ทีด่ นิ ซึง่ ใช้ต่อเนื่องกัน
1.2.3.6 โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ผี ู้เช่าซื้ออยู่
อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็ นทีเ่ ก็บสินค้าหรือประกอยการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้
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1.2.3.7 โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทน
อยูเ่ ฝ้ ารักษาและซึง่ มิได้ใช้เป็ นทีไ่ ว้สนิ ค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม
1.2.4 การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี
1.2.4.1 เมือ่ ปรากฏว่าผูร้ บั ประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สนิ ว่างลงหรือ
ชารุด ต้องซ่อมแซมส่วนสาคัญ
1.2.4.2 ผูร้ บั ประเมินยืน่ คาร้อง
1.2.4.3 ลดค่าภาษีลงตามส่วนทีเ่ สียหาย หรือปลดค่าภาษีทงั ้ หมดก็ได้
1.2.5 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
1.2.5.1 เจ้าของทรัพย์สนิ
1.2.5.2 เจ้าของโรงเรือ นหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็ นคนละ
เจ้าของกัน เจ้าของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างเป็ นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีสาหรับทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
1.2.6 ระยะเวลาการยื่น แบบแสดงรายการทรัพ ย์ส ิน เพื่อ เสีย ภาษี เจ้า ของ
ทรัพย์สนิ ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.2) ณ สานักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีโ่ รงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ตัง้ อยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
1.2.7 การคานวณภาษี การประเมินค่ารายปี
1.2.7.1 การคานวณภาษีโรงเรือนและที่ดนิ คิดจากค่ารายปี ของทรัพย์สนิ
ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่ามีค่ารายปี 12,000 บาท ค่าภาษีจะหักเท่ากับ
12,000 x 12.5/100 เป็ นเงิน 1,500 บาท ค่ารายปี ของทรัพย์สนิ หมายถึง จานวนเงินซึง่ ทรัพย์สนิ
นัน้ สมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่งๆ เช่น บ้านให้เช่าเดือนละ 1,000 บาท ค่ารายปี ของ บ้านหลังนี้กค็ อื
12,000 บาท (หมายถึง ค่าเช่าทัง้ ปี ของบ้านหลังนี้ 1,000 x 12 = 12,000 บาท)
1.2.7.2 หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี
(1) ทรัพย์สนิ ให้เช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี
(2) สิน ทรัพ ย์ ใ ห้ เ ช่ า ค่ า เช่ า ไม่ ส มควร หรือ ค่ า เช่ า ไม่ ไ ด้
ประเมินหรือเทียบเคียง คือ ค่ารายปี ทล่ี ่วงมาแล้ว และค่ารายปี ของทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่า
(3) กรณี เทียบเคียงตาม (2) ไม่ได้อ าจใช้มูลค่ าทรัพ ย์ส ินมา
ประกอบการประเมินค่ารายปี
(4) คานึงภาระภาษีของประชาชน
1.2.8 หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการเสียภาษี
เพื่อ ความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาให้ผู้ม ีหน้ าที่เสียภาษีน า
หลัก ฐานประกอบการยื่น แบบแสดงรายการเพื่อ เสีย ภาษี (ภ.ร.ด.2) เท่ าที่จ าเป็ น เพีย งเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านัน้
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1.2.8.1 กรณีเป็ นการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ รายใหม่ เช่น
(1) ส าเนาทะเบีย นบ้ า น บัต รประจ าตัว ประชาชน ของผู้ ม ี
หน้าทีเ่ สียภาษี
(2) สาเนาโฉนดทีด่ นิ สัญญาซือ้ ขายโรงเรือน
(3) สัญญาเช่าโรงเรือน สัญญาเช่าทีด่ นิ
(4) ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
(5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
(6) หนังสือรับรองห้างหุน้ ส่วน/บริษทั – งบดุล
(7) ใบอนุญาตตัง้ หรอประกอบกิจการโรงงาน
(8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
(9) หลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงการเริม่ ใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนิ
(10) แผนที่ต งั ้ ของที่ดินและโรงเรือ นหรือ สิ่งปลูก สร้างที่เสีย
ภาษี
(11) หนังสือมอบอานาจ (กรณีผอู้ ่นื มายืน่ แบบแทน)
(12) ในกรณีท่โี รงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ ์ร่วมกันหลายคนให้ผู้
ถือกรรมสิทธิ ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ ภ.ร.ด. 2 ในฐานะผู้รบั ประเมินทุกคน หรือจะมอบอานาจ
ให้คนหนึ่งคนใดก็ได้ การมอบต้องทาเป็ นหนังสือและปิ ดแสตมป์ ตามกฎหมาย
1.2.8.2 กรณี เป็ น ผู้เสีย ภาษีรายเก่ าที่เคยเสีย ภาษีโรงเรือ นและที่ดิน
มาแล้วขัน้ ตอนในการชาระ
(1) ผู้มหี น้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพ ย์ส ินเสียภาษีโรงเรือ นและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) พร้อ มด้วยหลักฐาน ณ สานักงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ตัง้ อยู่
(2) พนักงานตรวจเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของ แบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
(3) พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระเมินค่ารายปี และค่าภาษีทต่ี อ้ งเสีย
(4) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ผู้มหี น้าที่
เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็ นจานวนเงินเท่าใด
(5) ผู้มหี น้ าที่เสียภาษีเมื่อได้รบั แจ้งการประเมินแล้ว จะต้อง
นาเงิน ค่ าภาษีไปชาระภายใน 30 วัน นับแต่ ว นั ถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งการประเมิน มิฉ ะนัน้
จะต้องเสียเงินเพิม่
1.2.9 เงินเพิม่ ผู้มหี น้ าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ เมื่อได้รบั การแจ้งประเมิน
แล้ว จะต้ อ งนาเงิน ค่ าภาษีไ ปชาระภายใน 30 วัน นับแต่ ว นั ถัดจากวัน ที่ได้รบั แจ้งการประเมิน
มิฉะนัน้ จะต้องเสียเงินเพิม่ ดังนี้
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1.2.9.1 ถ้าชาระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั พ้นกาหนดให้เพิม่ ร้อยละ 2.5
ของค่าภาษีทค่ี า้ ง
1.2.9.2 ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพิม่ ร้อยละ 5 ของค่าภาษี
ทีค่ า้ ง
1.2.9.3 ถ้าเกิน 2 เดือ น แต่ ไม่เกิน 3 เดือ นให้เพิ่ม ร้อ ยละ 7.5 ของค่ า
ภาษีทค่ี า้ ง
1.2.9.4 ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ ไม่เกิน 4 เดือ น ให้เพิ่มร้อ ยละ 10 ของค่ า
ภาษีทค่ี า้ ง
1.2.10 บทกาหนดโทษ
1.2.10.1 ผู้ ใ ดละเลยไม่ แ สดงข้อ ความในแบบพิม พ์ เ พื่อ แจ้ ง รายการ
ทรัพ ย์ส ิน ตามความเป็ นจริง ตามความรู้เห็น ของตนให้ค รบถ้ว นและรับ รองความถู กต้อ งของ
ข้อความดังกล่าวพร้อมทัง้ ลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกากับไว้ เว้นแต่จะเป็ นด้วย
เหตุสุดวิสยั ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
1.2.10.2 ผู้ใดละเลยไม่ป ฏิบ ัติต ามหมายเรีย กของพนัก งานเจ้าหน้ าที่
ไม่แจ้งรายการเพิม่ เติมรายละเอียดยิง่ ขึน้ เมื่อเรียกร้อง ไม่นาพยามหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบ
คาถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ กั ถามผู้ รบั ประเมินในเรื่องแบบแสดงรายการ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท
1.2.10.3 ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคาเท็จ หรือตอบคาถามหรือ
ค าอัน เป็ นเท็จ หรือ น าพยานหลัก ฐานเท็จ มาแสดง เพื่อ เหลีก เลี่ย งหรือ จัด หาทางให้ ผู้อ่ืน
หลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สนิ ของตนตามที่ควรก็ดี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนา
ละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธรการอย่างหนึ่งอย่างใดทัง้ สิน้ ที่ จะหลีกเลีย่ งหรือพยายาม
หลีก เลี่ยงการค านวณค่ารายปี แ ห่งทรัพย์สนิ ของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
1.2.11 การอุทธรณ์การประเมินภาษี
เมื่อ ผู้เสีย ภาษีไดรับ แจ้งการประเมิน แล้ว ไม่ พ อใจในการประเมิน ของ
พนักงานเจ้าหน้ าที่โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มสี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์ ได้
โดย ยืน่ อุทธรณ์ตามแบบทีก่ าหนด (ภ.ร.ด. 9) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน
และเมื่อได้รบั แจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็ นที่พอใจก็มสี ทิ ธินาเรื่องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความให้ทราบคาชีข้ าด
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1.3 การจัดเก็บภาษี ป้าย
1.3.1 ป้ ายทีต่ อ้ งเสียภาษี
1.3.1.1 ป้ ายที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ป้ าย ได้ แ ก่ ป้ ายแสดงชื่ อ ยี่ ห้ อ หรือ
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่า จะแสดง หรือ
โฆษณา ไว้ทว่ี ตั ถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายทีเ่ ขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏ
ด้วยวิธใี ดๆ
1.3.1.2 ไม่เป็ นป้ ายทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีป้าย
1.3.2 ป้ ายทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีป้าย ได้แก่
1.3.2.1 ป้ ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนัน้
เพื่อโฆษณามหรสพ
1.3.2.2 ป้ ายทีแ่ สดงไว้ทส่ี นิ ค้า หรือสิง่ ห่อหุม้ หรือบรรจุสนิ ค้า
1.3.2.3 ป้ ายทีแ่ สดงไว้ในบริเวณงานทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ คราว
1.3.2.4 ป้ ายทีแ่ สดงไว้ทค่ี นหรือสัตว์
1.3.2.5 ป้ ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือกิจการอื่น
หรือภายในอาคาร ซึ่งเป็ นที่รโหฐาน ทัง้ นี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ ายมีพ้นื ที่ไม่เกินสาม ตาราง
เมตร แต่ไม่รวมถึงป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
1.3.2.6 ป้ ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่ วนภูมภิ าค หรือ ราชการ
ส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.3.2.7 ป้ ายขององค์ ก ารที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการจัด ตัง้
องค์กร ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ และหน่วยงานทีน่ ารายได้ส่งรัฐ
1.3.2.8 ป้ ายของธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษทั ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1.3.2.9 ป้ ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
หรือ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ แ สดงไว้ ณ อาคารหรือ บริเ วณโรงเรีย นของเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้
1.3.2.10 ป้ ายของผู้ ป ระกอบการเกษตร ซึ่ ง ค้ า ผลผลิต อัน เกิ ด จาก
การเกษตร ของตน
1.3.2.11 ป้ ายของวัด หรือผู้ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ แก่การศาสนา
หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
1.3.2.12 ป้ ายของสมาคนหรือมูลนิธ ิ
1.3.2.13 ป้ ายที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตภิ าษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนด ป้ ายทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีป้าย คือ

14
(1) ป้ า ย ที่ แ ส ด งห รื อ ติ ด ตั ้ ง ไว้ ท่ี ร ถ ย น ต์ ส่ ว น บุ ค ค ล
รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์
(2) ป้ ายทีต่ ดิ ตัง้ หรือแสดงไว้ทล่ี อ้ เลื่อน
(3) ป้ ายที่ตดิ ตัง้ หรือแสดงไว้ท่ยี านพาหนะนอกเหนือจาก (1)
และ (2) โดยมีพน้ื ทีไ่ ม่เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร
1.3.3 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้าย
1.3.3.1 เจ้าของป้ าย
1.3.3.2 ในกรณี ท่ี ไ ม่ ม ีผู้ อ่ืน แสดงรายการภาษี ป้ าย หรือ เมื่อ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ ายนัน้ ได้ให้ถอื ว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั น้ เป็ นผูม้ หี น้าที่เสียภาษีป้าย
ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนัน้ ได้ให้ถอื ว่าเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือทีด่ นิ ทีป่ ้ ายนัน้
ติดตัง้ หรือแสดงอยูเ่ ป็ นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้ายตามลาดับ
1.3.4 ระยะเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
1.3.4.1 เจ้าของป้ ายที่มหี น้ าที่เสียภาษีป้ายต้อ งยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
1.3.4.2 ในกรณีท่ตี ดิ ตัง้ หรือแสดงป้ ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติด ตัง้
หรือแสดงป้ ายใหม่แทนป้ ายเดิมหรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขป้ ายอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสียภาษีป้ายเพิม่ ขึน้
ให้เจ้าของป้ ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ติดตัง้ หรือแสดงป้ ายหรือ
นับแต่วนั เปลีย่ นแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
1.3.5 การคานวณพืน้ ทีป่ ้ าย อัตราค่าภาษีป้ายและการคานวณภาษีป้าย
1.3.5.1 การคานวณพืน้ ทีป่ ้ าย
(1) ป้ ายทีม่ ขี อบเขตกาหนดได้
ส่วนกว้างทีส่ ุดX ส่วนยาวทีส่ ุดของขอบป้ าย
(2) ป้ ายที่ไม่มขี อบเขตกาหนดไว้ ถือ ตัว อักษร ภาพ หรือ
เครือ่ งหมายทีอ่ ยูร่ มิ สุดเป็ นขอบเขตเพื่อกาหนด ส่วนกว้างทีส่ ุด ยาวทีส่ ุด แล้วคานวณตาม (1)
(3) คานวณพืน้ ทีเ่ ป็ นตารางเซนติเมตร
1.3.5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็ น 3 อัตรา ดังนี้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
