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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษายุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้

ของเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร  ผู้วจิยัไดใ้ช้วธิกีารศกึษาแบบ
ผสม (Mix Methodology) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยการวจิยั เชงิปรมิาณและ        
เชงิคุณภาพ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนการวจิยั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1  การศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาล     
ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

ขัน้ตอนที่ 2  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจดัเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ขัน้ตอนท่ี 1  ผลการศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้อง
เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัรายพนู จงัหวดัพจิติร แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี้ 

 ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารงาน
จดัเกบ็รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ขอ้มลูปัจจยัส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได้  ระดับการศึกษา  
ประเภทของงานจดัเกบ็รายไดท้ีม่าใช้บรกิาร 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ         
ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร   ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน รอ้ยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญงิ 

 
125 
153 

 
45 
55 

รวม 278 100 
2. อายุ 

ต ่ากว่า 30 ปี 
30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
50 – 59 ปี 
60 ปีขึน้ไป 

 
16 
16 
51 
55 
140 

 
5.8 
5.8 
18.3 
19.8 
50.4 

รวม 278 100 
3. อาชพี 

เกษตรกร 
รบัจา้ง 
ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
พนกังานเอกชน 
อื่นๆ โปรดระบุ 

 
106 
40 
70 
21 
38 
3 

 
38.1 
14.4 
25.2 
7.6 
13.7 
1.1 

รวม 278 100 
4. รายไดต่้อเดอืน 

ต ่ากว่า 1,000 บาท 
1,000 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
มากว่า 15,000 บาท 

 
40 
81 
117 
33 
7 

 
14.4 
29.1 
42.1 
11.9 
2.5 

รวม 278 100 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน รอ้ยละ 

5. ระดบัการศกึษา 
ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา / ปวช. 
อนุปรญิญา / ปวส. 
ปรญิญาตร ี
สงูกว่าปรญิญาตร ี

 
92 
81 
54 
51 
0 

 
33.1 
29.1 
19.4 
18.3 
0 

รวม 278 100 
6. ประเภทของงานจดัเกบ็รายไดท้ีม่าใชบ้รกิาร 

ภาษป้ีาย 
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
ภาษบี ารงุทอ้งที่ 

 
15 
40 
237 

 
5.1 
13.7 
81.2 

รวม 278 / 292 100 
 

จากตาราง 2  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาล
ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55 และ  
เพศชาย รอ้ยละ 45 มอีายุ 60 ปีขึน้ไป มากที่สุด รอ้ยละ 50.4 และมอีายุต ่ากว่า 30 ปี และอาย ุ    
30 – 39 ปี น้อยที่สุด ร้อยละ 5.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 38.1 ประกอบ
อาชีพอื่นๆ น้อยที่สุด  ร้อยละ 1.1 มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด           
รอ้ยละ 42.1 มรีายได้มากว่า 15,000 บาทต่อเดือน น้อยที่สุด ร้อยละ 2.5 มกีารศึกษาระดบั
ประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 33.1 ระดับการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรีน้อยที่สุด ร้อยละ 0 
ประเภทของงานจดัเก็บรายได้ที่มาใช้บรกิารมากที่สุดคอื ภาษีบ ารุงท้องที่ รอ้ยละ 81.2 และ   
ใชบ้รกิารน้อยทีสุ่ดคอื ภาษป้ีาย รอ้ยละ 5.1 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย่ (�̅�) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการใหบ้รกิารงานจดัเก็บ
รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 3 ดา้น 

คุณลกัษณะของการใหบ้รกิาร 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าความ
เบีย่งเบน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

�̅� S.D. 
1. ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
2. ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร 
3. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

4.11 
3.54 
3.84 

.643 

.881 

.747 

มาก 
มาก 
มาก 

เฉลีย่รวม 3.83 .757 มาก 
 

จากตาราง 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการ
ใหบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 3.83) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารมี
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจสูงที่สุด (�̅�= 4.11) รองลงมาคอืด้านสิง่อ านวยความสะดวก (�̅�= 3.84) 
และดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิารมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต ่าทีสุ่ด (�̅�= 3.54) 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดา้นเจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิารงาน
จดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าความ
เบีย่งเบน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

