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บทท่ี  5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยั  เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจดัเก็บรายได้ของ

เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร โดยมวีตัถุประสงคค์อื 1) เพื่อศกึษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอ           
วงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร และ 2) เพื่อก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจิตร เป็นการวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยการศึกษาจากเอกสาร วารสาร ต ารา และงานวิจัย       
ที่เกี่ยวขอ้งมาประยุกต์ใช้ในการศกึษาวจิยั ซึ่งการพจิารณาผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวนัน้  
ท าให้ได้ข้อสรุปของการศึกษาวิจัย รวมทัง้เป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจน าไปเป็นแนวทาง            
ในการศกึษาต่อไป การวจิยัครัง้นี้เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมได้มาวเิคราะห์
พรอ้มกบัสรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ตามขัน้ตอนการวจิยัดงันี้ 
 
สรปุผลการวิจยั 

การศึกษาวิจยั  เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจดัเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองปล้อง  อ าเภอวงัทรายพูน  จงัหวดัพิจติร  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม    
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีรายได้ 5,001-10,000 บาท ต่อเดือน ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากคอื ระดบัประถมศึกษา และประเภทของงานจดัเก็บรายได้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้
บรกิาร   มากที่สุดคอื ภาษีบ ารุงท้องที่  โดยผลของการศกึษาสามารถน าประเดน็มาสรุปตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 

1.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล     
หนองปลอ้ง  อ าเภอวงัทรายพนู  จงัหวดัพจิติร ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี้ 

1.1  ด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิาร  พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยของระดบัความพงึพอใจต ่าที่สุด 3 ล าดบัและเป็นประเด็นที่ควร
ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขคือ ข้อที่ 7 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จได้ครบถ้วน ข้อที่ 2 เจ้าหน้าที่
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มกีารอธิบายรายละเอียดของภาษีฯ และข้อที่ 3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามได้    
เป็นอยา่งด ี 

1.2  ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร  พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยของระดบัความพงึพอใจต ่าที่สุด 3 ล าดบัและเป็นประเด็นที่ควร
ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขคอื ขอ้ที่ 2 แบบฟอรม์ในการยื่นเพื่อรบับรกิารมคีวามชดัเจน ขอ้ที่ 1    
มกีารประชาสมัพันธ์เสียงไร้สาย/หอกระจายข่าว และข้อที่ 8 มกีารเปิดให้บรกิารในวนัหยุด  
เสาร ์– อาทติย ์

1.3  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยของระดบัความพงึพอใจต ่าที่สุด 3 ล าดบัและเป็นประเด็นที่ควร
ได้รบัการปรบัปรุงแก่ไขคอื ขอ้ที่ 7 สถานที่จอดรถมเีพยีงพอ ขอ้ที่ 2 มป้ีายแสดงขัน้ตอนและ
เวลาให้บรกิารชดัเจนและเขา้ใจง่าย และขอ้ที ่1 มป้ีายบอกทางหรอืจุดต่างๆ ของการให้บรกิาร 
ทีช่ดัเจน  

2.  การก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาล
ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร  ผลจากการศกึษาวจิยัท าให้ทราบถงึระดบั
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอ           
วงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร ผู้วจิยัจงึได้ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร โดยน าเสนอ วสิยัทศัน์ 
พนัธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั กลยุทธ์/โครงการด าเนินงานในยุทธศาสตร ์          
เพื่อกระตุ้นให้ผูม้หีน้าที่เสยีภาษีที่มาใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง 
มคีวามตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคญัในหน้าที่ของตนเองร่วมกับการบรกิารงานจดัเก็บ
รายได้ที่มีประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร ์1 การส่งเสรมิพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน 
ยุทธศาสตร ์2 การส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์และสรา้งจติส านึกในการช าระภาษีแก่ผู้มหีน้าที่
เสยีภาษ ียทุธศาสตร ์3 การปรบัปรงุภมูทิศัน์ส านกังาน 
  
อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัครัง้นี้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
1.  จากผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาล

ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร ผู้วจิยัมุ่งเน้นศึกษาข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่ง      
ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมในแต่ละด้านทัง้ 3 ด้านมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากแต่   
มขีอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด 3 ล าดบัทัง้ 3 ดา้น รายละเอยีดดงันี้ 
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1.1  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร ภาพรวมระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
พบขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด 3 ล าดบั คอื เจา้หน้าทีอ่อกใบเสรจ็ไดค้รบถว้น เจา้หน้าทีม่กีารอธบิาย
รายละเอยีดของภาษฯี เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน า/ตอบขอ้ซกัถามไดเ้ป็นอย่างด ีเนื่องจากเจา้หน้าที่
มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการท างานน้อยและจ านวนเจา้หน้าทีม่ไีมเ่พยีงพอจงึท าตอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจากเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานต าแหน่งอื่นมาช่วยใหบ้รกิาร เป็นเหตุให้เจา้หน้าทีม่คีวามรู้
และทักษะการท างานไม่เพียงพอไม่สามารตอบข้อสงสัย หรือให้ค าแนะน าได้ถูกต้อง            
ซึ่งสอดคล้องกับ นภาพร  จุดาบุตร (2557 : 91) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ    
การให้บรกิารจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลโพธิท์อง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด พบว่า 
ด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิาร ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลโพธิท์องอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด คือ 
เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสยัได้ตรงประเด็น  สอดคล้องกับงานวิจยัของ อรณิชา    
เจนเขตกิจ (2555 : 41) ได้ศึกษาการพัฒนาการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของเทศบาลต าบล   
ศาลเจ้าไก่ ต่อ  อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ด้านบุ คลากร เทศบาลฯ               
ขาดผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นภาษทีีใ่หค้วามรู ้ค าแนะน าแก่ผูเ้สยีภาษ ีจากการทีบุ่คลากรจดัเกบ็ภาษี
ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั ระเบยีบ กฎหมาย และแนวทางปฏบิตักิารจดัเกบ็ภาษ ีส่งผลให้
รบัช าระภาษีจากประชาชนผู้มาใช้บรกิารไม่ถูกต้อง หรอืรบัช าระภาษีผดิพลาดท าให้ประชาชน
ต้องเสยีเวลามาขอช าระภาษีใหม่และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จรีชญา  สุขไหว (2558 : 69) 
ศกึษาเรื่องปัญหาในการจดัเก็บภาษีท้องถิน่ของเจา้หน้าที่เทศบาลในเขตจงัหวดัล าพูน พบว่า 
ปัญหาดา้นบุคลากรส่วนใหญ่เหน็ว่าเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานบางคนของเทศบาลยงัไมม่คีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบับทบญัญตัใินการจดัเกบ็ภาษ ีท าใหเ้กดิความสบัสนในการตคีวามผดิพลาดไดง้า่ย 

 1.2  ด้านขัน้ตอนในการให้บริการ ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ใน      
ระดบัมาก พบขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 3 ล าดบั คอื แบบฟอรม์ในการยื่นเพื่อรบับรกิารมคีวาม
ชดัเจน   มกีารประชาสมัพนัธ์เสยีงไรส้าย/หอกระจายข่าว และมกีารเปิดให้บรกิารในวนัหยุด            
เสาร ์– อาทติย ์  การประชาสมัพนัธ์จากทางเทศบาลต าบลหนองปล้องไม่ทัว่ถึงไม่ครอบคลุม
พื้นที่ ท าให้ต้องอาศัยการประชาสมัพนัธ์จาทางก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และการบอกปากต่อปาก    
จงึท าใหก้ารบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัการช าระภาษไีม่ครบถว้นและถูกต้อง ท าใหเ้กดิปัญหาในการมา
ใช้บรกิารเกนิระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบั ปิยะ  เส็งฉุย (2555 : 73-74) ศกึษาความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารในการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลเหมอืง อ าเภอ  
เมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนใน  
การให้บรกิาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด      
คอื เทศบาลอ านวยความสะดวกโดยใหบ้รกิารในวนัหยุดราชการ อ านวยความสะดวกใหผู้ช้ าระ
ภาษีด้วยการออกบริการเทศบาลเคลื่อนที่รบัช าระภาษี  สอดคล้องกับงานวิจยัของ เรวด ี      
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บุญเลิศ (2556 : 52) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบรกิารงานจดัเก็บรายได้ขององค์การบรหิาร    
ส่วนต าบลตะนาวศร ีอ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีพบว่าคุณภาพการบรกิารงานจดัเก็บรายได้
ดา้นการตดิต่อสื่อสารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ดคอื ไดร้บัขา่วสารผ่านหอกระจายขา่วอย่างสม ่าเสมอ 

