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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารศึกษาแบบ
ผสม (Mix Methodology) เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ของการวิจยั โดยการวิจยั เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนการวิจยั 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ขัน้ ตอนที่ 2 ก าหนดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัดเก็บ รายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังรายพูน จังหวัดพิจติ ร แบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ข้อมูลปั จจัยส่วน
บุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ การศึก ษา
ประเภทของงานจัดเก็บรายได้ทม่ี าใช้บริการ
ตอนที่ 2 ระดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริการงานจัด เก็บ รายได้ ของ
เทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวัง ทรายพู น จัง หวัด พิ จ ิต ร ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น คือ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
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ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ปั จจัยส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
125
45
หญิง
153
55
รวม
278
100
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
16
5.8
30 – 39 ปี
16
5.8
40 – 49 ปี
51
18.3
50 – 59 ปี
55
19.8
60 ปี ขน้ึ ไป
140
50.4
รวม
278
100
3. อาชีพ
เกษตรกร
106
38.1
รับจ้าง
40
14.4
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
70
25.2
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
21
7.6
พนักงานเอกชน
38
13.7
อื่นๆ โปรดระบุ
3
1.1
รวม
278
100
4. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 1,000 บาท
40
14.4
1,000 – 5,000 บาท
81
29.1
5,001 – 10,000 บาท
117
42.1
10,001 – 15,000 บาท
33
11.9
มากว่า 15,000 บาท
7
2.5
รวม
278
100
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปั จจัยส่วนบุคคล
5. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
6. ประเภทของงานจัดเก็บรายได้ทม่ี าใช้บริการ
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ภาษีบารุงท้องที่
รวม

จานวน

ร้อยละ

92
81
54
51
0
278

33.1
29.1
19.4
18.3
0
100

15
40
237
278 / 292

5.1
13.7
81.2
100

จากตาราง 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อ ยละ 55 และ
เพศชาย ร้อยละ 45 มีอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มากที่สุด ร้อยละ 50.4 และมีอายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ
30 – 39 ปี น้ อ ยที่สุ ด ร้อ ยละ 5.8 ประกอบอาชีพ เกษตรกรมากที่สุ ด ร้อ ยละ 38.1 ประกอบ
อาชี พ อื่ น ๆ น้ อ ยที่ สุ ด ร้อ ยละ 1.1 มีร ายได้ ต่ อ เดื อ น 5,001 – 10,000 บาท มากที่ สุ ด
ร้อ ยละ 42.1 มีรายได้มากว่า 15,000 บาทต่อ เดือน น้ อยที่สุ ด ร้อยละ 2.5 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึก ษามากที่สุ ด ร้อ ยละ 33.1 ระดับ การศึกษาสูงกว่าปริญ ญาตรีน้ อ ยที่สุ ด ร้อ ยละ 0
ประเภทของงานจัดเก็บรายได้ท่มี าใช้บริการมากที่สุดคือ ภาษีบารุงท้องที่ ร้อยละ 81.2 และ
ใช้บริการน้อยทีส่ ุดคือ ภาษีป้าย ร้อยละ 5.1
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการให้บริการงานจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร 3 ด้าน
ค่าความ
ค่าเฉลีย่
ระดับ
เบีย่ งเบน
คุณลักษณะของการให้บริการ
ความพึงพอใจ
S.D.
𝑥̅
1. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
4.11
.643
มาก
2. ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ
3.54
.881
มาก
3. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
3.84
.747
มาก
เฉลีย่ รวม
3.83
.757
มาก
จากตาราง 3 พบว่ า ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ม ีต่ อ การ
ให้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.83) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด (𝑥̅ = 4.11) รองลงมาคือด้านสิง่ อานวยความสะดวก (𝑥̅ = 3.84)
และด้านขัน้ ตอนในการให้บริการมีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่าทีส่ ุด (𝑥̅ = 3.54)
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ค่าความ
ค่าเฉลีย่
ระดับ
เบีย่ งเบน
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ความพึงพอใจ
S.D.