�̅� S.D. 
1. เจา้หน้าทีม่กีารตอ้นรบัและสอบถาม 

ผูร้บับรกิาร 
2. เจา้หน้าทีม่กีารอธบิายรายละเอยีดของภาษฯี 
3. เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน า/ตอบขอ้ซกัถามได ้

เป็นอยา่งด ี
4. เจา้หน้าทีม่จี านวนเพยีงพอใหบ้รกิาร 
5. เจา้หน้าทีม่คีวามพรอ้มใหบ้รกิาร 
6. เจา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็ไดถู้กตอ้ง   
7. เจา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็ได ้ครบถว้น 
8. เจา้หน้าทีม่อีธัยาศยัด ี พดูจาสุภาพ  เป็นมติร 
9. เจา้หน้าทีด่แูลเอาใจใส่ และเตม็ใจใหบ้รกิาร 
10. เจา้หน้าทีบ่รกิารอยา่งเสมอภาค  เท่าเทยีม 
11. เจา้หน้าทีม่คีวามยตุธิรรม  และบรกิารดว้ย 

ความสุจรติใจ 
12. เจา้หน้าทีแ่ต่งกายสะอาด  สุภาพเรยีบรอ้ย 

4.18 
 

4.06 
4.01 

 
4.13 
4.13 
4.15 
4.07 
4.14 
4.13 
4.09 
4.14 

 
4.09 

.569 
 

.630 

.688 
 

.687 

.678 

.672 

.692 

.646 

.651 

.623 

.560 
 

.613 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

เฉลีย่รวม 4.11 .643 มาก 
 

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร มคีวามพงึพอใจด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅�= 4.11) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามพงึพอใจขอ้ที่ 1 เจา้หน้าที่มกีาร
ต้อนรบัและสอบถามผูร้บับรกิารสูงที่สุด (�̅�= 4.18) รองลงมาคอื ขอ้ที ่6 เจา้หน้าที่ออกใบเสรจ็
ได้ถูกต้อง (�̅�= 4.15) รองลงมาคือ ข้อที่ 8 เจ้าหน้าที่มอีัธยาศัยดี พูดจาสุภาพเป็นมติรและ     
ขอ้ที ่11 เจา้หน้าที่มคีวามยุตธิรรมและบรกิารด้วยความสุจรติใจ (�̅�= 4.14) มคีวามพงึพอใจต ่า
ทีสุ่ด คอื ขอ้ที ่7 เจา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็ไดค้รบถ้วน (�̅�= 4.07) รองลงมาคอื ขอ้ที ่2 เจา้หน้าทีม่ ี
การอธบิายรายละเอยีดของภาษฯี (�̅�= 4.06) และขอ้ที ่3 เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน า/ตอบขอ้ซกัถาม
ไดเ้ป็นอยา่งด ี(�̅�= 4.01) 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร
งานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าความ
เบีย่งเบน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

�̅� S.D. 
1. มกีารประชาสมัพนัธเ์สยีงไรส้าย/ 

หอกระจายขา่ว 
2. แบบฟอรม์ในการยืน่เพื่อรบับรกิารม ี

ความชดัเจน   
3. มกีารใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องไมพ่กัเทีย่ง 
4. มกีารใหค้วามสะดวกและรวดเรว็ใน 

การใหบ้รกิาร 
5. การใหบ้รกิารเป็นไปตามขัน้ตอนและเวลาที ่

ก าหนดไว ้
6. การใหบ้รกิารมกีารเรยีงล าดบัก่อน – หลงั 

อยา่งยตุธิรรม 
7. ระยะเวลาใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมต่อ 