1.3  ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ภาพรวมระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
พบขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 3 ล าดบั คอื สถานที่จอดรถมเีพยีงพอ มป้ีายแสดงขัน้ตอนและเวลา
ให้บรกิารชดัเจนและเข้าใจง่าย และมป้ีายบอกทางหรอืจุดต่างๆ ของการให้บรกิารที่ชดัเจน    
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะ  เสง็ฉุย (2555 : 73) ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การให้บรกิารในการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลเหมอืง อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี
พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารในการจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต าบลเหมอืง 
อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีด้านสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดคอื ส านักงานจดัเก็บภาษีมกีารจดั
ป้ายและผงัแสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริวรรณ แดงอรุณ 
(2557 : 64) ศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารการจดัเกบ็ภาษบี ารุงท้องที่ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ด้านสถานที่ให้บรกิารโดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ          
ความเพียงพอของสถานที่จอดรถและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญเรือน  ทาระจีน      
(2555 : 77) ศกึษาเรื่องความคดิเหน็ของประชาชนในต าบลทุ่งกลว้ยทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารจดัเกบ็
ภาษีขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกล้วย อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบว่า ความคดิเห็น
ของประชาชนในต าบลทุ่งกล้วยที่มีต่อการให้บรกิารจดัเก็บภาษี ด้านสถานที่/สิง่อ านวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคือ       
มกีารจดัท าป้ายและผงัแสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน 

2.  การก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาล  
ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร ผูว้จิยัน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตอนที ่1 
ที่เป็นข้อค้นพบมาก าหนดประเด็นสมัภาษณ์ร่วมกบัการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร (SWOT 
Analysis) ร่วมกับการวาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อค้นหาศักยภาพขององค์กรในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง        
อ าเภอวังทรายพูน จงัหวัดพิจิตร จากการศึกษาพบว่ามีความจ าเป็นต้องก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์การพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอ    
วงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร เพื่อน ามาก าหนดเป้าประสงคแ์ละกจิกรรม/โครงการนัน้ โดยผลของ
การก าหนดทศิทางยุทธศาสตรเ์รื่องนี้ จะท าให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชน บุคลากรและองค์กร 
เลอืกยุทธศาสตรโ์ดยอาศยัหลกัการวเิคราะหย์ุทธศาสตร ์(Strategic Analysis) เพื่อให้ได้ขอ้มูล
ส าหรับการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์น าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์        
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โดยการก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยุทธ์/โครงการ
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง
ประกอบดว้ย  

ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสรมิพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงาน   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของเจษฎา  จิราสุคนธ์ (2555 : 79) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษทีอ้งถิน่ของเทศบาลเมอืงกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ไดเ้สนอ
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกระทุ่ มแบน        
ด้านบุคลากรโดยปัจจยัหลักของการพัฒนาด้านนี้คือ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีของ
เทศบาลเมอืงกระทุ่มแบนหรอืเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยงัคงมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ไม่มาก การให้ค าปรกึษาต่างๆ ซึ่งเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่
ให้กบัประชาชน หากบุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญและสามารถตอบข้อซกัถามได้อย่างรวดเรว็ 
ดงันัน้บุคลากรบางส่วนที่ยงัไม่มคีวามเชี่ยวชาญ ควรได้รบัการพฒันาความรูค้วามสามารถให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับ อรณิชา         
เจนเขตกิจ (2555 : 44) ศึกษาเรื่องการพฒันาการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของเทศบาลต าบล 
ศาลเจ้าไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ พบว่าแนวทางการพัฒนาการจดัเก็บภาษี  
บ ารุงท้องที่ของเทศบาลฯให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ด้านบุคลากร เทศบาลฯ ควรมกีารจดัอบรม
พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเกี่ยวกับการให้บริการมีความส าคัญมากต่อหน่วยงาน       
เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ที่        
มบีทบาทส าคญั ถอืเป็นกลไกหลกัของหน่วยงานในการใหบ้รกิารและเป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะท าให้
ประชาชนเกดิความประทบัใจต่อการใหบ้รกิาร โดยต้องใหเ้ทศบาลฯจดัอบรมเพิม่ทกัษะในการ
ใช้เครื่องมอืเทคโนโลยต่ีางๆ อบรมด้านความรู้ ความเข้าใจในการปฏบิตัิงานด้านการจดัเก็บ
รายได ้ดา้นระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานและขัน้ตอนในการปฏบิตักิาร
จดัเกบ็ภาษใีหถู้กต้อง เพื่อทีจ่ะสามารถอธบิายใหแ้ก่ผูม้าช าระภาษไีดอ้ย่างถูกต้องแม่นย า และ
ที่ส าคญัต้องการให้อบรมด้านระบบการให้บรกิารที่ทนัสมยัควรศกึษาขอ้มูลจากแหล่งสื่อต่างๆ 
เช่น อนิเตอรเ์น็ต หนังสอื วารสาร กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตังิาน 
และจดัท าแผนอัตราก าลงัของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปรมิาณงานจดัเก็บรายได้ เมื่อมกีาร
โยกยา้ยสบัเปลีย่นบุคลากรทีท่ าหน้าทีจ่ดัเกบ็ภาษจีะไดม้กีารปฏบิตังิานแทนกนัอย่างเหมาะสม   

ยุทธศาสตร ์2 การส่งเสรมิการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งจติส านึกในการช าระภาษีแก่ 
ผู้มีหน้าที่ เสียภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนาภรณ์  จิรารกัษ์ (2556 : 81) ศึกษา       
การพฒันาประสทิธภิาพการให้บรกิารงานการเงนิและบญัชเีพื่อเสรมิสร้างความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารในส านักงานพฒันาชุมชน จงัหวดัสกลนคร พบว่า แนวทางการพฒันาการใหบ้รกิาร
งานการเงนิและบญัช ีเพื่อเสรมิสรา้งความพงึพอใจของผู้รบับรกิารในส านักงานพฒันาชุมชน 
จงัหวดัสกลนคร คอื เพิม่เตมิช่องทางการสื่อสาร/ประชาสมัพนัธง์านการเงนิและบญัช ีสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของ สรญา คงรอด (2559 : 154) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จังหวีดพิจิตร พบว่าด้านความ          
มจีติส านึกในหน้าที่การเสยีภาษีของผู้เสยีภาษี มแีนวทางในการแก้ไขคอื ควรเพิม่มาตรการ
สร้างแรงจูงใจรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจและเห็นถึงความส าคญัในการช าระภาษีให้ครบถ้วน    
ตรงเวลา โดยประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนเห็นว่าเงนิภาษีทุกบาททุกสตางค์ทีไ่ดช้ าระใหก้บัทาง
เทศบาลนัน้ไดถู้กน าไปใชใ้นการพฒันาชุมชนในทอ้งถิน่อย่างคุม้ค่า ซึง่เป็นการสรา้งแรงจงูใจให้
ประชาชนมาช าระภาษใีหก้บัเทศบาลอยา่งครบถว้น 

ยุทธศาสตร์ 3 การปรบัปรุงภูมทิัศน์ส านักงาน สอดคล้องกับงานวจิยัของ จนิเรศ     
สีสุหร่าย (2555 : 59) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการให้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ กองคลงั
เทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา พบว่า ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขประสทิธภิาพ
การให้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ ดงันี้ ควรมป้ีายบอกจุดให้บรกิารหลายๆป้าย มลีูกศรแสดง    
ให้เห็นและต่อเนื่องกัน หรอืมีสญัลักษณ์ในการให้บรกิารที่แตกต่างจากงานบรกิารด้านอื่น 
สถานทีจ่อดรถควรท าช่องใหจ้อดรถ แยกทีจ่อดรถแต่ละประเภท มป้ีายบอกทางเขา้ออกชดัเจน 
รวมถึงมรีะบบป้องกันภายในและภายนอกอาคาร ควรปรบัปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท างานและ    
สองขา้งทางใหร้ม่รืน่ 