𝑥̅
1. เจ้าหน้าทีม่ กี ารต้อนรับและสอบถาม
4.18
.569
มาก
ผูร้ บั บริการ
2. เจ้าหน้าทีม่ กี ารอธิบายรายละเอียดของภาษีฯ
4.06
.630
มาก
3. เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา/ตอบข้อซักถามได้
4.01
.688
มาก
เป็ นอย่างดี
4. เจ้าหน้าทีม่ จี านวนเพียงพอให้บริการ
4.13
.687
มาก
5. เจ้าหน้าทีม่ คี วามพร้อมให้บริการ
4.13
.678
มาก
6. เจ้าหน้าทีอ่ อกใบเสร็จได้ถูกต้อง
4.15
.672
มาก
7. เจ้าหน้าทีอ่ อกใบเสร็จได้ ครบถ้วน
4.07
.692
มาก
8. เจ้าหน้าทีม่ อี ธั ยาศัยดี พูดจาสุภาพ เป็ นมิตร
4.14
.646
มาก
9. เจ้าหน้าทีด่ แู ลเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
4.13
.651
มาก
10. เจ้าหน้าทีบ่ ริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
4.09
.623
มาก
11. เจ้าหน้าทีม่ คี วามยุตธิ รรม และบริการด้วย
4.14
.560
มาก
ความสุจริตใจ
12. เจ้าหน้าทีแ่ ต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย
4.09
.613
มาก
เฉลีย่ รวม
4.11
.643
มาก
จากตาราง 4 พบว่า ผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้ บริการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจข้อที่ 1 เจ้าหน้ าที่มกี าร
ต้อนรับและสอบถามผูร้ บั บริการสูงที่สุด (𝑥̅ = 4.18) รองลงมาคือ ข้อที่ 6 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ
ได้ถู ก ต้อง (𝑥̅ = 4.15) รองลงมาคือ ข้อ ที่ 8 เจ้าหน้ าที่มอี ัธยาศัยดี พูดจาสุ ภาพเป็ นมิตรและ
ข้อที่ 11 เจ้าหน้าที่มคี วามยุตธิ รรมและบริการด้วยความสุจริตใจ (𝑥̅ = 4.14) มีความพึงพอใจต่ า
ทีส่ ุด คือ ข้อที่ 7 เจ้าหน้าทีอ่ อกใบเสร็จได้ครบถ้วน (𝑥̅ = 4.07) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 เจ้าหน้าทีม่ ี
การอธิบายรายละเอียดของภาษีฯ (𝑥̅ = 4.06) และข้อที่ 3 เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา/ตอบข้อซักถาม
ได้เป็ นอย่างดี (𝑥̅ = 4.01)
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ
งานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ค่าความ
ค่าเฉลีย่
ระดับ
เบีย่ งเบน
ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ
ความพึงพอใจ
S.D.