ความตอ้งการ 
8. มกีารเปิดใหบ้รกิารในวนัหยดุเสาร ์– อาทติย ์

3.06 
 

3.52 
 

3.66 
3.78 

 
3.79 

 
3.73 

 
3.76 

 
3.02 

1.191 
 

.878 
 

.794 

.726 
 

.731 
 

.703 
 

.718 
 

1.313 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.54 .881 มาก 
 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง 
อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร มคีวามพงึพอใจดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (�̅�= 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มคีวามพึงพอใจข้อที่ 5 การให้บรกิาร
เป็นไปตามขัน้ตอนและเวลาทีก่ าหนดไว้สูงที่สุด (�̅�= 3.79) รองลงมาคอืขอ้ที่ 4 มกีารให้ความ
สะดวกและรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร (�̅�= 3.78) และขอ้ที ่7 ระยะเวลาใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม
ต่อความต้องการ (�̅�= 3.76) มคีวามพงึพอใจต ่าที่สุด คอื ขอ้ที่ 2 แบบฟอรม์ในการยื่นเพื่อรบั
บริการมีความชัดเจน (�̅�= 3.52) รองลงมาคือ ข้อที่  1 มีการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย/        
หอกระจายขา่ว (�̅�= 3.06) และขอ้ที ่8 มกีารเปิดใหบ้รกิารในวนัหยดุเสาร ์– อาทติย ์(�̅�= 3.02) 
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ (�̅�) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านสิง่อ านวยความสะดวกใน
การให้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน 
จงัหวดัพจิติร 

ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าความ
เบีย่งเบน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

�̅� S.D. 
1. มป้ีายบอกทางหรอืจดุต่างๆ ของการใหบ้รกิาร 

ทีช่ดัเจน 
2. มป้ีายแสดงขัน้ตอนและเวลาใหบ้รกิารชดัเจน 

และเขา้ใจงา่ย 
3. ทีน่ัง่รอรบับรกิารมจี านวนเพยีงพอ 
4. มคีวามทนัสมยัของอุปกรณ์และเครือ่งมอื 
5. ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ความสะอาด  

สวยงามของสถานทีใ่หบ้รกิาร 
6. แสงสว่างของสถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามเพยีงพอ 
7. สถานทีจ่อดรถมเีพยีงพอ 
8. สถานทีจ่อดรถมคีวามปลอดภยั 
9. มกีารบรกิารน ้าดื่ม/บรกิารหนงัสอืพมิพ์ 

มคีวามเหมาะสม 
10. สภาพหอ้งน ้า/หอ้งสุขามคีวามสะอาด   
เหมาะสม 

3.43 
 

3.51 
 

3.75 
4.08 
4.00 

 
4.02 
3.71 
3.78 
4.09 

 
4.09 

.950 
 

.861 
 

.750 

.650 

.650 
 

.658 

.845 

.865 

.638 
 

.603 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
เฉลีย่รวม 3.84 .747 มาก 
 

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร มคีวามพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (�̅�= 3.84) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามพงึพอใจขอ้ที่ 9 มกีารบรกิารน ้า
ดื่ม/บรกิารหนังสอืพิมพ์ มคีวามเหมาะสมและข้อที่ 10 สภาพห้องน ้า/ห้องสุขามคีวามสะอาด
เหมาะสมสูงที่สุด (�̅�= 4.09)รองลงมาคือข้อที่ 4 มคีวามทันสมยัของอุปกรณ์และเครื่องมือ   
(�̅�= 4.08) และขอ้ที ่6 แสงสว่างของสถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามเพยีง (�̅�= 4.02) มคีวามพงึพอใจ
ต ่าทีสุ่ดคอืขอ้ที ่7 สถานทีจ่อดรถมเีพยีงพอ (�̅�= 3.71) รองลงมาคอื ขอ้ที ่2 มป้ีายแสดงขัน้ตอน
และเวลาให้บรกิารชดัเจนและเข้าใจง่าย (�̅�= 3.51) และข้อที่ 1 มป้ีายบอกทางหรอืจุดต่างๆ 
ของการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน (�̅�= 3.43)  
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สรุปความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง  
อ าเภอวงัทรายพูน  จงัหวดัพจิติร  พบว่า ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายได้
ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจิตร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
พจิารณาเป็นรายด้าน ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ด้านเช่นกนั เมื่อพจิารณาราย
ขอ้ของแต่ละดา้นพบว่า  

1.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต ่ าที่สุด         
3 ล าดบั คอื  

1.1  เจา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็ไดค้รบถว้น   
1.2  เจา้หน้าทีม่กีารอธบิายรายละเอยีดของภาษ ี 
1.3  เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน า/ตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอย่างด ี

2.  ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร ข้อที่มคี่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจต ่าที่สุด        
3 ล าดบั คอื  

2.1  แบบฟอรม์ในการยืน่เพื่อรบับรกิารมคีวามชดัเจน   
2.2  มกีารประชาสมัพนัธเ์สยีงไรส้าย/หอกระจายข่าว  
2.3  มกีารเปิดใหบ้รกิารในวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ข้อที่มคี่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจต ่าที่สุด      
3 ล าดบั คอื  