เพื่อกระตุ้นให้ผูม้หีน้าที่เสยีภาษีที่มาใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
หนองปลอ้งมคีวามตื่นตวัและตระหนักถงึความส าคญัในหน้าทีข่องตนเองร่วมกบัการบรกิารงาน
จดัเกบ็รายไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพของเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้  
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประสทิธภิาพ

งานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร ดงันี้ 
1.  ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง 

อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากและผลจากการวเิคราะหข์อ้มลู
ระดบัความพงึพอใจทัง้ 3 ดา้น มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากเช่นกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด 3 ล าดบัทัง้ 3 ดา้น ทีส่่งผลต่อการใหบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบล
หนองปล้อง ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเสนอยุทธศาสตรเ์พื่อพฒันาประสิทธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

2.  จากการศึกษาผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บ
รายไดด้า้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจน้อยในส่วนของเจา้หน้าทีไ่มส่ามารถ
อธิบาย ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามจากผู้ใช้บรกิารได้และยงัออกใบเสรจ็ช าระภาษีไม่
ครบถ้วน ผู้วิจ ัยจึงเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถใน         
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การปฏบิตังิาน โดยเน้นให้เจา้หน้าที่ได้เขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบังานที่ต้องปฏบิตั ิมกีารจดั
ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รบัรางวลัดีเด่นด้านการให้บรกิารงานจดัเก็บรายได ้    
เพื่อเป็นการพฒันาการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ  

3.  ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร พบว่าผูใ้ชบ้รกิารยงัมคีวามพงึพอใจน้อยในส่วนของ
แบบฟอร์ม ในการยื่น เพื่ อรับบริการ การเปิดให้บริการในวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์และ               
การประชาสมัพันธ์เสียงไร้สาย/หอกระจายข่าว ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ  
การประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งจติส านึกในการช าระภาษแีก่ผู้มหีน้าที่เสยีภาษ ีโดยมุ่งเน้นใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธ์ที่หลากหลายช่องทางที่สามารถเขา้ถงึให้ผู้เสยีภาษีได้รบัทราบและการลงพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกที่ดีในการช าระภาษีแก่ผู้ที่มีหน้าที่      
เสยีภาษใีนพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

4.  ด้านสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บรกิารยงัพอใจน้อยเรื่องสถานที่จอดรถ 
ป้ายแสดงขัน้ตอนและเวลาในการให้บรกิารรวมถงึป้ายบอกสถานที่ จุดบรกิารต่างๆ ผู้วจิยัจงึ
เสนอยุทธศาสตร์การปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน โดยให้มุ่งเน้นให้ผู้มีหน้าที่ร ับผิดชอบ 
ด าเนินการจดัท าและตดิตัง้ป้ายต่างๆ ในจดุทีต่อ้งบรกิาร ทีส่งัเกตเหน็ไดง้่ายและจดัสรา้งสถานที่
จอดรถส าหรบัผู้มาติดต่อใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้และงานอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชนและส่งเสรมิใหก้ารบรกิารงานจดัเกบ็รายไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
1.  ควรมกีารศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาล

ต าบลอื่นที่มีล ักษณะคล้ายกันหรอืพื้นที่ใกล้เคียงมาท าการวิจยั เพื่อน ามาเปรยีบเทียบกับ
ผลการวจิยัครัง้นี้ 

2.  ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการใหบ้รกิารงานจดัเกบ็รายไดข้อง
เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

3.  เมื่อน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ควรจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
ยทุธศาสตรอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธใ์นการ
ให้บรกิารงานจดัเกบ็รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปลอ้งให้สอดคล้องกบันโยบายขององค์กร
ต่อไป 
 