𝑥̅
1. มีการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย/
3.06
1.191
ปานกลาง
หอกระจายข่าว
2. แบบฟอร์มในการยืน่ เพื่อรับบริการมี
3.52
.878
มาก
ความชัดเจน
3. มีการให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่พกั เทีย่ ง
3.66
.794
มาก
4. มีการให้ความสะดวกและรวดเร็วใน
3.78
.726
มาก
การให้บริการ
5. การให้บริการเป็ นไปตามขัน้ ตอนและเวลาที่
3.79
.731
มาก
กาหนดไว้
6. การให้บริการมีการเรียงลาดับก่อน – หลัง
3.73
.703
มาก
อย่างยุตธิ รรม
7. ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสมต่อ
3.76
.718
มาก
ความต้องการ
8. มีการเปิ ดให้บริการในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์
3.02
1.313
ปานกลาง
เฉลีย่ รวม
3.54
.881
มาก
จากตาราง 5 พบว่า ผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร มีความพึงพอใจด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.54) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจข้อที่ 5 การให้บริก าร
เป็ นไปตามขัน้ ตอนและเวลาทีก่ าหนดไว้สูงที่สุด (𝑥̅ = 3.79) รองลงมาคือข้อที่ 4 มีการให้ความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ (𝑥̅ = 3.78) และข้อที่ 7 ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม
ต่อความต้องการ (𝑥̅ = 3.76) มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 2 แบบฟอร์มในการยื่นเพื่อรับ
บริก ารมีค วามชัด เจน (𝑥̅ = 3.52) รองลงมาคือ ข้อ ที่ 1 มีก ารประชาสัม พัน ธ์เ สีย งไร้ส าย/
หอกระจายข่าว (𝑥̅ = 3.06) และข้อที่ 8 มีการเปิ ดให้บริการในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ (𝑥̅ = 3.02)
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้านสิง่ อานวยความสะดวกใน
การให้บริก ารงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจติ ร
ค่าความ
ค่าเฉลีย่
ระดับ
เบีย่ งเบน
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ความพึงพอใจ
S.D.
𝑥̅
1. มีป้ายบอกทางหรือจุดต่างๆ ของการให้บริการ
3.43
.950
ปานกลาง
ทีช่ ดั เจน
2. มีป้ายแสดงขัน้ ตอนและเวลาให้บริการชัดเจน
3.51
.861
มาก
และเข้าใจง่าย
3. ทีน่ งรอรั
ั ่ บบริการมีจานวนเพียงพอ
3.75
.750
มาก
4. มีความทันสมัยของอุปกรณ์และเครือ่ งมือ
4.08
.650
มาก
5. ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด
4.00
.650
มาก
สวยงามของสถานทีใ่ ห้บริการ
6. แสงสว่างของสถานทีใ่ ห้บริการมีความเพียงพอ
4.02
.658
มาก
7. สถานทีจ่ อดรถมีเพียงพอ
3.71
.845
มาก
8. สถานทีจ่ อดรถมีความปลอดภัย
3.78
.865
มาก
9. มีการบริการน้าดื่ม/บริการหนังสือพิมพ์
4.09
.638
มาก
มีความเหมาะสม
10. สภาพห้องน้า/ห้องสุขามีความสะอาด
4.09
.603
มาก
เหมาะสม
เฉลีย่ รวม
3.84
.747
มาก
จากตาราง 6 พบว่า ผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร มีความพึงพอใจด้านสิง่ อานวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจข้อที่ 9 มีการบริการน้ า
ดื่ม/บริการหนังสือพิมพ์ มีความเหมาะสมและข้อที่ 10 สภาพห้องน้ า/ห้องสุขามีความสะอาด
เหมาะสมสูงที่สุ ด (𝑥̅ = 4.09)รองลงมาคือ ข้อ ที่ 4 มีค วามทัน สมัยของอุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมือ
(𝑥̅ = 4.08) และข้อที่ 6 แสงสว่างของสถานทีใ่ ห้บริการมีความเพียง (𝑥̅ = 4.02) มีความพึงพอใจ
ต่าทีส่ ุดคือข้อที่ 7 สถานทีจ่ อดรถมีเพียงพอ (𝑥̅ = 3.71) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีป้ายแสดงขัน้ ตอน