3.1  สถานทีจ่อดรถมเีพยีงพอ  
3.2  มป้ีายแสดงขัน้ตอนและเวลาใหบ้รกิารชดัเจนและเขา้ใจงา่ย  
3.3  มป้ีายบอกทางหรอืจดุต่างๆ ของการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
หนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 
 
ผลการสมัภาษณ์ 

จากการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มลูจากขัน้ตอนที ่1 ทีเ่ป็นขอ้คน้พบซึง่ไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มลูแบบสอบถามพบประเดน็ทีผู่้ใชบ้รกิารงานจดัเก็บรายได้มคีวามพงึพอใจต ่าทีสุ่ด  3 ล าดบั 
จ านวน 3 ด้าน ซึ่งผู้วิจยัน ามาก าหนดประเด็นในการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร ์การพฒันาประสทิธิภาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอ    
วงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร ดงันี้ 



63 

ด้านท่ี 1 ดา้นเจา้หน้าทีผู่้ใหบ้รกิารงานจดัเกบ็รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง 
อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร พบประเดน็ เจา้หน้าที่ออกใบเสรจ็ได้ครบถ้วน / เจา้หน้าที่มี
การอธบิายรายละเอยีดของภาษฯี / เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอยา่งด ี

“... เจ้าหน้าที่นั ้นมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ ที่มาใช้บริการ จึง
จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลอืจากเจา้หน้าที่ขา้งเคยีงมาช่วยจงึอาจท าให้เกดิความบกพร่องใน
การออกใบเสรจ็... ” 

“ ...ในส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จไม่ครบถ้วนนั ้นก่อนที่จะท าก ารออก
ใบเสรจ็รบัเงนิต้องตรวจสอบรายการจากผู้ใช้บรกิารและขอ้มูลในระบบก่อนเสมอเพื่อไม่ให้เกดิ
ความผดิพลาด  ส่วนเรื่องทีเ่จา้หน้าทีอ่ธบิาย ใหค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูใ้ชบ้รกิารได้
ไม่ดีเห็นว่าควรให้เจ้าหน้าที่ได้มกีารรบัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะในการปฏิบตัิงาน
ใหม่ๆ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท างาน เพื่อใหม้กีารบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้... 
” 

“ ...ก าชบัให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบเสรจ็การช าระภาษีให้ผู้เสยี
ภาษ ีและสัง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรู ้ความเขา้ใจในงานทีป่ฏบิตัใิหม้าขึน้
... ” 

“ ...เจา้หน้าที่ควรตรวจสอบจ านวนใบเสรจ็ให้ครบถ้วนก่อนส่งให้ผู้เสยีภาษีทุกครัง้ 
เจา้หน้าที่ควรอธบิายรายละเอยีดของภาษีหรอืตอบขอ้ซกัถามของผู้เสยีภาษีโดยให้มเีนื้อหาที่
กระชบั รวบรดัและเขา้ใจงา่ย... ” 

(Executive, GOV officers & People, ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 21- 23 เมษายน 2560) 
 

ด้านท่ี 2 ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนอง
ปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร พบประเดน็ แบบฟอรม์ในการยื่นเพื่อรบับรกิารมคีวาม
ชดัเจน / มกีารประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว / มีการเปิดให้บรกิารในวนัหยุด    
เสาร ์– อาทติย ์

“ ...ให้เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบจดัเตรมีเอกสาร/แบบฟอรม์ไว้ให้เรยีนรอ้ย เพื่อความ
สะดวกของผู้มาใช้บรกิาร จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์ที่เข้มข้นหลายๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต ์
ประชาสมัพนัธเ์คลื่อนที ่ฯลฯ  ใหม้คี าสัง่แต่งตัง้ใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในวนัหยดุราชการ... ” 

“ ...แบบฟอร์มที่ใช้นัน้เป็นแบบที่ดีอยู่แล้ว อาจเป็นเพราะมชี่องให้กรอกรายการ
ต่างๆเยอะจงึอาจท าใหเ้กดิความสบัสน ตรงนี้จงึควรใหเ้จา้หน้าทีค่อยสอบถามหรอืใหค้ าแนะน า
ผูท้ีม่าใชบ้รกิาร... ”  