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ตาราง 1 แสดงอัตราภาษีป้าย
ลักษณะ
1 อักษรไทยล้วน
2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครือ่ งหมายอื่น
3 ป้ ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มอี กั ษรไทย
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทัง้ หมดอยูใ่ ต้ หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4 ป้ ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงแก้ไขพืน้ ทีป่ ้ าย ข้อความ ภาพ หรือเครือ่ งหมายบางส่วนใน
ป้ ายได้เสียภาษีแล้วอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสียภาษีป้ายเพิม่ ขึน้ ให้คดิ อัตรา ตาม 1
2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีทเ่ี พิม่ ขึน้
5 ป้ ายใดเสียต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท

บาท
3
20
40

ทีม่ า : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ , 2555
1.3.5.3 การคานวณภาษีป้าย ให้คานวณโดยนาพืน้ ที่ป้ายคูณด้วยอัตรา
ภาษีป้าย เช่น ป้ ายที่ต้องเสียภาษีมพี ้นื ที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็ นป้ ายประเภทที่ 2 ป้ ายนี้
เสียภาษี ดังนี้ 10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 (10,000 / 500 x 20 = 400)
1.3.6 หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการเสียภาษีป้าย
เพื่ อ ความสะดวกในการเสีย ภาษี ควรแนะน าผู้ ม ีห น้ า ที่เ สีย ภาษี น า
หลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จาเป็ นเพียงเพื่อประโยชน์
ใน การจัดเก็บภาษีเท่านัน้
1.3.6.1 กรณีป้ายทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่ ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้ายทีต่ ดิ ตัง้ ให้ได้แก่
(1) บัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
(4) หนังสือรับรองหุน้ ส่วนบริษทั
(5) ใบอนุญาตติดตัง้ ป้ ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้ าย
1.3.6.2 กรณี ป้ ายรายเก่ า ผู้ม ีห น้ าที่เสีย ภาษีป้ ายที่เคยยื่น แบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครัง้ ก่อนมาแสดงด้วย
1.3.7 ขัน้ ตอนการชาระภาษี
1.3.7.1 ผู้ ม ีห น้ า ที่ต้ อ งเสีย ภาษี ป้ ายยื่น แบบแสดงรายการภาษี ป้ าย
(ภป. 1) พร้อมด้วยหลักฐาน
1.3.7.2 พนักงานเจ้าหน้าทีด่ าเนินการเป็ น 2 กรณี

16
(1) กรณีท่ีผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ ายในวันยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถ้า นักงานเจ้าหน้ าที่ต รวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทนั ที่
ให้แจ้งผูเ้ สียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็ นจานวนเท่าใด
(2) กรณี ผู้เสียภาษีป้ ายไม่พ ร้อ มจะช าระภาษีในวัน ยื่น แบบ
แสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงิน
ภาษี ทีจ่ ะต้องชาระแก่ผเู้ สียภาษี
1.3.7.3 ผู้เสีย ภาษีต้อ งมาช าระเงิน ค่ าภาษีป้ ายภายใน 15 วัน นั บ แต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน มิฉะนัน้ จะต้องเสียเงินเพิม่
1.3.7.4 การช าระภาษี เจ้า ของป้ า ยมีห น้ า ที่ช าระภาษี ป้ า ยเป็ น รายปี
ยกเว้นป้ ายทีแ่ สดงปี แรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน
(2) สถานทีช่ าระภาษี
(2.1) สถานทีท่ ไ่ี ด้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
(2.2) หรือสถานทีอ่ ่นื ทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีก่ าหนด
(3) การชาระภาษีวธิ อี ่นื
(3.1) ธนาณัติ หรือ ตั ๋วแลกเงินของธนาคารสังจ่
่ ายส่ว น
ท้องถิน่
(3.2) ส่งโดยไปรษณียล์ งทะเบียน
(3.3) ส่งไปยังสถานทีต่ าม (2)
(4) การผ่อนชาระหนี้
(4.1) ภาษีป้าย 3,000 บาทขึน้ ไป
(4.2) ผ่อนชาระเป็ น 3 งวดเท่าๆ กัน
(4.3) แจ้งความจานงเป็ นหนังสือ ก่ อ นครบกาหนดเวลา
ชาระหนี้
กรณีป้ายติดตัง้ ปี แรก
- คิดภาษีป้ายเป็ นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริม่ เสียตัง้ แต่งวดทีต่ ดิ ตัง้ จนถึงงวดทุดท้ายของปี
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 %
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1.3.8 เงิน เพิ่ม ผู้ม ีห น้ าที่เสีย ภาษี ป้ า ยจะต้ อ งเสีย เงิน เพิ่ม ในกรณี แ ละอัต รา
ดังต่อไปนี้
1.3.8.1 ไม่ย่นื แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีท่เี จ้าของป้ ายได้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ก่อนทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนัน้ ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละห้าของค่าภาษี
ป้ าย
1.3.8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่
จะต้ อ งเสีย ภาษี ป้ ายลดน้ อ ยลงให้ เ สีย เงิน เพิ่ม ร้อ ยละสิบ ของค่ า ภาษี ป้ า ยที่ป ระเมิน เพิ่ม เติม
เว้นแต่ก รณีท่เี จ้าของป้ ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถู กต้องก่ อนที่พนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งการประเมิน
1.3.8.3 ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ
สองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษหนึ่งของเดือนให้นับเป็ นหนึ่งเดือน ทัง้ นี้ไม่ให้นาเงินเพิม่ ตาม
(1) และ (2) มาคานวณเป็ นเงินเพิม่ ตามข้อนี้ดว้ ย
1.3.9 บทกาหนดโทษ
1.3.9.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วย
ถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลีย่ งการ
เสียภาษีป้าย ต้อ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
1.3.9.2 ผู้ใดจงใจไม่ย่นื แบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับ
ตัง้ แต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
1.3.9.3 ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้
ณ ทีเ่ ปิ ดเผยในสถานทีป่ ระกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
1.3.9.4 ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาสังของพนั
่
กงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสังให้
่ มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ าย
มาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตัง้ แต่
1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
1.3.10 การอุทธรณ์การประเมิน
เมื่อผู้เสียภาษีได้รบั แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนัน้
ไม่ถูกต้อง มีสทิ ธิอุทธรณ์ การแระเมินต่อผู้บริหารท้องถิน่ หรือผู้ได้รบั มอบหมาย โดยต้องยื่น
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน
ผู้อุ ทธรณ์ มสี ิท ธิอุ ท ธรณ์ ค าวินิ จฉัยของผู้บริหารท้อ งถิ่น ต่ อ ศาลภายใน
30 วัน นับแต่วนั รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
1.3.11 การของคืนเงินภาษีป้าย
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ผูเ้ สียภาษีป้ายทีไ่ ม่มหี น้าทีต่ ้องเสียหรือเสียเกินกว่าทีค่ วรจะต้องเสียผูน้ นั ้
มีสทิ ธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่เสียภาษีป้าย(กรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิน่ , 2555 : 291-295)
1.4 การจัดเก็บภาษี บารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีทจ่ี ดั เก็บจากเจ้าของทีด่ นิ ตามราคาปานกลางทีด่ นิ
และตามบัญชีอตั ราภาษีบารุงท้องที่
1.4.1 ทีด่ นิ ทีต่ ้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ทด่ี นิ ทีเ่ ป็ นของบุคคลหรือคณะบุคคล
ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลซึง่ มีกรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ หรือสิทธิครอบครองอยู่ในทีด่ นิ ที่
ไม่เป็ นกรรมสิทธิ ์ของเอกชน ที่ดนิ ที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดนิ และพื้นที่ ที่เป็ น
ภู เขาหรือ ที่ม ีน้ า ด้ว ย โดยไม่ เป็ น ที่ดิน ที่เ จ้า ของที่ดิน ได้ร บั การยกเว้น ภาษี ห รือ อยู่ในเกณฑ์
ลดหย่อน
1.4.2 ทีด่ นิ ทีเ่ จ้าของทีด่ นิ ไม่ตอ้ งเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่
1.4.2.1 ทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ พระราชวังอันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
1.4.2.2 ที่ดนิ ที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดนิ ของรัฐที่ ใช้ใน
กิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
1.4.2.3 ที่ดินของราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ใช้ในกิจการของราชการส่ ว น
ท้องถิน่ หรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
1.4.2.4 ที่ดนิ ที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศล
สาธารณะ
1.4.2.5 ที่ดิน ที่ใ ช้เฉพาะศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่ ง ที่ดิน ที่เป็ น
กรรมสิทธิ ์ของวัด ไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้ห า
ผลประโยชน์
1.4.2.6 ที่ดิน ที่ใ ช้เ ป็ นสุ ส านหรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไ ด้ร ับ
ประโยชน์ตอบแทน
1.4.2.7 ที่ดนิ ทีใ่ ช้ในการรถไป การประปา การไฟฟ้ าหรือการท่าเรือของ
รัฐหรือใช้เป็ นสนามบินของรัฐ
1.4.2.8 ที่ดนิ ที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
แล้ว
1.4.2.9 ทีด่ นิ ของเอกชนเฉพาะส่วนทีเ่ จ้าของทีด่ นิ ยินยอมให้ทางราชการ
ใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์
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1.4.2.10 ที่ดนิ ที่ตงั ้ ขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานาญพิเศษ
ของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันยกเว้น ตาม
อนุสญ
ั ญาหรือความตกลง
1.4.2.11 ที่ดนิ ที่เป็ นที่ตงั ้ ของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทัง้ นี้ให้เป็ นไป
ตามถ้อยทีถ่ อ้ ยปฏิบตั ติ ่อกัน
1.4.2.12 ทีด่ นิ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
1.4.3 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีบารุงท้องทีผ่ ทู้ เ่ี ป็ นเจ้าของทีด่ นิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี
ใดมีหน้าทีเ่ สียภาษีบารุงท้องทีส่ าหรับปี นนั ้
1.4.4 กาหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้เจ้าของที่ดนิ
ซึ่งมีห น้ าที่เสียภาษีบ ารุงท้อ งที่ย่นื แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สานัก งานขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ท้อ งที่ซ่ึงที่ดิน นัน้ ตัง้ อยู่ภ ายในเดือ นมกราคมของปี แรกที่มกี ารตีราคา
ปานกลางของทีด่ นิ แบบแสดงรายการทีไ่ ด้ยน่ื ไว้นนั ้ ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี นนั ้
1.4.5 อัตราภาษีและการคานวณภาษี
1.4.5.1 อัตราภาษี
(1) อั ต ราภ าษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ท่ี ก าห นดไว้ ใ นบั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติ แบ่งเป็ น 34 อัตรา
(2) ราคาปานกลางที่ดนิ เกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษี
ดังนี้ ราคาปานกลางของทีด่ นิ 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
(3) ส่ ว นที่เกิน 30,000 บาท เสีย ภาษี 10,000 บาท ต่ อ
25 บาท
(4) ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ลม้ ลุก
(4.1) เสียกึง่ อัตรา
(4.2) ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท
(4.3) ทีด่ นิ ว่างเปล่า เสียเพิม่ 1 เท่า
1.4.5.2 การคานวณภาษี
ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ค านวณ จากราคาปานกลางของที่ ดิ น ที่
คณะกรรมการตีราคาปานกลางทีด่ นิ ทีก่ าหนดขึน้ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคุณกับอัตราภาษี
เนื้อทีด่ นิ เพื่อคานวณภาษี (ไร่) = เนื้อทีถ่ อื ครอง – เนื้อทีเ่ กณฑ์
ลดหย่อน
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอตั ราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ
1.4.6 หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบในการเสียภาษี
1.4.6.1 บัตรประจาตัวประชาชน
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1.4.6.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.4.6.3 หนังสือรับรองห้างหุน้ ส่วนบริษทั
1.4.6.4 หลักฐานทีแ่ สดงถึงการเป็ นเจ้าของทีด่ นิ เช่น โฉนดทีด่ นิ น.ส.3
1.4.6.5 ใบเสร็จรับเงินค่าบารุงภาษีครัง้ สุดท้าย (ถ้ามี)
1.4.6.6 หนังสือมอบอานาจกรณีทใ่ี ห้ผอู้ ่นื มาทาการแทน
กรณี ท่ีเป็ นการเสียภาษีในปี ท่ีไม่ใช่ปี ท่ีย่นื แบบ ภบท.5 ให้นา ภบท.5
ท่อนทีม่ อบให้เจ้าของทีด่ นิ หรือใบเสร็จรับเงินคาภาษีครัง้ สุดท้ายมาด้วย
1.4.7 ขัน้ ตอนในการติดต่อขอชาระภาษี
1.4.7.1 การยื่น แบบแสดงรายการที่ ดิ น กรณี ท่ี เ ป็ นเจ้ า ของที่ ดิ น
ในวันที่ 1 มกราคม ของปี ทม่ี กี ารตีราคาปานกลางทีด่ นิ
(1) ผู้มหี น้ าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ
ทีด่ นิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานทีต่ ้องใช้ ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปี
ทีม่ กี ารประเมินราคาปานกลางของทีด่ นิ
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจสอบและค านวณค่ า
ภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีหรือเจ้าของทีด่ นิ ทราบว่า
จะต้องเสียเป็ นจานวนเงินเท่าใด
(3) ผู้มหี น้าทีเ่ สียภาษีหรือเจ้าของที่ดนิ จะต้องเสียภาษีภายใน
เดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รบั ใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภาษี
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน
1.4.7.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเป็ นเจ้าของที่ดนิ รายใหม่