และเวลาให้บริก ารชัดเจนและเข้าใจง่า ย (𝑥̅ = 3.51) และข้อที่ 1 มีป้ายบอกทางหรือ จุดต่ างๆ
ของการให้บริการทีช่ ดั เจน (𝑥̅ = 3.43)
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สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด พิจ ิต ร ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
พิจารณาเป็ นรายด้าน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้านเช่นกัน เมื่อพิจารณาราย
ข้อของแต่ละด้านพบว่า
1. ด้ า นเจ้า หน้ า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริก าร ข้อ ที่ม ีค่ า เฉลี่ย ของระดับ ความพึง พอใจต่ า ที่สุ ด
3 ลาดับ คือ
1.1 เจ้าหน้าทีอ่ อกใบเสร็จได้ครบถ้วน
1.2 เจ้าหน้าทีม่ กี ารอธิบายรายละเอียดของภาษี
1.3 เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา/ตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี
2. ด้านขัน้ ตอนในการให้บ ริการ ข้อ ที่มคี ่ าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจต่ าที่สุ ด
3 ลาดับ คือ
2.1 แบบฟอร์มในการยืน่ เพื่อรับบริการมีความชัดเจน
2.2 มีการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย/หอกระจายข่าว
2.3 มีการเปิ ดให้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ข้อ ที่มคี ่ าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจต่ าที่สุ ด
3 ลาดับ คือ
3.1 สถานทีจ่ อดรถมีเพียงพอ
3.2 มีป้ายแสดงขัน้ ตอนและเวลาให้บริการชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.3 มีป้ายบอกทางหรือจุดต่างๆ ของการให้บริการทีช่ ดั เจน
ขัน้ ตอนที่ 2 กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
หนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ผลการสัมภาษณ์
จากการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากขัน้ ตอนที่ 1 ทีเ่ ป็ นข้อค้นพบซึง่ ได้จากการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามพบประเด็นทีผ่ ู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้มคี วามพึงพอใจต่ าทีส่ ุด 3 ลาดับ
จานวน 3 ด้าน ซึ่งผู้ว ิจยั น ามาก าหนดประเด็น ในการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่อ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ดังนี้
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ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร พบประเด็น เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จได้ครบถ้วน / เจ้าหน้าที่ม ี
การอธิบายรายละเอียดของภาษีฯ / เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี
“... เจ้า หน้ า ที่นั ้น มีจ านวนไม่ เ พีย งพอต่ อ การให้ บ ริก ารแก่ ผู้ ท่ีม าใช้ บ ริก าร จึง
จาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้ าที่ขา้ งเคียงมาช่วยจึงอาจทาให้เกิดความบกพร่องใน
การออกใบเสร็จ... ”
“ ...ในส่ ว นเรื่อ งเจ้ า หน้ า ที่ อ อกใบเสร็จ ไม่ ค รบถ้ ว นนั ้น ก่ อ นที่ จ ะท าก ารออก
ใบเสร็จรับเงินต้องตรวจสอบรายการจากผู้ใช้บริการและข้อมูลในระบบก่อนเสมอเพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดพลาด ส่วนเรื่องทีเ่ จ้าหน้าทีอ่ ธิบาย ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของผูใ้ ช้บริการได้
ไม่ดีเห็นว่าควรให้เจ้าหน้ าที่ได้มกี ารรับฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ใหม่ๆ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการทางาน เพื่อให้มกี ารบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ...