“ ...การประชาสมัพนัธ์เป็นเรื่องที่ส าคญัและจ าเป็นมากที่สุดจงึควรส่งเสรมิให้มกีาร
ประชาสมัพนัธ์ในหลายรปูแบบ หลายช่องทางเพราะจะช่วยเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านมคีวาม



64 

กระตื้อรื้อล้นและควรมีการจดัให้เจ้าหน้าที่อยู่บรกิารในวันหยุดและต้องประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบา้นไดรู้.้.. ” 

“ ...การประชาสมัพนัธ์ถ้าให้ด ีมหีนังสอืแจง้เตอืนล่วงหน้าพรอ้งทัง้อธบิายเอกสารที่
ควรจะน ามาดว้ยว่ามอีะไรบา้ง... ” 

(Executive, GOV officers & People, ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 21- 23 เมษายน 2560) 
 

ด้านท่ี 3 ด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาล
ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร พบประเด็น สถานที่จอดรถมเีพียงพอ /         
ป้ายแสดงขัน้ตอนและเวลาใหบ้รกิารชดัเจนและเขา้ใจง่าย / มป้ีายบอกทางหรอืจุดต่างๆของการ
ใหบ้รกิารทีช่ดัเจน 

“ ...ด าเนินการจดัท าโครงการปรบัภูมทิศัน์ สร้างที่จอดรถส าหรบัผู้ติดต่อราชการ 
ติดตัง้ป้ายบอกทาง และป้ายแสดงขัน้ตอนในการให้บรกิาร จุดนัง่รอรบับรกิารควรม ีน ้ าดื่ม 
กาแฟ ความบนัเทงิไวร้อบรกิารเช่น ทวีกีจ็ะด.ี.. ” 

“ ...ที่จอดรถต้องปรบัปรุงพื้นที่บรเิวณขา้งอาคารส านักงานให้เหมาะส าหรบัจอดรถ
ได้และตกแต่งสถานที่ให้ร่มรื่น มจีุดนัง่รอ ส่วนเรื่องป้ายบอกทางและป้านแสดงขัน้ตอนการ
ใหบ้รกิารควรท าใหช้ดัเจน เด่นสะดุดตาและตดิตัง้ในทีท่ีม่องเหน็ไดง้า่ย... ” 

“ ...ควรจดัท าโครงการปรบัปรุงภูมทิศับรเิวณหน้าเทศบาลฯให้มสีถานที่จอดรถและ
ป้ายบอกทางชดัเจน... ” 

“ ...สถานทีจ่อดรถควรปรบัปรงุพื้นทีบ่างส่วนใหเ้ป็นทีส่ าหรบัจอดรถผูต้ดิต่อราชการ
หากมขีอ้จ ากดัดา้นสถานทีอ่าจแบ่งช่องจอดรถส าหรบัพนักงานบางส่วนใหเ้ป็นทีจ่อดรถส าหรบั
ผูต้ดิต่อราชการพรอ้งตดิตัง้ป้ายและเสน้แบ่งขอบเขตใหช้ดัเจน... ” 

(Executive, GOV officers & People, ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 21- 23 เมษายน 2560) 
 

 สรุปผลการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ความคดิเหน็ของผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 ดา้น ผูใ้หข้อ้มลูมี
ความคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร ให้เจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตังิานเขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรู ้
ความสามารถและทกัษะ กระบวนการในการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารในรปูแบบใหม่ๆ   
 ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิารเหน็ควรเรง่ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งจติส านึกแก่
ประชาชนในการช าระภาษ ี 
 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ให้มดี าเนินการจดัท าพรอ้มตดิตัง้ป้ายแสดงขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิาร และป้ายบอกทาง จุด/สถานทีใ่หบ้รกิารต่างทีส่งัเกตเหน็ไดง้า่ย พรอ้มทัง้การปรบัปรุง
พืน้ทีเ่พื่อท าสถานทีจ่อดรถส าหรบัผูต้ดิต่อราชการ 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลูองคก์ร SWOT Analysis  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร SWOT 

Analysis ผูว้จิยัสรปุไดด้งันี้ 
จดุแขง็ (S-Strengths)  