หรือจานวนเนื้อทีด่ นิ เดิมเปลีย่ นแปลงไป
(1) เจ้าของทีด่ นิ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงจานวนเนื้อทีด่ นิ หรือเป็ น
ผูไ้ ด้รบั โอนที่ดนิ ขึน้ ใหม่ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ หรือยื่นคาร้องของเปลีย่ นแปลงจานวน
เนื้ อที่ ดิ น ต่ อเจ้ า พ นั ก งานประเมิ น ภ ายในก าหนด 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ร ับ โอนห รื อ
มีการเปลีย่ นแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี
(2) เมื่อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ร ับ แบบแล้ ว จะออกใบรับ ไว้ ใ ห้ เ ป็ น
หลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้อง
เสียภาษีในปี ต่อไปเป็ นจานวนเท่าใด
1.4.7.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ดี นิ อัน
เป็ นเหตุ ใ ห้ ก ารลดหย่ อ น เปลี่ย นแปลงไป หรือ มีเ หตุ อ ย่ า งอื่น ท าให้ อ ัต ราภาษี บ ารุง ท้ อ งที่
เปลีย่ นแปลงไป
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(1) เจ้ า ของที่ ดิ น ยื่น ค าร้อ งตามแบบ ภบท.8 พร้ อ งด้ ว ย
หลักฐานทีต่ อ้ งใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้อง
เสียภาษีในปี ต่อไปจานวนเท่าใด
(4) การขอช าระภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ใ นปี ถัด ไปจากปี ที่ ม ีก าร
ประเมินราคาปานกลางของทีด่ นิ ให้ผรู้ บั ประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปี ก่อนพร้อมกับเงินไปชาระ
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
1.4.8 เงินเพิม่
เจ้าของที่ดินผู้มหี น้ าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและ
อัตราต่อไปนี้
1.4.8.1 ไม่ย่นื แบบแสดงรายการทีด่ นิ ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสีย เงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้ย่นื แบบแสดงรายการที่ดิน
ก่อนที่ เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้ นนัน้ ให้เสียงเงินเพิม่ ร้อยละ 5 ของค่า
ภาษีบารุงท้องที่
1.4.8.2 ยื่น แบบแสดงรายการที่ดิน โดยไม่ถู ก ต้อ งท าให้จานวนเงิน ที่
จะต้องเสียภาษีบารุงท้องทีล่ ดน้อยลง ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุงท้องทีท่ ป่ี ระเมิน
เพิ่มเดิม เว้นแต่ ก รณี เจ้าของที่ดินได้ม าขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดิน ให้ถู กต้อ งก่ อ นที่เจ้า
พนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
1.4.8.3 ชี้เขตแจ้งจานวนที่ดนิ ไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทา
ให้จานวนเงินทีจ่ ะต้องเสียภาษีบารุงท้องทีล่ ดน้อยลงให้เสียเงินเพิม่ อีก 1 เท่า ของภาษีบารุงท้องที่
ทีป่ ระเมินเพิม่ เติม
1.4.8.4 ไม่ชาระภาษีบารุงท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 25 ต่ อปี ของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็ นหนึ่งเดือ น
และไม่นาเงินเพิม่ ตาม ข้อ 1.4.8.1 ถึงข้อ 1.4.8.3 มารวมคานวณด้วย
1.4.9 บทกาหนดโทษ
1.4.9.1 ผู้ ใ ดแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ ให้ ถ้ อ ยค าเท็ จ ห รื อ น า
พยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบารุงท้องที่ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
6 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
1.4.9.2 ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดนิ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิด 1,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
1.4.9.3 ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบตั ิการสารวจเนื้อ ที่ดิน หรือ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่เพื่อ เร่ง รัด ภาษี บ ารุง ท้อ งที่ค้างช าระ หรือ ขัด ขวางเจ้าพนั ก งานประเมิน ในการ
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ปฏิบตั กิ ารตามหน้ าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ
1.4.9.4 ผูใ้ ดฝ่ าฝืนคาสังของเจ้
่
าพนักงานซึง่ สังให้
่ มาให้ถ้อยคาหรือสังให้
่
ปฏิบตั กิ ารเท่าที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบารุงท้องที่คา้ งชาระ หรือไม่มาให้ถ้อยคา
หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
1.4.10 การลดหย่อนภาษีมาตรา 22
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดนิ แปลงเดียวกันหรือหลายปลงที่อยู่ใน
จังหวัดเดียวกัน และใช้ท่ดี นิ นัน้ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของตน เป็ นทีเ่ ลีย้ งสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกร
รมของตน ให้ลดหย่อนไม่ตอ้ งเสียภาษีบารุงท้องทีต่ ามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.4.10.1 เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3-5 ไร่
1.4.10.2 เขตเทศบาลต าบลหรือ เขตสุ ขาภิบ าล ให้ล ดหย่อ น 200-40
ตารางวา
1.4.10.3 เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบลและเขตเมืองพัทยา
ให้ลดหย่อน 50-100 ตารางวา
1.4.10.4 ทีด่ นิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนดังต่อไปนี้
(1) ท้ อ งที่ท่ีม ีชุ ม ชนหนาแน่ น มาก ให้ ล ดหย่ อ น 50-100
ตารางวา
(2) ท้องทีท่ ม่ี ชี ุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100-1ไร่
(3) ท้องทีช่ นบท ให้ลดหย่อน 3-5 ไร่
บุคคลธรรมดาหลายคนเป็ นเจ้าของทีด่ นิ ร่วมกัน ให้ได้รบั การ
ลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น การลดหย่อนให้ลดหย่อนในทีด่ นิ จังหวัดเดียวกัน
1.4.11 การยกเว้น การลดภาษี มาตรา 23
1.4.11.1 ปี ทล่ี ่วงมาทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติหรือ
1.4.11.2 เพาะปลูกไม่ได้ดว้ ยเหตุพน้ วิสยั
1.4.11.3 ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด มีอ านาจยกเว้น หรือ ลดภาษี ไ ด้ ต าม
ทะเบียนทีก่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด
1.4.12 การอุทธรณ์ การฟ้ องศาล
ถ้าเจ้าของที่ดนิ ไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดนิ หรือเมื่อได้รบั
แจ้งการประเมิน ภาษีบ ารุงท้อ งที่ แล้ว เห็น ว่าการประเมิน นัน้ ไม่ถู กต้อ งมีส ิท ธิอุ ท ธรณ์ ต่ อ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วนั ประกาศราคา
ปานกลางของทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั การแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
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การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการเสียภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รบั การ
แจ้งอนุมตั จิ ากผูว้ ่าราชการจังหวัดให้รอคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาพิพากษาของศาล
ผูอ้ ุทธรณ์มสี ทิ ธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์
1.4.13 การขอคืนภาษีบารุงท้องที่
ผู้ท่เี สียภาษีบารุงท้องที่โดยไม่มหี น้ าที่เสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้อง
เสีย ผู้นัน้ มีสทิ ธิขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี ได้โดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่เสียภาษี
บารุงท้องที่ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ , 2555 : 471-474)
2. แนวคิ ดเกี่ยวกับการให้บริ การ
2.1 ความหมายของการให้บริ การ
นักวิชาการหลายท่ านได้ให้ค วามหมายของค าว่าการให้บริการไว้ ซึ่งผู้ว ิจยั ได้
รวบรวมไว้ดงั นี้
วารี โทนหงสา (2555 : 8) อธิบายความหมาย การบริการ หมายถึง การทาให้ผู้
เสียภาษีได้รบั ความพึงพอใจ ประทับใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การแสดงออกถึงความ
นับถือและให้เกียรติ กิรยิ าอาการ อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน กระตือรือร้นทีจ่ ะ
ให้บริก าร สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้เสียภาษี อานวยความสะดวก ความรวดเร็ว
ความถูกต้อง ความเสมอภาคและความโปร่งใส
จิร วรรณ แดงอรุณ (2557 : 6) ได้อ ธิบ ายความหมาย การบริก าร หมายถึง
กิจกรรมที่เป็ น ประโยชน์ การให้ค วามสะดวกต่ างๆ การให้ค วามช่ ว ยเหลือ การอ านวยความ
สะดวกสบาย เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
อื่นๆ
บุปผา นามวิชา (2558 : 11) ได้อธิบาย การให้บริการ หมายถึง การให้ค วาม
ช่ว ยเหลือ หรือ การดาเนิ นการเพื่อ ประโยชน์ ข องผู้อ่ืน การบริก ารที่ดีผู้รบั บริการจะได้รบั ความ
ประทับ ใจและเกิด ความชื่น ชมองค์ ก ร อัน เป็ นการสร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีดีแ ก่ อ งค์ก รเบื้อ งหลัง
ความส าเร็จ ของทุ ก งาน มัก จะมีงานบริก ารเป็ น เครื่อ งมือ ในการสนั บ สนุ น ไม่ ว่ าจะเป็ นงาน
ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดทัง้ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับซึง่ จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
สุ ภ าวดี พานทอง (2559 : 5) ได้อ ธิบ าย การบริก าร หมายถึง กิจ กรรมหรือ
ผลประโยชน์เชิงนามธรรมตามที่บุคคลหนึ่งเสนอสินค้าที่ไม่มตี วั ตนให้กบั บุคคล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการให้แก่ลกู ค้าซึง่ ได้รบั การส่งมอบจนนาไปสู่ความพึงพอใจเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ตรีเ พ็ ช ร์ อ่ า เมือ ง (2560 : 4-5) อธิบ าย การบริก าร (Services) หมายถึ ง
การกระทากิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
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การอานวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการได้ ซึง่ การกระทาด้วย
ร่างกายคือการแสดงออกด้ว ยการแต่ งกาย ปฏิบตั ิการ กิรยิ า ท่าทางและวิธ ีการพูดจา ซึ่งการ
บริการสามารถแสดงออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. ขัน้ ตอนการให้บริการ เป็ นการปฏิบตั ิการตามขัน้ ตอน และเทคนิค ของวิธ ี
ปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผรู้ บั บริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากทีส่ ุด
2. พฤติก รรมการบริก าร เป็ น การแสดงออกด้านการแต่ งกาย สีห น้ า แววตา
กิรยิ า ท่าทาง และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึน้ กับผู้บริการได้เป็ น
อย่างดี ได้แก่ การแต่งกายทีส่ ุภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาทีย่ ม้ิ แย้ม แจ่มใส อ่อนโยน
กิรยิ าท่าทางที่ สุภาพ อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหาง
เสียง
จากความหมายและค าจ ากัดความข้างต้น สามารถสรุป ได้ว่า การให้บ ริก าร
หมายถึง การดาเนินการหรือการให้ความช่วยเหลือแก่ผรู้ บั บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รบั บริการ โดยคานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้อง เพื่อให้ผู้รบั บริการเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจในการบริการ
2.2 ลักษณะของการบริ การ
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551 อ้างถึงใน ตะวัน สุรยิ ะวรรณ, 2554 : ออนไลน์ )
ได้อธิบายลักษณะของการบริการ มีดงั นี้
1. การบริการเป็ นสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangibility) การบริการไม่มรี ปู ร่างและไม่ม ี
ตัวตนเหมือ นกับ สินค้าอื่นๆ เราจึงไม่ส ามารถจับต้องได้และไม่ส ามารถทดลองใช้ได้ก่ อ นที่จะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ การตัดสินใจใช้บริการจึงขึ้นอยู่กบั ความรูส้ กึ นึกคิด เจตคติ คาบอกเล่า และ
ประสบการณ์เดิมทีเ่ คยได้รบั เป็ นสาคัญ
2. การบริก ารไม่ม ีค วามคงที่แ น่ น อน (Heterogeneity) เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพและ
ลักษณะของการบริการขึน้ อยู่กบั ผู้ให้บริการซึ่งเป็ น “มนุ ษย์” ที่ตามปกติแล้วมักมีพฤติกรรมที่ไม่
คงที่อ ัน เป็ น ผลมากจากบุ ค ลิก ภาพ อารมณ์ สภาพแวดล้อ ม และปั จ จัย อื่น ๆ อี ก มากมายใน
หน่ วยงานหนึ่งซึ่งมีผปู้ ฏิบตั งิ านให้บริการหลายคน ผู้ปฏิบตั งิ านให้บริการแต่ละคนย่อมให้บริการ
ไม่เหมือนกัน
3. การบริการไม่สามารถเรียกเก็บรักษาไว้ได้ (Perishability) ในการบริการใดๆ
ก็ตาม หากไม่มผี มู้ าใช้บริการภายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานทีใ่ ดสถานหนึ่งทีก่ าหนด
ก็จะทาให้การบริการทีจ่ ดั เตรียมไว้เกิดความสูญเปล่า
4. การบริก ารไม่ ส ามารถแสดงความเป็ นเจ้า ของได้ (Non–ownership) การ
บริก ารเป็ น กิจกรรม หรือ กระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ป ฏิบ ัติงานให้บ ริการและผู้รบั บริการ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ และสถานที่หนึ่งๆ เท่านัน้ เมื่อพ้นระยะเวลานัน้ ๆ ไปแล้ว หรือสถานที่
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นัน้ ๆ ไม่เอือ้ อานวยต่อการบริการแล้ว ผูร้ บั บริการก็ไม่สามารถนาการบริการดังกล่าวติดตัวไปด้วย
ได้
5. การบริการต้องอาศัย “คน” เป็ นหลัก เนื่องจากผูร้ บั บริการเป็ น “คน” ทีเ่ กิดมา
พร้อมกับความต้อ งการที่ไม่มขี ดี จากั ดและเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา ตลอดจนมีอ ารมณ์ และ
ความรู้ส ึก ต่ างๆ เป็ นเครื่อ งปรุงแต่ ง ดังนัน้ สิ่งที่จะสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการ
ของ “คน” ได้ดที ส่ี ุดก็คอื “คน” นันเอง
่
6. คุณภาพของการบริการมักต้องอาศัยองค์ประกอบทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น
เมื่อ เราไปพัก ที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง การที่เราจะบอกว่าการบริการของโรงแรมนัน้ ดีหรือไม่