”
“ ...กาชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ งใบเสร็จการชาระภาษีให้ผู้เสีย
ภาษี และสังให้
่ เจ้าหน้ าทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจในงานทีป่ ฏิบตั ใิ ห้มาขึน้
... ”
“ ...เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบจานวนใบเสร็จให้ครบถ้วนก่อนส่งให้ผู้เสียภาษีทุกครัง้
เจ้าหน้ าที่ควรอธิบายรายละเอียดของภาษี หรือตอบข้อซักถามของผู้เสียภาษี โดยให้มเี นื้อหาที่
กระชับ รวบรัดและเข้าใจง่าย... ”
(Executive, GOV officers & People, ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 21- 23 เมษายน 2560)
ด้ านที่ 2 ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร พบประเด็น แบบฟอร์มในการยื่นเพื่อรับบริการมีความ
ชัด เจน / มีก ารประชาสัมพัน ธ์เสีย งไร้ส าย หอกระจายข่าว / มีการเปิ ดให้บ ริการในวัน หยุด
เสาร์ – อาทิตย์
“ ...ให้เจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบจัดเตรีมเอกสาร/แบบฟอร์มไว้ให้เรียนร้อย เพื่อความ
สะดวกของผู้มาใช้บริการ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ท่เี ข้มข้นหลายๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ฯลฯ ให้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในวันหยุดราชการ... ”
“ ...แบบฟอร์มที่ใช้นัน้ เป็ น แบบที่ดีอ ยู่แล้ว อาจเป็ น เพราะมีช่อ งให้กรอกรายการ
ต่างๆเยอะจึงอาจทาให้เกิดความสับสน ตรงนี้จงึ ควรให้เจ้าหน้าทีค่ อยสอบถามหรือให้คาแนะนา
ผูท้ ม่ี าใช้บริการ... ”
“ ...การประชาสัมพันธ์เป็ นเรื่องที่สาคัญและจาเป็ นมากที่สุดจึงควรส่งเสริมให้มกี าร
ประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ หลายช่องทางเพราะจะช่วยเป็ นการกระตุ้นให้ชาวบ้านมีความ
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กระตื้อ รื้อ ล้น และควรมีก ารจัด ให้เจ้าหน้ าที่อ ยู่บ ริก ารในวัน หยุด และต้ อ งประชาสัม พัน ธ์ใ ห้
ชาวบ้านได้ร.ู้ .. ”
“ ...การประชาสัมพันธ์ถ้าให้ดี มีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้องทัง้ อธิบายเอกสารที่
ควรจะนามาด้วยว่ามีอะไรบ้าง... ”
(Executive, GOV officers & People, ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 21- 23 เมษายน 2560)
ด้านที่ 3 ด้านสิง่ อานวยความสะดวกในการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร พบประเด็น สถานที่จอดรถมีเพียงพอ /
ป้ ายแสดงขัน้ ตอนและเวลาให้บริการชัดเจนและเข้าใจง่าย / มีป้ายบอกทางหรือจุดต่างๆของการ
ให้บริการทีช่ ดั เจน
“ ...ดาเนินการจัดทาโครงการปรับภูมทิ ศั น์ สร้างที่จอดรถสาหรับผู้ติดต่ อราชการ
ติดตัง้ ป้ ายบอกทาง และป้ ายแสดงขัน้ ตอนในการให้บ ริการ จุดนัง่ รอรับ บริการควรมี น้ าดื่ม
กาแฟ ความบันเทิงไว้รอบริการเช่น ทีวกี จ็ ะดี... ”
“ ...ที่จอดรถต้องปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารสานักงานให้เหมาะสาหรับจอดรถ
ได้แ ละตกแต่ งสถานที่ให้ร่ มรื่น มีจุดนัง่ รอ ส่ว นเรื่องป้ ายบอกทางและป้ านแสดงขัน้ ตอนการ
ให้บริการควรทาให้ชดั เจน เด่นสะดุดตาและติดตัง้ ในทีท่ ม่ี องเห็นได้งา่ ย... ”
“ ...ควรจัดทาโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั บริเวณหน้าเทศบาลฯให้มสี ถานที่จอดรถและ
ป้ ายบอกทางชัดเจน... ”
“ ...สถานทีจ่ อดรถควรปรับปรุงพื้นทีบ่ างส่วนให้เป็ นทีส่ าหรับจอดรถผูต้ ดิ ต่อราชการ
หากมีขอ้ จากัดด้านสถานทีอ่ าจแบ่งช่องจอดรถสาหรับพนักงานบางส่วนให้เป็ นทีจ่ อดรถสาหรับ
ผูต้ ดิ ต่อราชการพร้องติดตัง้ ป้ ายและเส้นแบ่งขอบเขตให้ชดั เจน... ”
(Executive, GOV officers & People, ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 21- 23 เมษายน 2560)
สรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย ความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 3 ด้าน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ ให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั งิ านเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรู้
ความสามารถและทักษะ กระบวนการในการปฏิบตั งิ านและการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ
ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการเห็นควรเร่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึก แก่
ประชาชนในการชาระภาษี
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ให้มดี าเนินการจัดทาพร้อมติดตัง้ ป้ ายแสดงขัน้ ตอนในการ
ให้บริการ และป้ ายบอกทาง จุด/สถานทีใ่ ห้บริการต่ างทีส่ งั เกตเห็นได้งา่ ย พร้อมทัง้ การปรับปรุง
พืน้ ทีเ่ พื่อทาสถานทีจ่ อดรถสาหรับผูต้ ดิ ต่อราชการ
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลองค์กร SWOT Analysis
จากการสัม ภาษณ์ กลุ่ ม เป้ าหมายเกี่ ย วกับ การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล องค์ ก ร SWOT
Analysis ผูว้ จิ ยั สรุปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (S-Strengths)
1. ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับการพัฒนาทีด่ ี
2. บุคลากรและเจ้าหน้าทีม่ คี วามตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ าน
3. มีบรรยากาศในการทางานทีด่ ี
4. ทีต่ งั ้ ขององค์กรอยูใ่ นจุดทีม่ ถี นนสามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง
5. ขนาดของพืน้ ทีภ่ ายในตาบลมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
จุดอ่อน (W-Weaknesses)
1. เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านมีจานวนไม่เพียงพอ
2. เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านยังขาดความความรูค้ วามเข้าใจในขัน้ ตอนการจัดเก็บ
รายได้
3. เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านยังขาดความเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
4. การประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งต่างๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ทด่ี ี
5. พืน้ ทีภ่ ายในองค์กรมีขนาดเล็ก
6. สภาพแวดล้อมบริเวณองค์กรยังไม่เป็ นระเบียบ
โอกาส (O-Opportunities)
1. ผูม้ หี น้าทีเ่ สียส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
2. ในเขตพืน้ ทีม่ จี านวนทีพ่ กั อาศัยและร้านค้าเพิม่ มากขึน้
3. การส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารทาเกษตรหมุนเวียนประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้
อุปสรรค (T-Threats)
1. ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีพยายามหลบเลีย่ งการเสียภาษี
2. กฎหมายทีใ่ ช้ในการจัดเก็บรายได้ลา้ สมัย
3. ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจและจิตสานึกในการเสียภาษี
4. สภาพ ดิน ฟ้ า อากาศ ทีไ่ ม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน
การสร้างยุทธศาสตร์
ผู้ว ิจ ัย ก าหนดทิศ ทางโดยการก าหนด วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์
เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์/โครงการ เพื่อ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาประสิทธิภาพงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร เพื่อกระตุ้นให้ผมู้ ี
หน้าทีเ่ สียภาษีทม่ี าใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้องมีความตื่นตัว และ
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ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ในหน้ า ที่ ข องตนเองร่ ว มกั บ การบริก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ท่ี ม ี
ประสิทธิภาพของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร รายละเอียด ดังนี้
วิสยั ทัศน์ “ พัฒนาทักษะและองค์ความรูใ้ นการให้บริการและงานจัดเก็บรายได้ สู่การ
บริการเป็ นเลิศ ก่อเกิดประสิทธิภาพ ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างบุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละมีทศั นคติทด่ี ใี นการบริการ
2. การปลูกฝั งและสร้างจิตสานึกอันดีของประชาชนต่อการชาระภาษี
3. พัฒนาระบบการการปฏิบตั งิ านและการบริการทีท่ นั สมัย
4. การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทางาน
ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
เป้ าประสงค์
1. เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้ ทักษะในการปฏิบตั งิ านสูงขึน้
2. เจ้าหน้าทีม่ กี ารให้บริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
3. สามารถให้คาแนะนา และตอบข้อซักถามแก่ผใู้ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้
เป็ นอย่างดี
ตัวชีว้ ดั
1. ความรูค้ วามเข้าใจของประชาชนทีใ่ ช้บริการเกีย่ วกับเรือ่ งภาษี
2. ความพึงพอใจของประชาชนทีใ่ ช้บริการต่อเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
กลยุทธ์ / โครงการดาเนินงาน ในยุทธศาสตร์
1. จัดให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องเข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆ เกีย่ วข้อง
2. จัดการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน/องค์กรทีป่ ระสบความสาเร็จเรือ่ งการ
จัดเก็บรายได้
3. ทาบันทึกผลการฝึกอบรมทุกครัง้ หลังเสร็จสิน้ การฝึกอบรม
4. ทาการประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้ ช่วงระยะเวลาในการให้บริการด้วย
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทุกครัง้
ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีแก่ผู้
มีหน้าทีเ่ สียภาษี
เป้ าประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ สียภาษีมายืน่ แบบฯและชาระภาษีในระยะเวลาทีก่ าหนด
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2. เพื่อลดปั ญหาการหลีกเลีย่ งการชาระภาษี
ตัวชีว้ ดั
1. จานวนลูกหนี้ภาษีคา้ งชาระลดลง
2. รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้
3. การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน
กลยุทธ์ / โครงการดาเนินงาน ในยุทธศาสตร์
1. จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร
2. จัดทาโครงฝึกอบรมสร้างจิตสานึกในการชาระภาษี
3. ทาการประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้ ช่วงระยะเวลาในการให้บริการด้วย
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทุกครัง้
ยุทธศาสตร์ 3 การปรับปรุงภูมทิ ศั น์สานักงาน
เป้ าประสงค์
1. เพื่อให้ภมู ทิ ศั น์บริเวณรอบอาคารสานักงานมีความร่มรื่น สวยงาน
2. เพื่อให้มสี ถานทีจ่ อดรถสาหรับผูม้ าติดต่อราชการ
3. เพื่อให้มจี ดุ นังพั
่ กนอกอาคารสานักงาน
4. เพื่อให้มปี ้ ายบอกทาง ป้ ายบอกจุดบริการต่างๆ และป้ ายแสดงขัน้ ตอนและ
เวลาในการให้บริการ
ตัวชีว้ ดั
1. เทศบาลมีภมู ทิ ศั น์ทด่ี แี ละเหมาะสมกับกับการเป็ นหน่วยงานรัฐ
2. ประชาชนนอกพืน้ ไม่หลงทางในการเดินทางมายังเทศบาล
3. ความพึงพอใจของประชาชนทีใ่ ช้บริการ
กลยุทธ์ / โครงการดาเนินงาน ในยุทธศาสตร์
1. โครงการมุมพักผ่อนเพื่อประชาชน
2. สร้างสถานทีจ่ อดรถสาหรับผูม้ าติดต่อราชการ
3. ติดตัง้ ป้ ายบอกทาง ป้ ายบอกจุดบริการและป้ ายแสดงขัน้ ตอนและเวลาการ
ให้บริการ
4. ทาการประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้ ช่วงระยะเวลาในการให้บริการด้วย
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทุกครัง้