1.  ผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการพฒันาทีด่ ี
2.  บุคลากรและเจา้หน้าทีม่คีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิาน 
3.  มบีรรยากาศในการท างานทีด่ ี
4.  ทีต่ ัง้ขององคก์รอยูใ่นจดุทีม่ถีนนสามารถเดนิทางมาไดห้ลายเสน้ทาง 
5.  ขนาดของพืน้ทีภ่ายในต าบลมขีนาดไมใ่หญ่มากสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 

จดุอ่อน (W-Weaknesses)  
  1.  เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานมจี านวนไมเ่พยีงพอ 
  2.  เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานยงัขาดความความรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนการจดัเกบ็ 

รายได ้
  3.  เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานยงัขาดความเชีย่วชาญในการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
  4.  การประชาสมัพนัธใ์นเรือ่งต่างๆ ขาดการประชาสมัพนัธท์ีด่ ี
  5.  พืน้ทีภ่ายในองคก์รมขีนาดเลก็ 
  6.  สภาพแวดลอ้มบรเิวณองคก์รยงัไมเ่ป็นระเบยีบ 

โอกาส (O-Opportunities) 
  1.  ผูม้หีน้าทีเ่สยีส่วนใหญ่ใหค้วามรว่มมอืในการเสยีภาษี 
  2.  ในเขตพืน้ทีม่จี านวนทีพ่กัอาศยัและรา้นคา้เพิม่มากขึน้ 
  3.  การส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีารท าเกษตรหมุนเวยีนประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

อุปสรรค (T-Threats) 
  1.  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษพียายามหลบเลีย่งการเสยีภาษ ี
  2.  กฎหมายทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็รายไดล้า้สมยั 
  3.  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษขีาดความรู ้ความเขา้ใจและจติส านึกในการเสยีภาษ ี
  4.  สภาพ ดนิ ฟ้า อากาศ ทีไ่มแ่น่นอนส่งผลกระทบต่อรายไดข้องประชาชน 
 

การสร้างยทุธศาสตร ์
ผู้วิจ ัยก าหนดทิศทางโดยการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์/โครงการ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประสิทธภิาพงาน
จดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร เพื่อกระตุ้นใหผู้ม้ ี
หน้าทีเ่สยีภาษทีีม่าใชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้งมคีวามตื่นตวั และ
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ตระหนักถึงความส าคัญ ในหน้าที่ของตนเองร่วมกับการบริการงานจัดเก็บรายได้ที่มี
ประสทิธภิาพของเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร รายละเอยีด ดงันี้ 
 

วสิยัทศัน์ “ พฒันาทกัษะและองคค์วามรูใ้นการใหบ้รกิารและงานจดัเกบ็รายได ้สู่การ
บรกิารเป็นเลศิ ก่อเกดิประสทิธภิาพ ” 
 

พนัธกจิ  
 1. เสรมิสรา้งบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละมทีศันคตทิีด่ใีนการบรกิาร  
2. การปลกูฝังและสรา้งจติส านึกอนัดขีองประชาชนต่อการช าระภาษ ี 
3. พฒันาระบบการการปฏบิตังิานและการบรกิารทีท่นัสมยั 
4. การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน  

 
ยทุธศาสตร ์1 การส่งเสรมิพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน 
เป้าประสงค ์ 

  1.  เจา้หน้าทีม่คีวามรู ้ทกัษะในการปฏบิตังิานสงูขึน้ 
  2.  เจา้หน้าทีม่กีารใหบ้รกิารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 
  3.  สามารถใหค้ าแนะน า และตอบขอ้ซกัถามแก่ผูใ้ชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายได้ 

 เป็นอยา่งด ี
ตวัชีว้ดั 

  1.  ความรูค้วามเขา้ใจของประชาชนทีใ่ชบ้รกิารเกีย่วกบัเรือ่งภาษี 
  2.  ความพงึพอใจของประชาชนทีใ่ชบ้รกิารต่อเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 

กลยทุธ ์/ โครงการด าเนินงาน ในยทุธศาสตร ์
  1.  จดัใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้รบัการอบรมในโครงการต่างๆ เกีย่วขอ้ง 
  2.  จดัการศกึษาดงูานจากหน่วยงาน/องคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็เรือ่งการ 