นอกจากจะต้องพิจารณาที่การบริการของพนักงานโรงแรมแล้ว เรามักจะพิจารณาที่องค์ประกอบ
ทางกายภาพประกอบด้วย เช่น ที่นอนนิ่มและอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เครื่องปรับอากาศทางานดี
หรือไม่ โทรทัศน์มภี าพทีช่ ดั เจนหรือไม่ และมีการบริการเคเบิลทีวหี รือไม่ เป็ นต้น หากการบริการ
อื่นๆ ของโรงแรมดี เช่น พนักงานยิม้ แย้มแจ่มใส สุภาพ และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว แต่ท่นี อน
ภายในห้องพักนอนไม่สบาย และเครื่องปรับอากาศส่งเสียงดังทัง้ คืนและไม่เย็น องค์ประกอบทาง
กายภาพเหล่านี้ก็จะลดระดับคุณภาพของการบริการในสายตาเรา แต่ถ้าในทางตรงกันข้าม หาก
องค์ประกอบทางกายภาพดีและการบริการอื่นๆ ดีด้วย องค์ประกอบทางกายภาพก็จะช่วยเสริม
ระดับคุณภาพของการบริการให้สงู มากขึน้ ในความรูส้ กึ ของผูร้ บั บริการ
7. การบริการมักต้องให้ผู้รบั บริการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการบริก าร การให้บริก ารและการรับ บริก ารเกิด ขึ้น ในเวลาเดียวกัน ท าให้ไม่ส ามารถ
แบ่งแยกกระบวนการผลิตออกจากกระบวนการบริโภคได้
ตรีเพ็ชร์ อ่าเมือง (2560 : 11) ได้อธิบาย ลักษณะของการบริการ ดังนี้
1. สาระสาคัญของความไว้วางใจ
2. สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้
3. ลักษณะทีแ่ บ่งออกจากกันไม่ได้
4. ลักษณะทีแ่ ตกต่างไม่คงที่
5. ลักษณะทีไ่ ม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้
6. ลักษณะทีไ่ ม่สามารถแสดงความเป็ นเจ้าของได้
2.3 ลักษณะของการบริ การที่ดี
เยาวรัต น์ ธงภัก ดิ ์ (2555 : 27-28) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการบริการที่ดีว่ า
ธุรกิจหลายแห่งประสบความสาเร็จในการให้บริการ เพราะผูบ้ ริการมีหลักการกาหนดไว้เป็ นกรอบ
หรือ แนวทางปฏิบ ัติข องพนั ก งานยึด ถือ เป็ น นโยบาย เช่ น ลูก ค้าต้อ งมาก่ อ นเสมอ หมายถึง
คานึงถึงลูกค้าก่อนสิง่ ใด ลูกค้าถูกเสมอ ไม่ว่าลูกค้าจะพูดอย่างไรต้องไม่โต้แย้งเพื่อยืนยันว่าลู กค้า
ผิด และให้บริการด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส เพื่อให้ลูกค้ารูส้ กึ อบอุ่น สบายใจ การบริการเป็ นการ
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กระทาของบุค คลซึ่งมีบุค ลิก ภาพอุ ป นิส ัยและอารมณ์ แตกต่ างกันไปในแต่ ล ะบุค คลและแต่ ล ะ
เหตุการณ์ จึงมีการประพฤติปฏิบตั ทิ ห่ี ลากหลายออกไป แต่อย่างไรก็ตามการบริการทีด่ อี นั เป็ น ที่
ยอมรับกันทัวไป
่ มีดงั นี้
1. ทาด้วยความเต็มใจ การบริการเป็ นเรื่องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริการ
ก็จะทาทุก สิ่งทุก อย่างในการให้ค วามช่วยเหลือ แก่ ผู้อ่ืนด้วยความตัง้ ใจและเต็มใจ ผลของการ
กระทาก็มกั จะเกิดขึน้ ด้วยดี
2. ท าด้ว ยความรวดเร็ว ผู้รบั บริก ารส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในอาการรีบ ร้อ น จึงมีค วาม
ต้องการความช่วยเหลือทีท่ นั อกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลกี ุจอในการให้บริการจึงเป็ นสิง่ ทีช่ ่วย
ให้ผรู้ บั บริการมีความสุขและความพอพอใจ
3. ท าถู ก ต้อ ง การให้บ ริก ารที่ค รบถ้ว น สมบูรณ์ จะเป็ น การสนองตอบความ
ต้องการและทาความพึงพอใจให้แก่ผู้รบั บริก ารอย่างชัดแจ้ง การบริการที่ดจี งึ ต้องเน้นการทาให้
ถูกต้องเป็ นสิง่ สาคัญ
4. ทาอย่างเท่ าเทียมกัน คนส่ว นมากต้อ งการสิทธิพิเศษและเรียกร้อ งที่จะรับ
บริการทีด่ กี ว่าหรือเหนือกว่าผูอ้ ่นื หากเราแสดงออกให้คนต่างๆเห็นว่าเราให้บริการเป็ นพิเศษแก่
บางคนก็เท่ากับเราไม่ให้คนอีกจานวนมาก เราอาจพูดพอได้ยนิ กับลูกค้าบางคนว่า เราบริการให้
เป็ นพิเศษแต่ตอ้ งแสดงออกให้คนทัวไปเห็
่
นว่าบริการอย่างเสมอภาค
5. ทาให้เกิดความชื่นใจ การบริการทีด่ จี ะต้องทาให้ผรู้ บั บริการมีความสุข ซึ่งทุก
คนต่างตระหนักดีว่า เมื่อผู้ใดที่ให้บริการสนองตอบความต้องการ ให้ความช่วยเหลืออย่างดีก็จะ
เกิดความปิ ติ ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผูร้ บั บริการชื่นใจ
ลัก ษณะเด่ นๆ ของบริการที่ดีต ามที่เน้ น ให้เห็น ข้างต้น เป็ น ลัก ษณะพื้น ฐานมี
หลายสิง่ หลายอย่างทีอ่ าจช่วยส่งเสริมให้เกิดบริการทีด่ ไี ด้ยงิ่ ๆ ขึน้ เช่น การแสดงอัธยาศัยทีด่ ขี อง
ผู้ให้บริการ ความสุภาพน่ ารักและความเอาใจใส่ติดตามเรื่อง การช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์เป็ นต้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง (2560 : 44-46) ได้กล่าวถึง ลักษณะของ "การบริการ
ทีด่ "ี ประกอบด้วย
1. สถานทีใ่ ห้บริการ/สิง่ อานวยความสะดวก
1.1 ห้องน้าสะอาด
1.2 ส านั ก งานสะอาด มีค วามเป็ นระเบีย บเรีย บร้อ ย โต๊ ะ ท างานจัด
ให้เป็ นระเบียบและไม่มสี งิ่ ของเกินความจะเป็ น มีแสงสว่างเพียงพอ
1.3 ใช้มาตรฐาน 5ส. โดยเน้นเรื่อง การจัดสานักงาน และจัดระบบเอกสาร
ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเป็ นประจา
1.4 จัดให้มจี ุดบริการที่เหมาะสมแก่ผู้มารับ บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ บริการ
น้าดื่ม มุมอ่านหนังสือ
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1.5 มีผงั /ป้ าย ทีช่ ดั เจนเพื่อบ่งชีข้ นั ้ ตอนการให้บริการ
1.6 มีจดุ ประชาสัมพันธ์/ติดต่อสอบถาม ทีเ่ หมาะสม สะดวกต่อผูร้ บั บริการ
1.7 จัดโต๊ะทางานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับขัน้ ตอนการให้บริการเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
1.8 สร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางาน เช่น เปิ ดเพลงคลอเบาๆ
2. คุณสมบัต/ิ คุณลักษณะของผูใ้ ห้บริการ (บุคลากรในสานักงาน)
2.1 ดูแล หน้าตา ทรงผม เล็บมือ ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
2.2 ขณะให้บริการ อย่ารับประทานอาหาร หรือของขบเคีย้ วต่างๆ
2.3 อย่าท้าวเอว เกาหัว หาวนอน หยอกล้อเล่นกันขณะให้บริการ
2.4 อย่าเสริมสวย ล้วง แคะ แกะ เกา ขณะให้บริการ
2.5 ห้ามพูดจา หรือหยิบของข้ามหน้าข้ามตาผูอ้ ่นื
2.6 แต่ งกายสุ ภ าพเรีย บร้อ ยถู ก ระเบีย บ ห้า มสวมรองเท้ าแตะ เสื้อ ยืด
กางเกง และกระโปรง
2.7 ใช้กริ ยิ าวาจาทีส่ ุภาพต่อผูร้ ว่ มงาน และผูร้ บั บริการ
2.8 ยิม้ แย้มแจ่มใสเสมอเมือ่ มีผรู้ บั บริการ
2.9 ประสานงาน และติดตามงานกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยท่าทีทเ่ี ป็ นมิตร
2.10 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการให้บริการ
2.11 มีความพร้อม และกระตือรือร้นในการให้บริการ
2.12 ให้เกียรติผรู้ ว่ มงาน และผูร้ บั บริการ
2.13 มีค วามอดทนอดกลัน้ ไม่ แ สดงความไม่ พ อใจต่ อ ผู้ ร่ว มงาน และ
ผูร้ บั บริการ
2.14 มีความเอือ้ อาทรต่อผูร้ ว่ มงาน และไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
2.15 ให้ค วามช่ ว ยเหลือ นอกจากภารกิจ เช่ น สามารถแนะน าบุ ค คลที่
สามารถให้บริการในเรือ่ งอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับงานของตนเองได้
2.16 จงรอบรู้ รูร้ อบ ในงานบริการ และร่วมด้วยช่วยกันเป็ นทีม
2.17 ไม่ใช้เสียงรบกวนผูอ้ ่นื ระหว่างปฏิบตั งิ าน
2.18 เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
3. ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
3.1 ดาเนินการรับ -ส่งเอกสาร จัดทา/จัดส่งเอกสารต่างๆ ของหน่ วยงาน
ทันทีโดยไม่ขา้ มวัน หากมีเหตุสุดวิสยั ให้รบี ดาเนินการในวันรุง่ ขึน้ ทันที
3.2 ใช้วธิ ปี ฏิบตั ิอ ย่างไม่เป็ นทางการก่ อนมีหนังสือสังการ
่
เช่น โทรศัพ ท์
ติด ต่ อ หรือ ประสานงานด้ ว ยตนเองเพื่ อ ให้ ก ารปฏิบ ัติ ข อ งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสร็จ ตาม
กาหนดเวลา
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3.3 หากได้รบั มอบหมายให้เดินเรื่อ ง ต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน 1 วัน
หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วัน และต้องแจ้งผลการดาเนินการให้ผมู้ อบหมายทราบทันที
3.4 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องเสมอ
3.5 เมื่อ รับเรื่อ งจากผู้มาติด ต่ อ แล้ว ต้อ งจัดการ ติดตาม ให้เสร็จโดยเร็ว
(รับแจ้ง จัดการ ติดตาม แก้ไข)
4. มาตรฐานการให้บริการ
4.1 มาตรฐานทัวไป
่
4.1.1 เตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ เครือ่ งมือทีจ่ ะให้บริการต่างๆ ให้พร้อม
ก่อนผูร้ บั บริการเข้ามารับบริการเสมอ
4.1.2 ให้การต้อนรับผูร้ บั บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอนั ดี
4.1.3 มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผู้มารับบริการก่ อ น
เสมอ
4.1.4 ขณะให้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ
4.1.5 ให้บริการแก่ผู้รบั บริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามลาดับ ก่อน – หลัง
4.1.6 ถ้ า หากมี ผู้ ร ับ บริก ารมาก เกิ ด การบริก ารที่ ล่ า ช้ า หรือ มี
ข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวคาว่า “ขอโทษ” เสมอ
4.1.7 ให้บริการภายในเวลาที่กาหนด หากดาเนินการไม่ได้ ต้อ ง
ชีแ้ จงเหตุผลให้ผรู้ บั บริการทราบด้วยวาจาทีส่ ุภาพ
4.2 มาตรฐานการรับโทรศัพท์
4.2.1 รับโทรศัพท์ทนั ทีเมื่อได้ยนิ เสียงเรียก หากมีเหตุจาเป็ นต้องรับ
โทรศัพท์ชา้ ไม่ควรให้เสียงกริง่ ดังเกิน 3 ครัง้
4.2.2 กล่ าวค าทัก ทาย โดยพู ด ว่า “สวัส ดีค รับ /ค่ ะ, (ชื่อ หน่ ว ยงาน),
(ชื่อผูร้ บั โทรศัพท์), รับสายครับ/ค่ะ”
4.2.3 เมื่อ ผู้รบั บริก ารแจ้งความต้อ งการแล้ว ให้ผู้รบั โทรศัพ ท์แจ้ง
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องมารับสายโดยเร็ว
4.2.4 กรณีท่เี จ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับสายได้ ให้
ผูร้ บั โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆ จากผูท้ ่โี ทรเข้ามาเช่น ชื่อผู้โทร เบอร์ตดิ ต่อกลับ เรื่องที่
ต้องการจะติดต่อเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องทราบต่ อไป
4.3 มาตรฐานการต้องรับผูร้ บั บริการ
4.3.1 สอบถามความต้องการของผูร้ บั บริการก่อนเสมอ
4.3.2 สอบถามความต้องการโดยใช้ค าพูด “สวัส ดีค รับ/ค่ ะ ต้อ งการ
ติดต่อเรือ่ งอะไรครับ/ค่ะ”
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4.3.3 อานวยความสะดวกแก่ผรู้ บั บริการด้วยความเต็มใจ
ตรีเพ๊ชร์ อ่าเมือง (2560 : 14) อธิบายถึง เทคนิคการให้บริการทีด่ ี ดังนี้
1. การต้อนรับ ผู้ให้การต้องรับต้องยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ต่อผูม้ ารับบริการ
2. การค้นหาความต้องการ ผูใ้ ห้บริการต้องรูจ้ กั สอบถามความต้องการของผูม้ า
รับบริการและเข้าใจความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูม้ ารับบริการ
3. การเสนอความช่วยเหลือ ผูใ้ ห้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับ
บริการ ด้วยการให้ขอ้ มูลต่างๆ ทีถ่ ูกต้องชัดเจนหรือความช่วยเหลืออื่นๆ ทีส่ ามารถดาเนินการได้
โดยมุง่ ให้ผรู้ บั บริการมีความพึงพอใจมากทีส่ ุด
4. การประเมินผล ผู้ให้บริการต้องทาการประเมินผลการให้บริการและสรุปผล
การให้บริการ ทัง้ นี้ เพื่อจะได้นาผลจากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดี
ยิง่ ขึน้ ต่อไป
2.5 ข้อควรระวังในการให้บริ การ
ตรีเพ็ชร์ อ่าเมือง (2560 : 19) ได้กล่าวถึง ข้อควรระวังในการให้บริการไว้ ดังนี้
1. ไม่สนใจความต้องการของผูร้ บั บริการ การให้บริการในทุกกรณีจะต้องแสดง
ว่าผูร้ บั บริการมีความสาคัญ จึงต้องระวังไม่แสดงกิรยิ าทีเ่ พิกเฉยไม่สนใจผูร้ บั บริการอย่างจริงจัง
2. ให้บริการขาดตกบกพร่อง เป็ นสิง่ ทีต่ ้องย้าเตือนอยู่เสมอว่า การให้บริการจะ
ขาดตกบกพร่องไม่ได้เลย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาลายงานบริการในส่วนอื่นๆ ที่ดอี ยู่แล้วให้
เกิดผลเสียหายตามไปด้วย
3. ดาเนินการล่าช้า เป็ นลักษณ์ทไ่ี ม่ดอี ย่างยิง่ เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา ทา
ให้เกิดความเสียหายให้ผรู้ บั บริการได้
4. ใช้กริ ยิ า วาจา ไม่เหมาะสม การให้บริการสามารถจะรูส้ ึกได้จากกิรยิ าท่าทาง
การใช้คาพูดและน้ าเสียง ผูใ้ ห้บริการอาจไม่มคี วามตัง้ ใจจะแสดงกิรยิ าต่อผูร้ บั บริการในทางทีไ่ ม่ดี
แต่อยู่ในอารมณ์ทข่ี นุ่ มัว และไม่ควบคุมอารมณ์ของตนจึงแสดงออกด้วยท่าทีและคาพูดทีท่ าให้เสีย
ความรูส้ กึ ต่อผูร้ บั บริการ
3. แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจเอาไว้ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้
รวบรวมไว้ ดังนี้
สยาม ตรีพชื (2555 : 19) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของ
บุค คลมีค วามเกี่ยวข้องกับความหวังในสิ่งที่บุค คลนัน้ ต้องการและจะแสดงความรู้ส ึกต่ างๆ ใน
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ทางบวกมากกว่าทางลบ เมื่อบุคคลนัน้ ได้สงิ่ ตอบแทนที่ต้องการตามบุคคลนัน้ คาดหวังไว้ หาก
ความรู้ส ึก ที่ม ีต่ อ สิ่งที่ไ ด้ม าเป็ น ทางบวกแบบต่ างๆ ก็จะเกิด ความพึงพอใจ และความรู้ส ึก ใน
ทางบวกนี้ยงั เป็ นตัวช่วยให้เกิดความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ ได้อกี
ปิ ยะ เส็งฉุ ย (2555 : 21) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ส่วนทีด่ ี ที่
ชอบ พอใจหรอประทับ ใจ เมื่อ ได้รบั การตอบสนองในสิ่งนัน้ เพื่อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามที่
ต้องการ
กษมา เทียมเพ็ชร์ (2556 : 8) ได้สรุปความหมายของคาว่า พึงพอใจว่า ความพึง
พอใจเป็ นแรงจูงและความรูส้ กึ เป็ นสุขทีเ่ กิดจากการปรับตัวของบุคคลจะเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลนัน้ ได้รบั