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ตาราง 7 แสดงการสร้างยุทธศาสตร์
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วิสยั ทัศน์ “ พัฒนาทักษะและองค์ความรูใ้ นการให้บริการและงานจัดเก็บรายได้ สู่การบริการเป็ นเลิศ ก่อเกิดประสิทธิภาพ ”
พันธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั
กลยุทธ์ / โครงการ
1. เสริมสร้างบุคลากร ยุทธศาสตร์ 1
1. เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้
1. ความรูค้ วามเข้าใจ 1. จัดให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเข้า
ให้มคี วามรูแ้ ละมี
การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ของประชาชนทีใ่ ช้
รับการอบรมในโครงการต่างๆ
ทัศนคติทด่ี ใี นการ
ทักษะ ความรู้
สูงขึน้
บริการเกีย่ วกับเรือ่ ง
เกีย่ วข้อง
บริการ
ความสามารถในการ 2. เจ้าหน้าทีม่ กี าร
ภาษี
2. จัดการศึกษาดูงานจาก
2. การปลูกฝั งและ
ปฏิบตั งิ าน
ให้บริการทีด่ แี ละมี
2. ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรทีป่ ระสบ
สร้างจิตสานึกอันดี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนทีใ่ ช้บริการ ความสาเร็จเรือ่ งการ
ของประชาชนต่อการ
3. สามารถให้คาแนะนา
ต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้
จัดเก็บรายได้
ชาระภาษี
และตอบข้อซักถามแก่
ให้บริการ
3. ทาบันทึกผลการฝึกอบรมทุก
3. พัฒนาระบบการ
ผูใ้ ช้บริการงานจัดเก็บ
ครัง้ หลังเสร็จสิน้ การฝึกอบรม
การปฏิบตั งิ านและการ
รายได้
4. ทาการประเมินผลหลังจากเสร็จ
บริการทีท่ นั สมัย
เป็ นอย่างดี
สิน้ ช่วงระยะเวลาในการให้บริการ
4. การสร้าง
ด้วยแบบสอบถามระดับความพึง
สภาพแวดล้อมทีด่ ใี น
พอใจทุกครัง้
การทางาน
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ตาราง 7 (ต่อ)
พันธกิ จ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์/โครงการ

1. เพือ่ ให้ผเู้ สียภาษีมายืน่
แบบฯและชาระภาษีใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
2. เพือ่ ลดปั ญหาการ
หลีกเลีย่ งการชาระภาษี

1. จานวนลูกหนี้ภาษีคา้ ง
ชาระลดลง
2. รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิม่ ขึน้
3. การจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน

1. จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์แบบ
ครบวงจร
2. จัดทาโครงฝึกอบรมสร้างจิตสานึก
ในการชาระภาษี
3. ทาการประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้
ช่วงระยะเวลาในการให้บริการด้วย
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจทุก
ครัง้

ยุทธศาสตร์ 3
การปรับปรุงภูมทิ ศั น์
สานักงาน

1. เพือ่ ให้ภมู ทิ ศั น์บริเวณ
รอบอาคารสานักงานมีความ
ร่มรืน่ สวยงาน
2. เพือ่ ให้มสี ถานทีจ่ อดรถ
สาหรับผูม้ าติดต่อราชการ
3. เพือ่ ให้มจี ุดนังพั
่ กนอก
อาคารสานักงาน
4. เพือ่ ให้มปี ้ ายบอกทาง
ป้ ายบอกจุดบริการต่างๆ
และป้ ายแสดงขัน้ ตอนและ
เวลาในการให้บริการ

1. เทศบาลมีภมู ทิ ศั น์ทด่ี ี
และเหมาะสมกับกับการ
เป็ นหน่วยงานรัฐ
2. ประชาชนนอกพืน้ ไม่
หลงทางในการเดินทาง
มายังเทศบาล
3. ความพึงพอใจของ
ประชาชนทีใ่ ช้บริการ

1. โครงการมุมพักผ่อนเพื่อประชาชน
2. สร้างสถานทีจ่ อดรถสาหรับผูม้ า
ติดต่อราชการ
3. ติดตัง้ ป้ ายบอกทาง ป้ ายบอกจุด
บริการและป้ ายแสดงขัน้ ตอนและ
เวลาการให้บริการ
4. ทาการประเมินผลหลังจากเสร็จสิน้
ช่วงระยะเวลาในการให้บริการด้วย
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ
ทุกครัง้
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ยุทธศาสตร์ 2
การส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
จิตสานึกในการชาระ
ภาษีแก่ผมู้ หี น้าทีเ่ สีย
ภาษี
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