 จดัเกบ็รายได ้
  3.  ท าบนัทกึผลการฝึกอบรมทุกครัง้หลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรม 
  4.  ท าการประเมนิผลหลงัจากเสรจ็สิน้ช่วงระยะเวลาในการใหบ้รกิารดว้ย 

 แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจทุกครัง้ 
 

ยทุธศาสตร ์2 การส่งเสรมิการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งจติส านึกในการช าระภาษีแก่ผู้
มหีน้าทีเ่สยีภาษ ี

เป้าประสงค ์ 
  1.  เพื่อใหผู้เ้สยีภาษมีายืน่แบบฯและช าระภาษใีนระยะเวลาทีก่ าหนด 
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  2.  เพื่อลดปัญหาการหลกีเลีย่งการช าระภาษี 
ตวัชีว้ดั 

  1.  จ านวนลกูหนี้ภาษคีา้งช าระลดลง 
  2.  รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษเีพิม่ขึน้ 
  3.  การจดัเกบ็ภาษไีดค้รบถ้วน 

กลยทุธ ์/ โครงการด าเนินงาน ในยทุธศาสตร ์
  1.  จดัท าโครงการประชาสมัพนัธแ์บบครบวงจร 
  2.  จดัท าโครงฝึกอบรมสรา้งจติส านึกในการช าระภาษี 
   3.  ท าการประเมนิผลหลงัจากเสรจ็สิน้ช่วงระยะเวลาในการใหบ้รกิารดว้ย 

 แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจทุกครัง้ 
 

ยทุธศาสตร ์3 การปรบัปรงุภมูทิศัน์ส านกังาน 
เป้าประสงค ์ 

  1.  เพื่อใหภ้มูทิศัน์บรเิวณรอบอาคารส านกังานมคีวามร่มรื่น สวยงาน 
  2.  เพื่อใหม้สีถานทีจ่อดรถส าหรบัผูม้าตดิต่อราชการ 
  3.  เพื่อใหม้จีดุนัง่พกันอกอาคารส านกังาน 
  4.  เพื่อใหม้ป้ีายบอกทาง ป้ายบอกจดุบรกิารต่างๆ และป้ายแสดงขัน้ตอนและ 

 เวลาในการใหบ้รกิาร 
ตวัชีว้ดั 

  1.  เทศบาลมภีมูทิศัน์ทีด่แีละเหมาะสมกบักบัการเป็นหน่วยงานรฐั 
  2.  ประชาชนนอกพืน้ไมห่ลงทางในการเดนิทางมายงัเทศบาล 
  3.  ความพงึพอใจของประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร 

กลยทุธ ์/ โครงการด าเนินงาน ในยทุธศาสตร ์
  1.  โครงการมุมพกัผ่อนเพื่อประชาชน 
  2.  สรา้งสถานทีจ่อดรถส าหรบัผูม้าตดิต่อราชการ 
  3.  ตดิตัง้ป้ายบอกทาง ป้ายบอกจดุบรกิารและป้ายแสดงขัน้ตอนและเวลาการ 

 ใหบ้รกิาร 
  4.  ท าการประเมนิผลหลงัจากเสรจ็สิน้ช่วงระยะเวลาในการใหบ้รกิารดว้ย 

 แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจทุกครัง้ 
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ตาราง 7 แสดงการสรา้งยทุธศาสตร ์
 
วสิยัทศัน์ “ พฒันาทกัษะและองคค์วามรูใ้นการใหบ้รกิารและงานจดัเกบ็รายได ้สู่การบรกิารเป็นเลศิ ก่อเกดิประสทิธภิาพ ” 

พนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั กลยทุธ ์/ โครงการ 
1. เสรมิสรา้งบุคลากร
ใหม้คีวามรูแ้ละมี
ทศันคตทิีด่ใีนการ
บรกิาร  
2. การปลกูฝังและ
สรา้งจติส านึกอนัดี
ของประชาชนต่อการ
ช าระภาษ ี 
3. พฒันาระบบการ
การปฏบิตังิานและการ
บรกิารทีท่นัสมยั 
4. การสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีด่ใีน
การท างาน  
 

ยทุธศาสตร ์1  
การส่งเสรมิพฒันา
ทกัษะ ความรู ้
ความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน 

1. เจา้หน้าทีม่คีวามรู ้
ทกัษะในการปฏบิตังิาน
สงูขึน้ 
2. เจา้หน้าทีม่กีาร
ใหบ้รกิารทีด่แีละมี
ประสทิธภิาพ 
3. สามารถใหค้ าแนะน า 
และตอบขอ้ซกัถามแก่
ผูใ้ชบ้รกิารงานจดัเกบ็
รายได ้
 เป็นอยา่งด ี

1. ความรูค้วามเขา้ใจ
ของประชาชนทีใ่ช้
บรกิารเกีย่วกบัเรือ่ง
ภาษ ี
2. ความพงึพอใจของ
ประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร
ต่อเจา้หน้าทีผู่้
ใหบ้รกิาร 
 

1. จดัใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้
รบัการอบรมในโครงการต่างๆ 
เกีย่วขอ้ง 
2. จดัการศกึษาดงูานจาก
หน่วยงาน/องคก์รทีป่ระสบ
ความส าเรจ็เรือ่งการ 
 จดัเกบ็รายได ้
3. ท าบนัทกึผลการฝึกอบรมทุก
ครัง้หลงัเสรจ็สิน้การฝึกอบรม 
4. ท าการประเมนิผลหลงัจากเสรจ็
สิน้ช่วงระยะเวลาในการใหบ้รกิาร
ดว้ยแบบสอบถามระดบัความพงึ
พอใจทุกครัง้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
พนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั กลยทุธ/์โครงการ 

 ยทุธศาสตร ์2 
การสง่เสรมิการ
ประชาสมัพนัธแ์ละสรา้ง
จติส านึกในการช าระ
ภาษแีกผู่ม้หีน้าทีเ่สยี
ภาษ ี
 
 
 

ยทุธศาสตร ์3  
การปรบัปรงุภมูทิศัน์
ส านกังาน 

1. เพือ่ใหผู้เ้สยีภาษมีายืน่
แบบฯและช าระภาษใีน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
2. เพือ่ลดปัญหาการ
หลกีเลีย่งการช าระภาษ ี
 
 
 
 

1. เพือ่ใหภ้มูทิศัน์บรเิวณ
รอบอาคารส านกังานมคีวาม
รม่รืน่ สวยงาน 
2. เพือ่ใหม้สีถานทีจ่อดรถ
ส าหรบัผูม้าตดิต่อราชการ 
3. เพือ่ใหม้จีุดนัง่พกันอก
อาคารส านกังาน 
4. เพือ่ใหม้ป้ีายบอกทาง 
ป้ายบอกจุดบรกิารต่างๆ 
และป้ายแสดงขัน้ตอนและ
เวลาในการใหบ้รกิาร 

1. จ านวนลกูหนี้ภาษคีา้ง
ช าระลดลง 
2. รายไดจ้ากการจดัเกบ็
ภาษเีพิม่ขึน้ 
3. การจดัเกบ็ภาษไีด้
ครบถว้น 
 
 
 

1. เทศบาลมภีมูทิศัน์ทีด่ี
และเหมาะสมกบักบัการ
เป็นหน่วยงานรฐั 
2. ประชาชนนอกพืน้ไม่
หลงทางในการเดนิทาง
มายงัเทศบาล 
3. ความพงึพอใจของ
ประชาชนทีใ่ชบ้รกิาร 
 

1. จดัท าโครงการประชาสมัพนัธแ์บบ
ครบวงจร 
2. จดัท าโครงฝึกอบรมสรา้งจติส านึก
ในการช าระภาษ ี
3. ท าการประเมนิผลหลงัจากเสรจ็สิน้
ชว่งระยะเวลาในการใหบ้รกิารดว้ย 
แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจทกุ
ครัง้ 

 

1. โครงการมมุพกัผอ่นเพื่อประชาชน 
2. สรา้งสถานทีจ่อดรถส าหรบัผูม้า
ตดิต่อราชการ 
3. ตดิตัง้ป้ายบอกทาง ป้ายบอกจุด
บรกิารและป้ายแสดงขัน้ตอนและ
เวลาการใหบ้รกิาร 
4. ท าการประเมนิผลหลงัจากเสรจ็สิน้
ชว่งระยะเวลาในการใหบ้รกิารดว้ย 
 แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจ
ทกุครัง้ 
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