สิง่ ที่ต้องการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ในเชิงการประเมิน ค่าของบุคคลต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเป็ นสภาวะที่จติ ปราศจากความเครียด ทัง้ นี้เพราะธรรมชาติของมนุ ษย์ม ี
ความต้อ งการ ถ้าความต้องการนัน้ ได้รบั การตอบสนองทัง้ หมดหรือ บางส่วนความเครียดก็จะ
น้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึน้ และในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนัน้ ไม่ได้รบั การตอบสนอง
ความเครียดและความไม่พงึ พอใจก็จะเกิดขึน้ ซึง่ ความพึงพอใจนี้มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่าง
แยกกันไม่ออกหรือในบางกรณีกส็ ามารถใช้แทนกันได้
สิรพิ ร กฤษฎารักษ์ (2557 : 13) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือ
เป็ นความรู้สกึ ที่พ อใจต่อสิ่งที่ทาให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู้สกึ ที่บรรลุถึง
ความต้องการ
นภาพร จุดาบุตร (2557 : 11) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกริ ยิ าด้าน
ความรูส้ กึ ต่อสิง่ เร้าหรือกระตุ้น ทีแ่ สดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการ
การประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะเชิงบวกหรือลบ หรือไม่
มีปฏิกริ ยิ าต่อสิง่ เร้าหรือสิง่ กระตุน้ นัน้ ๆ
จากความหมายของความพึงพอใจที่ม ีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ข้างต้น สามารถ
สรุป ได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ที่ดี หรือทัศนคติในทางบวกของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ซึง่ เกิดขึน้ เมื่อได้รบั การตอบสนองตรงกับความต้องการในสิง่ ทีไ่ ด้ร ับบริการในช่วงระยะเวลา
ใดระยะเวลาหนึ่ง
3.2 ลักษณะความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการบริการมีค วามสาคัญ ต่ อการดาเนินงานบริการ ให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลกั ษณะทัวไปดั
่ งนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 อ้างถึงใน
นภาพร จุดาบุตร, 2557 : 15-16)
3.2.1 ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรูส้ กึ ในทางบวก
ของบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง บุคคลจาเป็ นต้องปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง
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ความต้องการของบุคคลด้วยการโต้ตอบบุคคลอื่นและสิง่ ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน ทาให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์ การรับรู้ การเรียนรูท้ ่จี ะได้รบั การตอบแทนแตกต่างกันไปในทางสถานการณ์การ
บริการก็เช่นเดียวกัน ซึง่ ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการบริการต่างๆ หากเป็ นไปตามความต้องการ
ของผูร้ บั บริการ โดยสามารถทาให้ผรู้ บั บริการได้รบั สิง่ ทีค่ าดหวังก็ยอ่ มก่อให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ แี ละ
พึงพอใจ
3.2.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิง่ ที่คาดหวัง
กับสิง่ ที่ได้รบั จริง ในสถานการณ์ บริการก่อนลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของ
การบริการนัน้ ไว้ในใจก่อนอยู่แล้ว ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงจากคุณ ธรรมหรือเจตคติท่ยี ดึ ถือต่อบริการ
ประสบการณ์ ดงั ้ เดิม ที่เคยใช้บริการ การบอกเล่ าของผู้อ่ืน การรับ ทราบข้อ มูล การรับประกัน
บริการจากโฆษณา การให้คามันสั
่ ญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ผู้รบั บริการใช้
เปรียบเทียบกับบริก ารที่ได้รบั ในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง สิง่ ที่ผู้
บริก ารได้รบั รู้เกี่ย วกับ การบริก ารก่ อ นที่จ ะได้รบั บริก าร คือ ความคาดหวังในสิ่งที่จ ะได้รบั นี้
มีอทิ ธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริง หรือการพบปะระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ บั บริการ
เป็ นอย่างมาก เพราะผูร้ บั บริการจะประเมินเปรียบเทียบกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั จริง ในกระบวนการทีเ่ กิดขึน้
กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิง่ ที่ได้รบั เป็ นตามความคาดหวังถือ ว่าเป็ นการยืนยันที่ถู กต้อ งกับ
ความคาดหวังที่มผี ู้บริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวัง อาจจะสูงหรือต่ ากว่า นับเป็ นการยืนยันที่คลาดเคลื่อนกับความคาดหวัง ดังกล่าว ทัง้ นี้
ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึน้ จะชี้ให้เห็นระดับความพึงพอใจ ถ้าการยืนยังเบี่ยงเบนไปในทางบวก
แสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พงึ พอใจ
กล่าวโดยสรุป ลักษณะความสาคัญ ของความพึงพอใจ คือ การแสดงออกทาง
อารมณ์ ในทางบวกที่ไค้รบั การตอบสนองต่อความคาดหวัง อย่างใดอย่างหนึ่ง และถ้าสิง่ ที่ได้รบั
สอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าความคาดหวังผู้นัน้ จะมีความพึงพอใจ แต่ถ้าน้อยกว่า
ความคาดหวัง ความพึงพอใจจะน้อยลง และความพึงพอใจนี้เปลีย่ นแปลงไปได้ตลอดเวลาตาม
ปั จจัยแวดล้อมและตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
3.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจ
ปิ ยะ เส็งฉุ ย (2555 : 4) ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริการในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลเหมือง อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี พิจารณาจากองค์ประกอบ
3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเจ้าหน้าที/่ บุคลากรผูใ้ ห้บริการ
2. ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนในการให้บริการ
3. ด้านสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวก
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สิรพิ ร กฤษฎารักษ์ (2557 : 6-7) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลบางปู อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณา
ความพึงพอใจจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม
2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา
3. ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
นภาพร จุด าบุ ต ร (2557 : 4) ความพึงพอใจของประชาชนต่ อ การให้บ ริก าร
จัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลโพธิ ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาความพึงพอใจ
จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านสถานทีใ่ ห้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
3. ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ
4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
สรุป ได้ ว่ า คุ ณ ลัก ษณะต่ า งๆ ของการบริก ารนั ้น เป็ นสิ่ง จ าเป็ นส าหรับ การ
ให้บริการในทุกองค์กร และเมื่อนาคุณลักษณะเหล่านี้รวมเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็ น เกณฑ์ในการ
พิจ ารณาถึงความพึงพอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารงานจัด เก็บ รายได้ข องเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร การวัดระดับความพึงพอใจควรวัดจากคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
2. ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ
3. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
3.4 ปัจจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551 อ้างถึงใน นภาพร จุดาบุตร, 2557 : 1617) อธิบ ายว่ า ความพึงพอใจของผู้ร บั บริก ารเป็ น การแสดงออกถึง ความรู้ส ึก ทางบวกของ
ผูร้ บั บริการต่อการบริการ ซึง่ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีส่ าคัญๆ ดังนี้
3.4.1 สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการ
ย่อ มก่ อ เกิด ความพึงพอใจต่ อ การบริก าร ท าเล ที่ต ัง้ และการกระจายสถานที่ให้บ ริก ารทัว่ ถึง
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลกู ค้าจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญ
3.4.2 การส่งเริมและการแนะนาการบริการ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเกิดขึน้
ได้จากการได้ยนิ ข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก
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ซึง่ หากตรงกับความเชื่อถือทีม่ กี ม็ กั จะมีความรู้สกึ ดีกบั การบริการดังกล่าว อันเป็ นแรงจูงใจผลักดัน
ให้มคี วามต้องการตามมาได้
3.4.3 ผู้ให้บริก าร ผู้ประกอบการบริหารการบริการ และผู้ปฏิบตั ิการล้ว นเป็ น
บุ ค คลที่ม ีบ ทบาทส าคัญ ต่ อ การปฏิบ ัติงานบริก ารให้ผู้ได้ร บั บริก ารเกิด ความพึงพอใจทัง้ สิ้น
ผู้บ ริห ารการกบริก ารที่ว างนโยบายการบริก าร โดยค านึ งถึงความส าคัญ ของลูก ค้าเป็ น หลัก
ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบตั ิ
หรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงลุกค้าเป็ นสาคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการที่ลูกค้าต้องการ
ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มทีด่ ว้ ยจิตสานึกของการบริการ
3.4.4 สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อ มและบรรยากาศของการ
บริก ารมีอิท ธิพ ลต่ อ ความพึงพอใจของลูก ค้า ลูก ค้ามักชื่นชอบสภาพแวดล้อ มของการบริการ
เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ
การให้ส ีส นั การจัดแบ่ งพื้น ที่เป็ น สัดส่ ว น ตลอดจนการออกแบบวัส ดุเครื่อ งใช้งานบริการ เช่ น
ถุงหิว้ ใส่ของ กระดาษ จดหมาย ซอง ฉลากสินค้า เป็ นต้น
3.4.5 กระบวนการให้บ ริก าร มีว ิธ ีก ารเสนอบริก าร ในกระบวนการเป็ น ส่ ว น
สาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ประสิทธิภาพการจัดระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบตั งิ านบริการแก่ลกู ค้ามีความคล่องตัว และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ เช่น การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลการสารองห้องพัก โรงแรม หรือ
สายการบิน การใช้เครื่อ งฝากถอนเงินอัต โนมัติ ในการรับ – โอนสายในการติดต่อ ขององค์กร
ต่างๆ เป็ นต้น จากทีกล่าวมาข้างต้น
สรุป ได้ว่ า ความพึงพอใจเปลี่ย นแปลงได้ต ลอดเวลาตามปั จจัย แวดล้อ มและ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีแ่ ปรผันได้จามปั จจัยทีเ่ ข้ามา
เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลหนึ่ง อาจไม่พอใจ
ต่อสิง่ หนึ่งเพราะไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังไว้ แต่ในช่วงหนึ่งหากสิง่ ทีค่ าดหวังไว้ได้การตอบสนองที่
ถูก ต้องบุค คลก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ส ึกเดิมต่ อสิ่งนัน้ ได้อ ย่างทันมี ทันใด แม้ว่าจะเป็ น
ความรูส้ กึ ตรงกันข้ามก็ตาม นองจากนี้ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ ึกที่สามารถแสดงออกในระดับ
มากน้ อยนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความแตกต่างของการประเมินสิง่ ที่ได้รบั จริงกับสิง่ ที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่
ลูกค้าจะใช้เวลาเป็ นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความหวังจากบริการต่างๆ
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4. แนวคิ ดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
4.1 ความหมายของประสิ ทธิ ภาพ
นั ก วิช าการหลายท่ า นได้ใ ห้ ค วามหมายค าว่ า ประสิท ธิภ าพไว้ ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย ได้
รวบรวมไว้ดงั นี้
จิน เรศ สีสุ ห ร่ า ย (2555 : 26) ได้ ส รุ ป ว่ า ประสิท ธิภ าพ หมายถึ ง ผลของ
กระบวนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีภ่ ายในองค์กรในการใช้ทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยี และเวลาที่มอี ยู่อย่ างจากัดโดยคานึงถึงความประหยัด ความคุม้ ค่ากับผลประโยชน์ท่ี
ได้รบั และเกิดการสูญ เสียน้ อ ยที่สุ ดด้วยความร่ว มมือ ร่ว มใจที่ท าให้งานเกิดความรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากทีส่ ุด
บุปผา นามวิชา (2558 : 38) ได้สรุปว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบตั งิ านที่
รวดเร็ว ทันเวลา การจัดการและใช้ปัจจัยทางทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และความพอใจของทุกฝ่ าย
โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้ าหมายของความสาเร็จ
ยุพ ดี โสตโยม (2559 : 9) ได้สรุปว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การทางานให้ได้
ปริมาณและคุ ณ ภาพมาก ภายใต้การใช้ท รัพ ยากรอย่างประหยัดและสิ้นเปลือ งน้ อ ยที่สุ ด และ
เกิดผลในการทางานได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ผู้ปฏิบตั ิงานมีจติ สานึกที่ดี ระบบบริการเป็ นที่
ยอมรับโดยทัวไปและเพิ
่
ม่ มากขึน้ เป็ นไปในทางทีเ่ กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.2 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษี อากร
อณัฐดา ขุนเจริญ (2555: 16) กล่าวว่า ปั จจัยที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีอากรทีเ่ ป็ นปั จจัยหลัก สาคัญๆ 6 ประการ คือ
1. ความสานึกในหน้าทีก่ ารเสียภาษีอากรของผูเ้ สียภาษี
2. ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร
3. ประสิทธิภาพของพนักงานผูจ้ ดั เก็บอากร
4. บรรยากาศทีเ่ อือ้ อานวยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีอากร
5. โครงสร้างภาษีอากร
6. ฐานข้อมูล
การจัดเก็บภาษีอากรจะมีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบั ปั จจัยที่
เป็ นเครื่องกาหนดประสิทธิภาพ 6 ประการ ซึ่งจะต้องมีลกั ษณะที่ว่าประชาชนมีค วามสานึกใน
หน้าทีก่ ารเสียภาษีทค่ี ่อนข้างสูง ลักษณะของกฎหมายต้องง่ายและสะดวก การประเมินภาษีของผู้
เสียภาษีต้องเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิงานและให้บริการแก่ผู้ท่เี สียภาษีเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ต้อง
สร้างบรรยากาศให้ผเู้ สียภาษีให้ผู้เสียภาษีปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีอากรให้มากขึน้ โดยผู้นาของ
ประเทศและผู้นาทางด้านธุรกิจจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีอากรให้มากขึน้ ให้เป็ นเยีย่ งอย่าง
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แก่ผู้เสียภาษีอากรทัวไปและพยายามมิ
่
ให้มกี ารหลบเลี่ยงภาษีอากร เพราะการหลบเลี่ยงภาษี
อากรเป็ นช่องทางของความไม่เป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีและมีส่วนทาให้ผู้เสียภาษีถูกต้องอยู่
แล้วเกิดความท้อแท้และไม่มกี าลังใจในการเสียภาษี ส่วนโครงสร้างภาษีนนั ้ ถือว่าเป็ นความสาคัญ
มาก ทัง้ นี้เนื่องจากโครงสร้างภาษีอากรเป็ นสิง่ ทีเ่ อือ้ อานวยในแง่ความสะดวกและเข้าใจง่ายในทาง
ปฏิบตั ิ ทัง้ ผู้จดั เก็บและผู้เสียภาษีและก่ อให้เกิดความเป็ นธรรม เมื่อ ภาษีอ ากรมีโครงสร้างที่ดี
โดยเฉพาะการลดความซ้าซ้อนของการจัดเก็บหรือที่เรียกว่าภาระภาษีทบั ถมทวี อันจะส่งผลให้
ภาวะภาษีเหมาะสมอยู่ในวิส ยั ที่ผู้เสียภาษีรบั ได้ และส่ งผลขัน้ สุ ดท้ายคือ ลดหลบเลี่ยงภาษีให้
น้อยลง เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอกี ด้วย
4.3 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ ด้วยหลักการ 10 S
ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง (2560 : 21) อธิบายถึง การเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้วยหลัก 10 S ไว้ดงั นี้
1. S – Smooth (สมู้ท) หมายถึง อารมณ์ ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการที่ดี ควรมี
อารมณ์มนคง
ั ่ สม่าเสมอ แม้ขณะทีผ่ รู้ บั บริการจะแสดงอารมณ์เสียใส่ ผูใ้ ห้บริการก็ควรพยายามข่ม
ใจไม่แสดงอารมณ์ทไ่ี ม่ดตี อบโต้กลับ
2. S – Smile (สมาย) หมายถึง การบริการด้วยรอยยิม้ ผูบ้ ริการที่มใี บหน้าทีย่ ม้ิ
แย้มแจ่มใส ไม่บดู บึง้ เมือ่ มีผมู้ าติดต่อขอรับบริการ จะสร้างความประทับใจให้แก่ผมู้ ารับบริการ
3. S – Speak (สปี ค) หมายถึง การพูดจาดี น้ าเสียงการพูดจาไพเราะ มีสมั มา
คารวะ เนื่องจากการบริการจะต้องเจอบุคคลที่มคี วามต้องการที่หลากหลาย บางครัง้ ผูร้ บั บริการ
เป็ นบุคคลเจ้าอารมณ์ พูดจาไม่สุภาพหรือขาดสัมมาคารวะพูดจาไม่น่าฟั ง แต่ผู้ให้บริการจาเป็ น
จะต้องใจเย็นและพูดจาให้ไพเราะน่าฟั ง
4. S – Small (สมอล) หมายถึง ผู้บริการต้องปฏิบตั ติ นด้วยความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่อวดอ้างว่าตัวเองเป็ นใหญ่หรือเป็ นผูม้ ยี ศมีตาแหน่ งการงานทีด่ กี ว่า มีความรูม้ ากกว่าผูม้ า
รับบริการ แต่ควรยินดีและเต็มใจให้บริการ
5. S – Smart (สมาท) หมายถึง ผู้ให้บริการที่มบี ุคลิกภาพที่ดสี ง่างามจะสร้าง
ความประทับใจให้กบั ผูร้ บั บริการตัง้ แต่แรกเห็น
6. S – Special (สเปเชี่ยล) หมายถึง ผู้ให้บริการให้ความสาคัญ กับผู้รบั บริการ
โดยมองว่าผูร้ บั บริการเป็ นบุคคลพิเศษ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ เสมือนว่าผูร้ บั บริการเป็ น
บุคคลพิเศษ
7. S – Spirit (สปิ ริท ) หมายถึ ง ผู้ บ ริก ารต้ อ งยอมรับ ฟั งความคิด เห็ น ของ
ผูร้ บั บริการ ยอมเป็ นผูร้ บั ฟั งทีด่ ี
8. S – Speed (สปี ด) หมายถึง การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากการ
ให้บ ริก ารที่เป็ น ไปด้ว ยความรวดเร็ว สามารถประหยัด เวลาในการให้บ ริก ารและผู้ให้บ ริก าร
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สามารถให้บริการแก่บุคคลอื่นได้จานวนมากขึน้ และทีส่ าคัญผูร้ บั บริการไม่ต้องเสียเวลาในการรอ
คอยรับบริการ
9. S – Super (ซุ ป เปอร์) หมายถึง การให้บ ริก ารที่ม ากกว่ า มากกว่ าในที่น้ี
หมายถึงการให้บริการทีม่ ากกว่าสิง่ ทีผ่ รู้ บั บริการคาดหวังหรือคาดคิด
10. S – Save (เซฟ) หมายถึง การประหยัด ประหยัด ในที่น้ี ห มายถึง การ
ประหยัดเวลาในการดาเนินการให้บริการ และการประหยัดวัสดุอุปกรณ์ของหน่ วยงาน เนื่องจาก
ในการให้บริการบางครัง้ จาเป็ นต้องใช้วสั ดุภายในหน่วยงาน เช่น ใช้เอกสาร การถ่ายเอกสาร หาก
ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความแม่นยา ถูกต้องตามขัน้ ตอนในครัง้ เดียวจะช่วยประหยัดค่าวัสดุ
ภายในสานักงานและประหยัดเวลา
ดังนัน้ เพื่อคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ ทุกฝ่ ายจะต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อ
ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ได้รบั ผลประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ าย ผู้ใช้บริการพอใจองค์กรก็อยูร่ อด
5. แนวคิ ดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
5.1 ความหมายของยุทธศาสตร์
นัน ท์น ภัส พึ่งพิณ (2555 : 55) ได้ส รุป ว่า ยุท ธศาสตร์ คือ แผนการปฏิบ ัติท่ี
รวบรวมความพยายามทัง้ หลายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป็ นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของ
หน่ วยงาน โดยผู้จดั ทาต้อ งก าหนดจุด หมานของหน่ ว ยงานให้ชดั เจน เพื่อ ให้ยุท ธศาสตร์ท่ี ได้
ออกมานัน้ ตรงตามความต้องการและดาเนินไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง
ณกมล ปุ ญ ชเขตต์ ทิกุ ล (2559 : ออนไลน์ ) สรุป ว่ า ยุท ธศาสตร์ คือ ทิศ ทาง
นโยบาย และกระบวนการที่องค์การตัดสินใจเลือก เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มอี ยู่
อย่างจากัด เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มสี ่วนเกี่ยวของ โดนมีอนาคต
เป็ นตัวกาหนด
วิกิพ ีเดีย สารานุ กรมเสรี (2560 : ออนไลน์ ) ให้ค วามหมาย กลยุทธ์ (Strategy)
หรือ ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น ศัพ ท์ท่ีม ีก าเนิ ด ในทางทหาร หมายถึง การปฏิบ ัติซ่ึงวางเพื่อ ให้บ รรลุ
เป้ าประสงค์ จ าเพาะ กลยุ ท ธ์ห รือ ยุ ท ธศาสตร์ใ นทางทหารนั ้ น แตกต่ า งจาก ซึ่ง ว่ า ด้ ว ยการ
ดาเนินการรบปะทะ (Engagement) ขณะที่ยุทธศาสตร์นัน้ ว่าด้วยวิธกี ารเชื่อมโยงการรบปะทะ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คาถามทีว่ ่า "จะสูร้ บอย่างไร" เป็ นปั ญหาทางยุทธวิธ ี แต่ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
ซึง่ มีการสูร้ บกันและความเหมาะสมในการสูร้ บกันนัน้ เป็ นปั ญหาทางยุทธศาสตร์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการสงคราม (Warfare) สี่ระดับ ได้แ ก่ วัต ถุ ป ระสงค์ท างการเมือ งหรือ ยุท ธศาสตร์ห ลัก ,
ยุทธศาสตร์, และยุทธวิธ ี นักคิดคนหนึ่งนิยามยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็ น "วิถอี ย่างครอบคลุมในอันทีจ่ ะ
พยายามปฏิบตั เิ พื่อผลเบือ้ งปลายทางการเมือง รวมทัง้ การข่มขู่หรือการใช้กาลังอย่างแท้จริง ใน
วิภ าษวิธ ีแ ห่ งเจตจ านง ซึ่งจ าต้ อ งมีอ ย่า งน้ อ ยสองฝ่ ายในความขัด แย้งหนึ่ ง ๆ ฝ่ ายเหล่ านี้ ม ี
ปฏิสมั พันธ์กนั และดังนัน้ ยุทธศาสตร์จะประสบความสาเร็จน้อยครัง้ หากไม่แสดงความสามารถ
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ในการดัดแปลง" ยุทธศาสตร์ได้ขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ
สาขาอื่น
กลยุทธ์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากการทหาร หมายถึง งานสู่การปฏิบตั เิ พื่อบรรลุ
เป้ าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Analysis
กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่
ต้องการ ทัง้ นี้เพื่อประกอบการวางแผนการในการใช้วธิ กี าร และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
สูงสุด
ความหมายที่ง่ายที่สุ ดของค าว่ากลยุท ธ์ ก็ค ือ แผนการปฏิบ ัติท่ีรวบรวมความ
พยายามทัง้ หลายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ในยุคปั จจุบนั นี้ จะเป็ นการเที่ยงตรงมากกว่า หาก
พิจารณาว่า Strategy คือขบวนการตัดสินใจอันซับซ้อนซึง่ เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย
สุดท้าย (Ends) เข้ากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) และวิธกี าร หรือเครื่องมือ (Means) ในอันที่จะ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้
5.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุท ธ์ (Strategic Planning) เป็ น
กระบวนการตัดสินใจเพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดสภาพการณ์ในอนาคต
ที่ต้องการบรรลุ และกาหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ ท่กี าหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบ
ด้านอย่างเป็ นระบบ
การก าหนดแนวทางที่จะบรรลุส ภาพการณ์ ในอนาคตที่ต้อ งการให้เกิด จะต้อ ง
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน คือ จะต้องคานึงถึงทัง้ สภาพการณ์ ท่ตี ้องการให้เกิดขึ้น
ศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร และการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิง่ แวดล้อม (มณุเชษฐ์ มะโนธรรม, 2555 : ออนไลน์)
มนตรี สิงห์สุวรรณ (2556 : 1) การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการในการ
ตัดสินใจกาหนดวิธกี ารกระทาและสิง่ ทีค่ วรจะต้องปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบเอาไว้เป็ นการล่วงหน้า ซึง่
ในการดาเนินงานต้องเริม่ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ าคัญต่างๆ เพื่อนามาประกอบกับการใช้ดุลย
พินิจเพื่อให้ได้คาตอบว่าองค์กรของเราต้องการที่จะเป็ นอะไร โดยจะต้องทาอย่างไร เพื่อให้ได้
อะไรในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งทีก่ าหนดไว้ นัน่ คือการทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์
มณุ เชษฐ์ มะโนธรรม (2555 : ออนไลน์) ได้อธิบายว่า กระบวนการการวางแผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes) มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
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1. กาหนดวิสยั ทัศน์
วิส ัย ทัศ น์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ ท่ีเราปรารถนาให้เกิด ขึ้น ในอนาคต
(ต้องการเป็ นอะไร) วิสยั ทัศน์ทด่ี ี มีลกั ษณะ ดังนี้
1. เป็ นข้อความทีเ่ ข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงจุดมุง่ หมายและทิศทาง
2. มีความเป็ นไปได้ในการบรรลุถงึ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. สร้างแรงบันดาลใจ (ท้าทาย เร้าใจ)
4. สอดคล้องกับขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
5.วัดผลสาเร็จได้
6. เป็ นทีย่ อมรับของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในการก าหนดวิส ัย ทัศ น์ นัน้ จะต้อ งศึก ษาวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุด อ่ อ น โอกาส
อุปสรรค (SWOT analysis) ดังนี้
จุ ด แข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพ ยากรด้ า นต่ า งๆ ที่ไ ด้ เ ปรีย บหรือ ส่ ว นที่
เข้มแข็งภายในองค์กร ที่สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันให้องค์การสามารถดาเนินงานบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละภารกิจขององค์ก าร เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านบุ ค ลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย
จุดอ่อ น (Weakness-W) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาดในองค์การที่เป็ น
ข้อด้อยหรือเป็ นข้อจากัดต่างๆ ที่ส่งผลทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และภารกิจขององค์การ เช่น
ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย
โอ ก าส (Opportunity-O) ห ม า ย ถึ ง ส ถ า น ก า รณ์ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ เกิ ด จ า ก
สภาพแวดล้ อ มที่ม ีล ัก ษณะเกื้อ กู ล ต่ อ การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ แ ละภารกิ จ ขององค์ ก าร เช่ น
สภาพแวดล้อมภายนอกทัวไป
่ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี
เป็ นต้ น สภาพแวดล้อ มการด าเนิ น งานได้ แ ก่ ด้ า นลู ก ค้ า ด้ า นสถานภาพการแข่ ง ขัน ด้ า น
ผูส้ นับสนุนปั จจัย ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็ นต้น
อุปสรรค (Threat-T) หมายถึง สถานการณ์ หรือ ปั จจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อ ม
ภายนอกที่มลี กั ษณะเป็ นอุปสรรคขัดขวาง หรือทาให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อการ
บริหารงานขององค์การ เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกทัวไป
่ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น สภาพแวดล้อมการดาเนินงาน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพ
การแข่งขัน ด้านผูส้ นับสนุนปั จจัยด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็ นต้น
การวิเคราะห์ จุ ด แข็ง (Strength-S) และจุด อ่ อ น (Weakness-W) เป็ นการการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ส่วนการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็ น
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
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2. กาหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ (Mission)
พันธกิจหรือภารกิจหลัก หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้ าที่หลักของ อปท.
ทีจ่ าเป็ นต่อการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ (ต้องทาอะไรถึงจะบรรลุวสิ ยั ทัศน์)
3. กาหนดเป้ าประสงค์หรือจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนา (Goal)
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สาเร็จ
(ทาเพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวสิ ยั ทัศน์) ในการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาจะต้องกาหนด
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการปฏิบตั งิ านด้วย
4. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy)
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่ วยงาน จะต้องอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์
จากวิสยั ทัศน์ โดยทาการวิเคราะห์วสิ ยั ทัศน์ ของหน่ วยงานออกเป็ นประเด็นต่างๆ ที่หน่ วยงาน
ต้อ งการบรรลุ ในแต่ ล ะประเด็น ซึ่งบางประเด็น อาจมีค วามสัม พัน ธ์เชื่อ มโยงเป็ น เหตุ เป็ น ผล
กัน การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ควรมีจานวนมากเกินไป
5. กาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา
การก าหนดกลยุ ท ธ์ เป็ นการเลือ กวิธ ีก ารท างานที่ ดีท่ี สุ ด เพื่ อ องค์ ก ารจะ
ดาเนินการจากจุดทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไปสู่เป้ าหมายในอนาคตทีก่ าหนดไว้ การกาหนดกลยุทธ์ตอ้ ง
คานึงถึง โอกาส และ อุปสรรค ตลอดจน จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร แล้ว เลือกวิธที ไ่ี ด้เปรียบ
คู่แข่งขันให้ได้มากทีส่ ุด

ภาพ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์
ทีม่ า: มณุเชษฐ์ มะโนธรรม, 2560
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5.4 ความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์
มนตรี สิงห์สุวรรณ (2556 : 1) อธิบายถึงความสาคัญ ของการวางแผนกลยุทธ์
ดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นรูปแบบการวางแผนทีช่ ่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเอง
ได้ทนั กับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาวิเคราะห์บริบท และสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็ นประเด็นสาคัญ
2. การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นรูปแบบกาวางแผนทีช่ ่วยให้หน่ วยงานหรือองค์กรใน
ทุกระดับมีความเป็ นตัวเองมากขึน้ โดยที่ไม่ใช่เป็ นการวางแผนที่ต้องกระทาตามหน่ วยงานหลัก
อย่างเดียว
3. การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นรูปแบบการวางแผนทีส่ อดรับกับการกระจายอานาจ
ซึ่งเป็ น กระแสหลัก การบริห ารภาครัฐในปั จจุบ ัน และสอดคล้อ งกับ ที่ส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนได้เตรียมออกระเบียบกาหนดให้หน่ วยงานภาครัฐทุกระดับมีการจัดทา แผน
กลยุทธ์ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการพัฒนางานสู่มติ ใิ หม่ของการปฏิรปู ระบบราชการ
4. การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดทาระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานซึ่งสานักงบประมาณกาหนดให้ส่วนราชการและหน่ วยงานในสังกัดจัดทาก่อนที่จะ
กระจายอานาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็ นเงินก้อนลงไปให้หน่วยงาน
5. การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นการวางแผนที่ให้ความสาคัญต่อ การกาหนดกลยุทธ์
ที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติ ดกับปั ญ หาเก่าในอดีตไม่เอาเข้าข้อ จากัดทาง
ทรัพ ยากรและงบประมาณมาเป็ นข้อ อ้าง ดังนัน้ การวางแผนกลยุทธ์จงึ เป็ นการวางแผนแบบ
ท้าทายความสามารถ เป็ นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้เกิด การริเริม่ สร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ได้
ด้วยตนเอง จึงเป็ นการวางแผนพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ขวัญเรือน ทาระจีน (2555) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในตาบลทุ่งกล้วยทีม่ ตี ่อ
การให้บริก ารจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่ ว นต าบลทุ่งกล้ว ย อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในตาบลทุ่งกล้วยทีม่ ตี ่อการให้บริการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่ประชาชนมีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ รองลงมา คือ
ด้านสถานที่/สิง่ อานวยความสะดวก และด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนในการให้บริการ ตามลาดับ
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในตาบลทุ่ง กล้วยที่มตี ่อการให้บริการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จาแนกตามปั จจัยพืน้ ฐาน
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่าง

41
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนในการบริการ ส่วนใหญ่
ปั ญ หาที่พ บได้ แ ก่ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลยัง ขาดการให้ บ ริก ารช าระภาษี น อกสถานที่
โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร หรือเขตพื้นที่ห่างไกลที่ตงั ้ สานักงาน ซึ่งยากต่ อการเดินทางและเปิ ด
โอกาสให้ ป ระชาชนผู้ เข้า รับ บริก ารได้ แ สดง ความคิด เห็ น ติช มการให้ บ ริก ารในแต่ ล ะด้ า น
ด้านเจ้าหน้าที/่ บุคลากรให้บริการ ไม่มกี ารจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการช่วงพักเทีย่ ง เนื่องจากประชาชน
บางคนท างานประจ า สะดวกที่จ ะเข้า รับ การเสีย ภาษี ใ นช่ ว งพัก กลางวัน และด้า นสถานที่/
สิง่ อ านวยความสะดวก ปั ญ หาที่พ บ ได้แก่ ที่ต งั ้ ขององค์การบริหารส่ วนต าบล ตัง้ อยู่ห่างไกล
ชุมชน และการปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบองค์กรยังไม่เป็ นระเบียบเท่าที่ควร ไม่มกี ารตบแต่ง
สถานที่ให้ดูส วยงาม ไม่ร่มรื่น องค์การบริหารส่ วนต าบลบางแห่ งยังมีห ญ้ าขึ้น รกเต็มไปหมด
จะมีการทาความสะอาดเป็ นบางครัง้ หรือเฉพาะช่วงทีม่ กี ารจัดกิจกรรมเท่านัน้
อณัฐดา ขุนเจริญ (2555) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปั ตตานี ผลการศึกษา พบว่า ปั จ จัย
ที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการจัด เก็บ ภาษีข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้านกลาง 1) ปั จจัย
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื่องจากไม่ทนั สมัย จึงทาให้อตั ราการจัดเก็บไม่สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ปั จจุบนั แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพคือควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
2) ปั จจัยเกี่ยวกับผูก้ าหนดนโยบาย พบว่า ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี แนวทางเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ คือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น ควรปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมหัน มาแสดง
บทบาทสาคัญให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการเสียภาษี 3)ปั จจัยเกี่ยวกับผูก้ ากับภาษี ปั ญหา
เกิด จากมรการโอนย้า ยพนั ก งาน/เจ้า หน้ า ที่บ่ อ ยครัง้ ท าให้ เ กิด การปฏิบ ัติง านไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพ คือ ควรเพิม่ การฝึ กอบรมเพิม่ เติมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ให้มคี วามรู้ 4) ปั จจัยเกี่ยวกับผูเ้ สียภาษี ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในระบบการจัดเก็บ ภาษี แนวทางการ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ คือ ควรมีก ารรณรงค์ใ ห้ ป ระชาชนผู้ม ีห น้ า ที่เ สีย ภาษี ห รือ ผู้ป ระกอบการ
ให้มจี ติ ส านึก และเต็มใจที่จะเสียภาษีให้กับองค์การบริห ารส่ วนต าบล 5) ปั จจัยเกี่ยวกับระบบ
สนับ สนุ น คือ ด้า นการประชาสัม พัน ธ์ม ีน้ อ ย แนวทางการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพคื อ จัด ให้ม ีก าร
ประชาสัมพันธ์
ปิ ยะ เส็งฉุย (2555) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลตาบลเหมือง อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี ผลการศึกษา พบว่า ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลเหมือง อาเภอเมือง
ชลบุ ร ี จังหวัดชลบุร ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากทัง้ 3 ด้าน ตามค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อ ย
ได้ แ ก่ ด้ า นเจ้า หน้ า ที่ /บุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริก าร ด้ า นสถานที่ แ ละสิ่ง อ านวยความสะดวก และ
ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนในการให้บริการ ผลการศึกษา ปั ญ หาอุ ปสรรคการให้บริการในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลเหมือง พบว่า ขาดการอุทศิ เวลาในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
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การจัดทาป้ ายและผังแสดงขัน้ ตอนการให้บริการไม่ชดั เจน ไม่มมี าตรการจูงใจในการชาระภาษี
ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าทีม่ จี ติ มุง่ บริการ ดาเนินการจัดทาป้ ายแสดงขัน้ ตอน
การชาระภาษีให้ชดั เจน และเพิม่ มาตรการจูงให้ผมู้ ารับบริการชาระภาษี
วารี โทนหงสา (2555) ศึกษาคุ ณ ภาพการให้บ ริการงานจัด เก็บ ภาษีข องกองคลัง
เทศบาลตาบลเขาสมิง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลการศึกษา พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการ
งานจัดเก็บภาษีของกองคลัง เทศบาลตาบลเขาสมิง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยรวมระดับ
คุณ ภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการด้านคุณภาพของเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ 2) คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีของ
กองคลัง เทศบาลตาบลเขาสมิงอาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จาแนกตามเพศ อายุ ประเภทภาษี
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และจาแนกตามระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สยาม ตรีพชื (2555) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของสานักงาน
พัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ผลการศึ ก ษา พบว่ า
1. ประชาชนที่ ม ารับ บริก ารที่ ส านั ก งานพั ฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ จ ัง หวัด
พระนครศรีอ ยุธยา ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง คิด เป็ น ร้อ ยละ 53.8 เป็ นประชาชนผู้รบั บริก ารที่ม ี
สถานภาพสมรส คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.7 มี ช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 39-50 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42.8
มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่เป็ นแม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 23.2
กลุ่ ม ที่ม ารับ บริก ารส่ ว นมากเป็ นคนพิก าร คิด เป็ นร้อ ยละ 34.7 และเรื่อ งที่ม าขอรับ บริก าร
ส่วนใหญ่จะขอรับความช่วยเหลือทัวไปคิ
่ ดเป็ นร้อยละ 33.4 2. ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ า
รับ บริก ารต่ อ การให้ บ ริก ารของส านั ก งานพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์จ ัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบว่า ด้านอัธยาศัยและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการด้านสถานที่
ให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านกระบวนการให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก
แต่ มปี ระเด็นที่ต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าที่
ล่าช้าไม่เร็วเท่าทีค่ วร การจัดบริการน้ าดื่มให้แก่ผรู้ บั บริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้
ความช่ ว ยเหลือ ล่ าช้า และระยะเวลาการรอรับ บริการของเจ้าหน้ าที่ใช้เวลานาน 3. แนวทาง
พัฒ นาการให้บ ริก ารประชาชนของส านั ก งาพัฒ นาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์จ งั หวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยา ผู้ว ิจยั ได้น าเสนอเป็ น ประเด็น ยุท ธศาสตร์ จานวน 4 ประเด็น ยุท ธศาสตร์
20 กลยุทธ์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านอัธยาศัยและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ จานวน 6 กลยุทธ์
2) ยุทธศาสตร์ด้านสถานที่ให้บริการ จานวน 4 กลยุทธ์ 3) ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์
จานวน 5 กลยุทธ์ 4) ยุทธศาสตร์ดา้ นกระบวนการให้บริการ จานวน 5 กลยุทธ์
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จินเรศ สีสุหร่าย (2555) ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลต าบลแม่ ก า อ าเภอเมือ ง จัง หวัด พะเยา ผลการศึก ษา พบว่ า ประสิท ธิภ าพในการ
ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสถานที่บริการมีความมันคงแข็
่
งแรง บรรยากาศดี
สะดวกในการเดิ น ทาง ด้ า นผู้ ใ ห้ บ ริก ารมีอ ัธ ยาศัย ดี ซื่ อ สัต ย์ ปฏิ บ ัติ ง านแทนกัน ได้ ด้ า น
สภาพแวดล้อมของการบริการ มีวสั ดุอุปกรณ์เพียงพอและมีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงจุดให้บริการ
ชัด เจนและมีส าธารณู ป โภคที่ถู ก สุ ข ลัก ษณะ รวมถึง น าเทคโนโยลีม าใช้ใ นการท างาน ด้า น
กระบวนการให้บริการ เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและให้ความเป็ นธรรม เน้นการให้บริการจุดเดียวจบ
มีผงั แสดงขัน้ ตอนการให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์แนะนาการให้บริการผ่านเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน แผ่ นพับใบปลิว เวทีประชาคม ป้ ายประชาสัมพันธ์ สถานีว ิทยุชุมชน และทาง
เว็บไซต์ ปั ญหาที่พบและควรแก้ไขเป็ นอันดับแรก คือ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ค้นหาได้ยาก
ควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้มสี สี นั หาง่ายไม่ซบั ซ่อน และข้อมูลปรับปรุงอยูเ่ สมอ
เจษฎา จิราสุค นธ์ (2555) ศึกษาแนวทางการพัฒ นาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยภาพรวมและรายด้านมีประสิทธิภาพ
ระดับค่าเฉลีย่ มาก 2. ปั จจัยการบริหารการจัดเก็บภาษีทส่ี ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิน่ ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มี 3 ด้าน คือ ด้านความร่วมมือในการชาระภาษี ด้าน
การให้ บ ริก าร และด้ า นข้อ มู ล ภาษี มีค วามสัม พัน ธ์ ใ นระดับ สู ง 3. แนวทางในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพ ด้านบุคลากรควรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กบั บุคลากร ด้านข้อมูลภาษี
ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มคี วามครอบคลุมและเป็ นปั จจุบนั ด้านการให้บริการควรมร
การพัฒนาการให้บริการเชิงลุก เน้นการให้บริการนอกเวลาราชการ และด้านความร่วมมือในการ
ชาระภาษีควรมรการพัฒนารูปแบบการสื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องภาษีให้มปี ะสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้
อรณิชา เจนเขตกิจ (2555) ศึกษาการพัฒนาการจัดเก็บภาษีบารุงท้องทีข่ องเทศบาล
ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลตาบลศาล
เจ้าไก่ต่อ มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษีบารุงท้องที่ มีความเป็ นระบบ แต่มคี วามยุ่งยากใน
การจัดเก็บ กฎหมายภาษีเก่าล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั ประกอบกับภาษีบารุง
ท้องที่มกี ารประเมิน ราคาปานกลางของที่ดนิ ไม่ทนั สมัย มูลค่าของที่ดนิ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป
อย่ างรวดเร็ว ในปั จ จุบ ัน เทศบาลขาดผู้เชี่ย วชาญทางด้า นภาษีท่ีให้ ค าแนะน าแก่ ผู้เ สีย ภาษี
บุคลากรจัดเก็บภาษีไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบตั กิ ารจัดเก็บภาษี
ทีถ่ ูกต้อง การประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั ่ งทาให้เกิดปั ญหากับผูเ้ สียภาษีทอ่ี ยูน่ อกเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาล
แต่ท่ดี นิ ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ให้กบั เทศบาลไม่ได้รบั ข่าวสาร ทาให้ไม่ทราบระยะเวลาในการ
เสียภาษี ส่งผลให้ชาระภาษีช้ากว่าที่กาหนดไว้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯ ควรมีก ารประชาสัม พัน ธ์ห ลัก เกณฑ์ ขัน้ ตอน และรายละเอีย ดวิธ ีก ารเสีย ภาษีใ ห้
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ประชาชนทราบอย่างทัวถึ
่ ง โดยแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์กระบวนการขัน้ ตอนการชาระ
ภาษีให้ครบทุกครัวเรือน ทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมูบ่ า้ น อบรมพนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาลเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ และ
จัด ให้ ม ีก ารประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ค วามรู้แ ก่ ป ระชาชน ให้ ม ีป้ าย ประชาสัม พั น ธ์ ข ัน้ ตอนและ
กระบวนการชาระภาษี ป้ ายแสดงสถานทีใ่ ห้บริการประชาชนที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน
เพิม่ ช่องทางในการชาระภาษีทางไปรษณียห์ รืออินเตอร์เน็ตและมีการทบทวนโครงการปรับปรุงข้า
มูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี โดยสารวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยการนาระบบประมวลผล ข้อมูลด้วนคอมพิวเตอร์
มาใช้ในงานแผนทีภ่ าษี ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถปริการประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
กษมา เที ย มเพ็ ช ร์ (2556) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์ต่อการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลเมือสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิง มีอ ายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี สมรสแล้ว
มีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาทขึน้ ไปและส่วนใหญ่ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
จากสื่อวิทยุและหอกระจายข่าว นอกจากนี้ยงั พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัม พัน ธ์ด้านการจัด เก็บ ภาษีข องเทศบาลเมือ งสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว ในระดับ มาก
เมื่อ ท าการจัด อันดับ พบว่า ประชาชนมีค วามพึงพอใจต่ อ การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
จากสื่อ วิท ยุแ ละหอกระจายข่าวเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง รองลงมา ได้แ ก่ ส่ือ สิ่งพิม พ์ (ป้ ายโปสเตอร์)
สื่อบุคคล และสื่อสิง่ พิมพ์ (แผ่นพับ) ตามลาดับ และผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว จาแนกตามเพศและระดับการศึกษา ไม่แตกต่ างที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ .05 ส่ ว น
ด้านอายุ สถานภาพสมสรและรายได้ต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ฉวีวรรณ นุ่ มดี (2556) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนอุดม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีรายได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและพิจารณารายด้านทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิง่
อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษี ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการตรวจสอบการ
ปรับ ปรุ ง ข้อ มู ล และการติด ตามผลการจัด เก็ บ ภาษี ร ายได้ พบว่ า ทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดับ มาก
2. ประชาชนที่ม ีอ ายุ ระดับ การศึก ษา และรายได้ ต่ า งกัน มีค วามคิด เห็ น ต่ อ ประสิท ธิภ าพ
การจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มี 3 ประการ ได้แก่ 1) ควรจัดให้มเี จ้าหน้าที่
ออกจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมอย่างเพียงพอ 2) ควรส่งเสริมให้
ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการรับฟั งและเรียนรู้เรื่องกฎหมายภาษีรายได้เพื่อการสร้างจิตสานึก
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ในการชาระภาษี และ 3) ควรจัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริมการคืนกาไรจากการชาระภาษีรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ทัศนาภรณ์ จิรารักษ์ (2556) ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานการเงิน
และบัญชีเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผูร้ บั บริการในสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
ผลการศึกษา พบว่า 1. จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาของการให้บริการงานการเงินและ
บัญ ชีเพื่อ เสริม สร้างความพึงพอใจของผู้รบั บริการในสานักงานพัฒ นาชุม ชนจังหวัด สกลนคร
จัดลาดับความสาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 2) เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้าไม่เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด 3) ขอข้อมูลทางการเงิน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินใช้
เวลานาน การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลน้อย ทราบข้อมูลช้า 4) บุคลากรให้ขอ้ แนะนาและตอบคาถาม
ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และแนวทางการปฏิบตั งิ านไม่ชดั เจน 2. แนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการงานการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รบั บริการในสานักงานพัฒ นา
ชุม ชนจังหวัดสกลนคร คือ 1) ทบทวนวิธ ีก ารด าเนิ น งานในปั จจุบ ัน 2) เพิ่มเติม ช่ อ งทางการ
สื่อ สาร/ประชาสัม พัน ธ์งานการเงิน และบัญ ชีผ่ านเว็บ ไซต์ข องสานัก งานพัฒ นาชุ ม ชนจังหวัด
สกลนคร และระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หรือระบบ OA และ 3) การพัฒนา
บุคลากร 3. ประสิทธิภาพการให้บริการงานการเงินและบัญชี จากความคิดเห็นของผู้รบั บริการ
หลังการพัฒ นาประสิท ธิภ าพ พบว่ า ดีข้นึ ใน 4 ด้า น คือ ด้านระยะเวลา, ด้า นกระบวนการ,
ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านบุคลากร 4. ความพึงพอใจของผู้รบั บริการหลังการพัฒนาด้านการ
บริการงานการเงินและบัญชี ผูร้ บั บริการในสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านเอกสารเบิกจ่ายเงิน
ด้านขัน้ ตอนการดาเนินงาน ด้านข้อมูลทางการเงิน และด้านบุคลากร
นภาพร จุดาบุตร (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลตาบลโพธิ ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า 1) ประชาชนมีความ
พึง พอใจต่ อ การให้ บ ริก ารจัด เก็ บ ภาษี ข องเทศบาลต าบลโพธิท์ อง โดยรวม อยู่ ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทัง้ สีด่ า้ น เรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาต่ า
คือ ด้านสถานทีใ่ ห้บริการ ด้านขัน้ ตอนการให้บริการ ด้านเจ้า หน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการและด้านสิง่ อานวย
ความสะดวก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มเี พศชายและระดับการศึก ษา
ต่างกัน มีค วามพึงพอใจต่ อการให้บริการจัดเก็บภาษี ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่ างกัน
แต่ประชาชนที่มสี ถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริก ารไม่แ ตกต่ างกัน ส่ ว นความพึงพอใจโดยรวม ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านขัน้ ตอนการ
ให้บ ริก าร และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05
3) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลโพธิ ์ทอง อาเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ลาดับความถี่จากมากไปน้ อยสามอันดับแรก คือ เทศบาลควรมีการ
กาหนดและลดขัน้ ตอนการให้บริการ ทีร่ วดเร็วมากขึน้ รองลงมา คือ พนักงาน เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
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ควรมาปฏิบตั ิงานให้ตรงต่อเวลา และมีความเอาใจใส่ กระตือ รือร้น ต่อการให้บริการประชาชน
และเจ้าหน้าทีค่ วรให้บริการด้วยความเสมอภาค
สิรพิ ร กฤษฎารัก ษ์ (2557) ศึก ษาความพึงพอใจของประชาชนต่ อ การให้บ ริก าร
จัด เก็ บ ภาษี ข องเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมือ งสมุ ท รปราการ จัง หวัด สมุ ท รปราการ
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็ บภาษีในปั จจุบนั อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ส่วนความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุก ด้าน ส่ ว นผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในปั จจุบนั กับ ปั จจัยส่ ว นบุ ค คล
พบว่า ประชาชนที่มเี พศ วุฒ ิการศึกษา สถานภาพการสมรสและสถานภาพผู้ชาระภาษีต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในปั จจุบนั ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนทีม่ อี ายุ อาชีพรายได้ และ
รูปแบบการชาระภาษีต่างกัน มีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั บริการในปั จจุบนั กับความคาดหวังของประชาชนในการ
ให้บริการจัดเก็บภาษีในด้านต่างๆ พบว่า แตกต่างกันทัง้ ภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จิรวรรณ แดงอรุณ (2557) ศึกษาคุณภาพการบริการการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพการบริการการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแพรกหนาม
แดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสถานที่
ให้บริการ อยูใ่ นระดับปานกลาง
รุง่ กมล สุวรรณนิมติ ร (2557) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี ประกอบด้วย ด้านความถูกต้องครบถ้วน ด้านความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ าย ด้านการจัดเก็บได้
ทันตามเป้ าหมาย และด้านการตรวจสอบและติดตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประสิทธิภาพ
ด้านการตรวจสอบและติดตามมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านความถูกต้องครบถ้วน ด้านการจัดเก็บ
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา และด้านความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย ตามลาดับ 2) ปั จจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม ประกอบด้วย อาชีพของประชาชน รายได้ของประชาชน ความร่วมมือของประชาชน และ
ความรูค้ วามเข้าใจของประชาชนผูเ้ สียภาษีโดยรวม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี ทีน่ ัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาชีพของประชาชน และ
ความร่วมมือของประชาชน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบ
และติด ตาม อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ส่ ว นปั จ จัยการบริห ารงาน ประกอบด้ว ย
ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นการบริห ารการจัด เก็ บ ภาษี นโยบายการจัด เก็ บ ภาษี
ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลจากผู้ บ ริห ารหรือ ผู้ บ ั ง คับ บั ญ ชา ด้ า นสถานที่ ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และด้านการจัดทาสารสนเทศ โดยรวม มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
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ภาษี มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วนตาบลในจังกวัดสุราษฎร์
ธานี ควรจัดให้มเี จ้าหน้ า ที่จดั เก็บภาษีให้เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน ควรมีการเพิม่ ช่องทางการ
ชาระเงิน และควรมีการจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ สียภาษีและทาให้
การจัดเก็บภาษีมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารและผู้บงั คับบัญ ชาควรมีการประชุม
ชีแ้ จงเกี่ยวกับเป้ าหมายและนโยบายการจัดเก็บภาษีให้เจ้าหน้าทีท่ ราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ถูกต้องและเป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
จีรชญา สุขไหว (2558) ปั ญหาในการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิน่ ของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลในเขต
จัง หวัด ลาพู น ผลการศึก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง อยู่ระหว่ า ง
31 - 40 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี มีตาแหน่ งเป็ นพนักงานจัดเก็บรายได้ และ
มีป ระสบการณ์ ใ นการทางานระหว่ า ง 6 - 10 ปี ปั ญ หาในการจัด เก็บ ภาษี บ ารุง ท้ อ งถิ่น ของ
เจ้าหน้ าที่เทศบาลในเขตจังหวัดลาพูน แบ่งเป็ น 2 ด้าน 1) ด้านกระบวนการ มีปัญ หาโดยรวม
ระดับปานกลาง ปั ญหาทีส่ าคัญได้แก่ ปั ญหาด้านความร่วมมือผู้เสียภาษีไม่มกี ารชาระภาษีภายใน
กาหนดทาให้ต้องมีการเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิม่ ปั ญหาด้านระบบการจัดการข้อมูลที่ได้รบั
จากการส ารวจและจัด ท าแผนที่ภ าษียงั ไม่ถู ก ต้อ ง หรือ เป็ น ปั จจุบ ัน และปั ญ หาด้านบุ ค ลากร
เจ้าหน้ าที่ปฏิบ ัติงานบางคนของเทศบาลยังไม่มคี วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญ ญัติในการ
จัดเก็บภาษี ทาให้เกิดความสับสนในการตีความความผิดพลาดได้ง่าย 2) ด้านผูเ้ สียภาษี มีปัญหา
โดยรวมอยู่ระดับ ปานกลาง ปั ญ หาที่เกี่ย วข้อ งกับ ผู้เสีย ภาษีจ าแนกตามประเภทภาษีได้แ ก่
ผูเ้ สียภาษีป้าย ส่วนใหญ่ไม่มาแจ้งการติดป้ ายเชิงพาณิชย์หรือการค้า ผูเ้ สียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
และผูเ้ สียภาษีบารุงท้องที่ ไม่มาชาระภาษีภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่ทไ่ี ด้รบั หนังสือแจ้ง
การประเมิน
ยุพ ดี โสตโยม (2559) ศึก ษาประสิท ธิภ าพในการจัด เก็บ ภาษีของเทศบาลต าบล
วัดประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลตาบลวัดประดู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านขัน้ ตอน
ในการจัด เก็บ ภาษี ด้านความประหยัด ในการช าระภาษี ด้านความสะดวกในการช าระภาษี
ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
พบว่า ด้านการจัดเก็บภาษี พบว่า เพศ อายุ ลักษณะภาษีทต่ี อ้ งชาระ ต่างกันมีระดับประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ด้านขัน้ ตอนในการจัดเก็บ
ภาษี พบว่า สถานภาพสมรส ต่างกันมีระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แตกต่างกัน อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 ด้า นความสะดวกในการช าระภาษี พ บว่ า สถานภาพสมรส
ลัก ษณะภาษีท่ีต้อ งช าระ ต่ างกัน มีระดับ ประสิท ธิภ าพในการจัด เก็บ ภาษีแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ด้านความประหยัดในการชาระภาษี พบว่า อายุลกั ษณะภาษีท่ี
ต้องชาระ ต่างกันมีระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
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ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ด้านการ
จัดเก็บภาษี เทศบาลตาบลวัดประดู่ควร การประเมินค่าภาษีของเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นไปอย่างถูกต้องและ
เป็ นธรรม ด้านขัน้ ตอนในการจัดเก็บภาษี เทศบาลตาบลวัดประดู่ควร มีการอบรมให้ความรู้ และ
ความเข้าใจการเสียภาษีแก่ประชาชน ควรดาเนินการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนก่ อนการดาเนินการเก็บภาษีในแต่ ล ะปี ด้านความสะดวกในการชาระภาษี เทศบาล
ตาบล วัดประดู่ควรจัดให้มบี ริการชาระภาษีนอกสถานทีเ่ พื่อเพิม่ ความรวดเร็วในการรับชาระภาษี
ทุกประเภท ด้านความประหยัดในการชาระภาษี เทศบาลตาบลวัดประดู่ควรปรับลดขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงานให้กบั ผูช้ าระภาษี ด้านอื่น ๆ เทศบาลตาบลวัดประดู่ควรมีการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบตั งิ านด้านจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับปริมาณงานด้านการจัดเก็บรายได้รวมทัง้
การจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบตั งิ านด้านการจัดเก็บรายได้ ควรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ให้เป็ นปั จจุบนั เพราะเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทาให้การจัดเก็บภาษีเป็ นไปด้วย
ความรวดเร็วถูกต้องและครบถ้วนควรจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจาปี
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลวัดประดู่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สุภาวดี พานทอง (2559) ศึกษาคุณ ภาพการบริการงานจัดเก็บภาษีเทศบาลต าบล
หลัก เมือ ง อ าเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี ผลการศึกษา พบว่า คุณ ภาพการให้บ ริการงาน
จัดเก็บภาษีเทศบาลตาบลหลักเมือง อาเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้ อ ย ดังนี้ ด้านความเชื่อ ถือ และไว้ว างใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้า นกระบวนการ
ให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
สรญา คงรอด (2559) ศึก ษาปั จจัยที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการจัด เก็บ ภาษีของ
เทศบาลต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จัง หวัดพิจติ ร ผลการศึก ษา พบว่า 1. ระดับ ความมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลบางคลาน ทัง้ 6 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่า เฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านบรรยากาศที่
เอื้ออานวยให้ปฏิบตั ติ ากกฎหมายภาษี รองลงมาตามลาดับคือ ด้านประสิทธิภาพของพนักงานผู้
จัดเก็บภาษี ด้านโครงสร้างภาษี ด้านการลดจานวนผู้เสียภาษีท่หี ลบเลี่ยงการชาระภาษี ด้าน
ลักษณะของกฎหมายภาษีและบทลงโทษ และด้านความมีจติ สานึกในหน้าที่การเสียภาษีของผูเ้ สีย
ภาษี 2. เปรียบเทียบปั จจัยที่มผี ลต่ อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ทัง้ 6 ด้าน จาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน ความรู้
ความเข้า ใจของประชาชนผู้ม ีห น้ าที่เสีย ภาษี การรับ รู้ข่าวสารการช าระภาษี อัต ราภาษีแ ละ
ประเภทของภาษี และความถี่ของการชาระภาษี มีผลต่ อความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มผี ลต่ อ
ประสิท ธิภ าพในการจัด เก็บ ภาษี ส่ ว น อายุ ไม่ม ีผ ลต่ อ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปั จจัย ที่ม ีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลบางคลาน 3. แนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี พบว่า 3.1) ด้านความมีจติ สานึกในหน้าทีก่ ารเสียภาษีของผูเ้ สียภาษี คือ รณรงค์
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ให้ประชาชนมาชาระภาษีให้ตรงเวลา 3.2) ด้านลักษณะของกฎหมายภาษีและบทลงโทษ คือ
การเพิ่มบทลงโทษให้มมี าตรการที่รุนแรงยิง่ ขึ้น 3.3) ด้านประสิทธิภาพของพนักงานผู้จดั เก็บ
ภาษี คือ การเพิม่ จานวนพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
3.4) ด้านบรรยากาศทีเ่ อื้ออานวยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษี คือ การให้ผนู้ าชุมชนในท้องถิน่ เป็ น
แบบอย่างในการมาชาระภาษี 3.5) ด้านโครงสร้างภาษี คือ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีในรูปแบทีเ่ ข้าใจได้ง่าย และ 3.6) ด้านการลดจานวนผูเ้ สียภาษีทห่ี ลบเลีย่ งการชาระ
ภาษี คือ มีมาตรการเพิม่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญในการมาชาระภาษีให้
ครบถ้วน
7. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั (Research conceptual Framework)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
ระดับการศึกษา
ประเภทของงานจัดเก็บ
รายได้ทม่ี าใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ใน 3 ด้าน
1. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
2. ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ
3. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ภาพ 2 กรอบแนวคิดของการวิจยั
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
ตลอดจนรวบรวมเนื้อ หาสาระจากต ารา วารสาร เอกสาร และงานวิจยั ต่ างๆ ทาให้ผู้วจิ ยั มี
แนวทางในการศึกษาอย่างเป็ นระบบนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ทาให้ได้ผลลัพธ์ของ
การวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
หนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร

