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บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาวิจยั เรื่อ งยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัดเก็ บ รายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร โดยมีวตั ถุประสงค์คอื 1) เพื่อศึกษา
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลต าบลหนองปล้ อ ง อ าเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร และ 2) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บ
รายได้ข องเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวังทรายพู น จังหวัด พิจ ิต ร เป็ น การวิจ ยั แบบ
ผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยการศึก ษาจากเอกสาร วารสาร ต ารา และงานวิจ ัย
ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั ซึ่งการพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวนัน้
ท าให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ของการศึ ก ษาวิจ ัย รวมทัง้ เป็ นต้ น แบบให้ ผู้ ท่ี ส นใจน าไปเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไป การวิจยั ครัง้ นี้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์
พร้อมกับสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี้
สรุปผลการวิ จยั
การศึก ษาวิจยั เรื่อ งยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัดเก็บ รายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวังทรายพู น จังหวัด พิจติ ร พบว่ าผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากมีอ ายุ 60 ปี ข้ึน ไป อาชีพ ของผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นมากประกอบอาชีพ เกษตรกร รายได้ต่ อ เดือ นของผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่ ว นมากมีรายได้ 5,001-10,000 บาท ต่ อ เดือ น ระดับ การศึก ษาของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ส่วนมากคือ ระดับประถมศึกษา และประเภทของงานจัดเก็บรายได้ท่ผี ู้ตอบแบบสอบถามใช้
บริการ มากที่สุดคือ ภาษีบารุงท้องที่ โดยผลของการศึกษาสามารถนาประเด็นมาสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ระดับ ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลต าบล
หนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 3 ลาดับและเป็ นประเด็นที่ควร
ได้ร บั การปรับ ปรุง แก้ ไ ขคือ ข้อ ที่ 7 เจ้า หน้ า ที่อ อกใบเสร็จ ได้ค รบถ้ ว น ข้อ ที่ 2 เจ้า หน้ า ที่
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มีก ารอธิบ ายรายละเอีย ดของภาษีฯ และข้อ ที่ 3 เจ้าหน้ าที่ให้ค าแนะน า/ตอบข้อ ซัก ถามได้
เป็ นอย่างดี
1.2 ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 3 ลาดับและเป็ นประเด็นที่ควร
ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขคือ ข้อที่ 2 แบบฟอร์มในการยื่นเพื่อรับบริการมีความชัดเจน ข้อที่ 1
มีก ารประชาสัมพันธ์เสียงไร้ส าย/หอกระจายข่าว และข้อ ที่ 8 มีการเปิ ดให้บริก ารในวันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์
1.3 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด 3 ลาดับและเป็ นประเด็นที่ควร
ได้รบั การปรับปรุงแก่ไขคือ ข้อที่ 7 สถานที่จอดรถมีเพียงพอ ข้อที่ 2 มีป้ายแสดงขัน้ ตอนและ
เวลาให้บริการชัดเจนและเข้าใจง่าย และข้อที่ 1 มีป้ายบอกทางหรือจุดต่างๆ ของการให้บริการ
ทีช่ ดั เจน
2. การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ผลจากการศึกษาวิจยั ทาให้ทราบถึงระดับ
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลต าบลหนองปล้ อ ง อ าเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ผู้วจิ ยั จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร โดยนาเสนอ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์/โครงการดาเนินงานในยุทธศาสตร์
เพื่อกระตุ้นให้ผมู้ หี น้าที่เสียภาษีท่มี าใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง
มีค วามตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญ ในหน้ าที่ของตนเองร่วมกับการบริการงานจัดเก็บ
รายได้ท่ีม ีป ระสิท ธิภ าพของเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวัง ทรายพู น จังหวัด พิจ ิต ร
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมการประชาสัม พันธ์และสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีแก่ผู้มหี น้าที่
เสียภาษี ยุทธศาสตร์ 3 การปรับปรุงภูมทิ ศั น์สานักงาน
อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้มปี ระเด็นทีน่ ่าสนใจนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลหนองปล้อ ง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ผู้วจิ ยั มุ่งเน้ นศึกษาข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริก าร ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมในแต่ละด้านทัง้ 3 ด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่
มีขอ้ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด 3 ลาดับทัง้ 3 ด้าน รายละเอียดดังนี้
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1.1 ด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการ ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
พบข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด 3 ลาดับ คือ เจ้าหน้าทีอ่ อกใบเสร็จได้ครบถ้วน เจ้าหน้าทีม่ กี ารอธิบาย
รายละเอียดของภาษีฯ เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา/ตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่
มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการทางานน้อยและจานวนเจ้าหน้าทีม่ ไี ม่เพียงพอจึงทาต้องขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านตาแหน่ งอื่นมาช่วยให้บริการ เป็ นเหตุให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้
และทัก ษะการท างานไม่ เ พี ย งพอไม่ ส ามารตอบข้ อ สงสัย หรือ ให้ ค าแนะน าได้ ถู ก ต้ อ ง
ซึ่งสอดคล้อ งกับ นภาพร จุดาบุ ต ร (2557 : 91) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่ อ
การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลโพธิ ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลโพธิท์ องอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ข้ อ ที่ ม ีค่ า เฉลี่ย ต่ า สุ ด คื อ
เจ้าหน้ าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อ สงสัยได้ต รงประเด็น สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ อรณิช า
เจนเขตกิจ (2555 : 41) ได้ศึก ษาการพัฒ นาการจัดเก็บภาษีบารุงท้อ งที่ของเทศบาลต าบล
ศาลเจ้ า ไก่ ต่ อ อ าเภอลาดยาว จั ง หวั ด นครสวรรค์ พ บว่ า ด้ า นบุ ค ลากร เทศบาลฯ
ขาดผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านภาษีทใ่ี ห้ความรู้ คาแนะนาแก่ผเู้ สียภาษี จากการทีบ่ ุคลากรจัดเก็บภาษี
ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบตั กิ ารจัดเก็บภาษี ส่งผลให้
รับชาระภาษีจากประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ถูกต้อง หรือรับชาระภาษีผดิ พลาดทาให้ประชาชน
ต้องเสียเวลามาขอชาระภาษีใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จีรชญา สุขไหว (2558 : 69)
ศึกษาเรื่องปั ญหาในการจัดเก็บภาษีท้องถิน่ ของเจ้าหน้ าที่เทศบาลในเขตจังหวัดลาพูน พบว่า
ปั ญหาด้านบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านบางคนของเทศบาลยังไม่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับบทบัญญัตใิ นการจัดเก็บภาษี ทาให้เกิดความสับสนในการตีความผิดพลาดได้งา่ ย
1.2 ด้ า นขัน้ ตอนในการให้ บ ริก าร ภาพรวมระดับ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ น
ระดับมาก พบข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3 ลาดับ คือ แบบฟอร์มในการยื่นเพื่อรับบริการมีความ
ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย/หอกระจายข่าว และมีการเปิ ดให้บริการในวันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์ การประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลตาบลหนองปล้องไม่ทวถึ
ั ่ งไม่ครอบคลุม
พื้นที่ ทาให้ต้อ งอาศัยการประชาสัมพันธ์จาทางกานัน/ผู้ใหญ่ บ้าน และการบอกปากต่ อปาก
จึงทาให้การับรูข้ า่ วสารเกี่ยวกับการชาระภาษีไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ทาให้เกิดปั ญหาในการมา
ใช้บริการเกินระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ ปิ ยะ เส็งฉุ ย (2555 : 73-74) ศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลเหมือ ง อ าเภอ
เมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการจั ดเก็บ
ภาษีของเทศบาลตาบลเหมือง อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนใน
การให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด
คือ เทศบาลอานวยความสะดวกโดยให้บริการในวันหยุดราชการ อานวยความสะดวกให้ผชู้ าระ
ภาษี ด้ ว ยการออกบริก ารเทศบาลเคลื่อ นที่ร บั ช าระภาษี สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ เรวดี
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บุ ญ เลิศ (2556 : 52) ศึก ษาเรื่อ งคุ ณ ภาพการบริก ารงานจัด เก็บ รายได้ขององค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลตะนาวศรี อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี พบว่าคุณภาพการบริการงานจัดเก็บรายได้
ด้านการติดต่อสื่อสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มคี ่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุดคือ ได้รบั ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวอย่างสม่าเสมอ
1.3 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
พบข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3 ลาดับ คือ สถานที่จอดรถมีเพียงพอ มีป้ายแสดงขัน้ ตอนและเวลา
ให้บริก ารชัดเจนและเข้าใจง่าย และมีป้ายบอกทางหรือ จุดต่ างๆ ของการให้บริการที่ชดั เจน
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะ เส็งฉุ ย (2555 : 73) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริก ารในการจัดเก็บภาษีข องเทศบาลต าบลเหมือ ง อ าเภอเมือ งชลบุร ี จังหวัด ชลบุ ร ี
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลเหมือง
อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี ด้านสถานที่และสิง่ อานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุดคือ สานักงานจัดเก็บภาษีมกี ารจัด
ป้ ายและผังแสดงขัน้ ตอนการให้บริการทีช่ ดั เจน ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรวรรณ แดงอรุณ
(2557 : 64) ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ด้านสถานที่ให้บริการโดย
ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อ ที่ ม ี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
ความเพีย งพอของสถานที่จ อดรถและไม่ ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของขวัญ เรือ น ทาระจีน
(2555 : 77) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในตาบลทุ่งกล้วยทีม่ ตี ่อการให้บริการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกล้วย อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนในตาบลทุ่งกล้วยที่ม ีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ด้านสถานที่/สิง่ อานวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อ ที่มคี ่ าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ
มีการจัดทาป้ ายและผังแสดงขัน้ ตอนการให้บริการทีช่ ดั เจน
2. การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ข องเทศบาล
ตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ผูว้ จิ ยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตอนที่ 1
ที่เป็ นข้อ ค้นพบมาก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ ร่ว มกับ การวิเคราะห์ข้อ มูลขององค์กร (SWOT
Analysis) ร่ ว มกับ การวาแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ค้ น หาศัก ยภาพขององค์ ก รในการก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลต าบลหนองปล้ อ ง
อ าเภอวัง ทรายพู น จัง หวัด พิจ ิต ร จากการศึก ษาพบว่ ามีค วามจ าเป็ น ต้ อ งก าหนดทิศ ทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร เพื่อนามากาหนดเป้ าประสงค์และกิจกรรม/โครงการนัน้ โดยผลของ
การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์เรื่องนี้ จะทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน บุคลากรและองค์กร
เลือกยุทธศาสตร์โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ส าหรับ การก าหนดทิศ ทางยุ ท ธศาสตร์น าไปสู่ ก ารก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์/กลยุ ท ธ์
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โดยการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชีว้ ดั กลยุทธ์/โครงการ
ซึ่ง ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัด เก็ บ รายได้ข องเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง
ประกอบด้วย
ยุท ธศาสตร์ 1 การส่ งเสริมพัฒ นาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของเจษฎา จิร าสุ ค นธ์ (2555 : 79) ศึก ษาแนวทางการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิน่ ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เสนอ
แนวทางการพัฒ นาประสิท ธิภ าพการจัด เก็ บ ภาษี ท้ อ งถิ่น ของเทศบาลเมือ งกระทุ่ มแบน
ด้านบุ ค ลากรโดยปั จ จัย หลัก ของการพัฒ นาด้านนี้ ค ือ ความรู้ ความเข้า ใจในเรื่อ งภาษีข อง
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนหรือเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังคงมี
ประสบการณ์ ในต าแหน่ งหน้ าที่ไม่มาก การให้คาปรึกษาต่างๆ ซึ่งเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั ประชาชน หากบุคลากรมีค วามเชี่ยวชาญและสามารถตอบข้อ ซักถามได้อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ บุคลากรบางส่วนที่ยงั ไม่มคี วามเชี่ยวชาญ ควรได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้
มากยิ่ง ขึ้น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพของบุ ค ลากรให้ ม ากยิ่ง ขึ้น และสอดคล้ อ งกับ อรณิ ช า
เจนเขตกิจ (2555 : 44) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ของเทศบาลตาบล
ศาลเจ้าไก่ ต่ อ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าแนวทางการพัฒ นาการจัดเก็บภาษี
บารุงท้องที่ของเทศบาลฯให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ด้านบุคลากร เทศบาลฯ ควรมีการจัดอบรม
พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลเกี่ย วกับ การให้ บ ริก ารมีค วามส าคัญ มากต่ อ หน่ ว ยงาน
เพื่อ เสริม สร้างประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติห น้ าที่ให้แก่ พ นัก งาน เนื่ อ งจากพนัก งานเป็ น ผู้ท่ี
มีบทบาทสาคัญ ถือเป็ นกลไกหลักของหน่ วยงานในการให้บริการและเป็ นหัวใจสาคัญทีจ่ ะทาให้
ประชาชนเกิดความประทับใจต่อการให้บริการ โดยต้องให้เทศบาลฯจัดอบรมเพิม่ ทักษะในการ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ อบรมด้านความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ ด้านระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านและขัน้ ตอนในการปฏิบตั กิ าร
จัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง เพื่อทีจ่ ะสามารถอธิบายให้แก่ผมู้ าชาระภาษีได้อย่างถูกต้องแม่นยา และ
ที่สาคัญต้องการให้อบรมด้านระบบการให้บริการที่ทนั สมัยควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งสื่อต่างๆ
เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ วารสาร กฎหมาย ฯลฯ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
และจัดท าแผนอัต ราก าลังของเจ้าหน้ าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงานจัดเก็บรายได้ เมื่อ มีการ
โยกย้ายสับเปลีย่ นบุคลากรทีท่ าหน้าทีจ่ ดั เก็บภาษีจะได้มกี ารปฏิบตั งิ านแทนกันอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีแก่
ผู้ม ีห น้ า ที่ เสีย ภาษี สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของทัศ นาภรณ์ จิร ารัก ษ์ (2556 : 81) ศึก ษา
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานการเงินและบัญ ชีเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการในสานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร พบว่า แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
งานการเงินและบัญ ชี เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รบั บริการในสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร คือ เพิม่ เติมช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์งานการเงินและบัญชี สอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของ สรญา คงรอด (2559 : 154) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการ
จัด เก็บ ภาษี ข องเทศบาลต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จังหวีด พิจ ิต ร พบว่ า ด้า นความ
มีจติ สานึก ในหน้ าที่การเสียภาษีของผู้เสียภาษี มีแนวทางในการแก้ไขคือ ควรเพิม่ มาตรการ
สร้างแรงจูงใจรณรงค์ให้ป ระชาชนใส่ ใจและเห็นถึงความสาคัญ ในการชาระภาษีให้ค รบถ้ว น
ตรงเวลา โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ทไ่ี ด้ชาระให้กบั ทาง
เทศบาลนัน้ ได้ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิน่ อย่างคุม้ ค่า ซึง่ เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนมาชาระภาษีให้กบั เทศบาลอย่างครบถ้วน
ยุทธศาสตร์ 3 การปรับปรุงภูมทิ ัศน์ สานักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จินเรศ
สีสุ ห ร่าย (2555 : 59) ได้ศึก ษาเรื่อ งประสิท ธิภาพการให้บ ริการงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขประสิทธิภาพ
การให้บริก ารงานจัดเก็บรายได้ ดังนี้ ควรมีป้ายบอกจุดให้บริการหลายๆป้ าย มีลูกศรแสดง
ให้เห็น และต่ อ เนื่ อ งกัน หรือ มีส ญ
ั ลักษณ์ ในการให้บ ริก ารที่แตกต่ างจากงานบริการด้านอื่น
สถานทีจ่ อดรถควรทาช่องให้จอดรถ แยกทีจ่ อดรถแต่ละประเภท มีป้ายบอกทางเข้าออกชัดเจน
รวมถึงมีระบบป้ อ งกัน ภายในและภายนอกอาคาร ควรปรับ ปรุ งภูม ิท ัศ น์ ส ถานที่ท างานและ
สองข้างทางให้รม่ รืน่
เพื่อกระตุ้นให้ผมู้ หี น้าที่เสียภาษีท่มี าใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
หนองปล้องมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญในหน้าทีข่ องตนเองร่วมกับการบริการงาน
จัดเก็บรายได้ทม่ี ปี ระสิทธิภาพของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
งานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับความพึงพอใจทัง้ 3 ด้าน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด 3 ลาดับทัง้ 3 ด้าน ทีส่ ่งผลต่อการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
หนองปล้อง ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเสนอยุทธศาสตร์เพื่อ พัฒ นาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
2. จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บ
รายได้ดา้ นเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ พบว่า ผูใ้ ช้บริการพึงพอใจน้อยในส่วนของเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถ
อธิบาย ให้ค าแนะนาและตอบข้อ ซัก ถามจากผู้ใช้บ ริการได้และยังออกใบเสร็จชาระภาษีไม่
ครบถ้ ว น ผู้ ว ิจ ัย จึง เสนอยุ ท ธศาสตร์ก ารส่ ง เสริม พัฒ นาทัก ษะ ความรู้ ความสามารถใน
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การปฏิบตั งิ าน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบตั ิ มีการจัด
ศึก ษาดูงานจากหน่ ว ยงาน/องค์ก รที่ได้รบั รางวัล ดีเด่ น ด้านการให้บ ริการงานจัด เก็บ รายได้
เพื่อเป็ นการพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
3. ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ พบว่าผูใ้ ช้บริการยังมีความพึงพอใจน้อยในส่วนของ
แบบฟ อร์ ม ในการยื่ น เพื่ อรับ บริก าร การเปิ ดให้ บ ริก ารในวั น หยุ ด เสาร์ -อาทิ ต ย์ แ ละ
การประชาสัมพันธ์เสียงไร้ส าย/หอกระจายข่าว ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเสนอยุทธศาสตร์การส่ งเสริม
การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีแก่ผู้มหี น้าที่เสียภาษี โดยมุ่งเน้นให้มกี าร
ประชาสัมพันธ์ท่หี ลากหลายช่องทางที่สามารถเข้าถึงให้ผู้เสียภาษีได้รบั ทราบและการลงพื้นที่
เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ อบรม ให้ค วามรู้แ ละสร้า งจิต ส านึ ก ที่ดีในการช าระภาษี แ ก่ ผู้ท่ีม ีห น้ า ที่
เสียภาษีในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการยังพอใจน้อ ยเรื่องสถานที่จอดรถ
ป้ ายแสดงขัน้ ตอนและเวลาในการให้บริการรวมถึงป้ ายบอกสถานที่ จุดบริการต่างๆ ผู้วจิ ยั จึง
เสนอยุ ท ธศาสตร์ก ารปรับ ปรุ ง ภู ม ิท ัศ น์ ส านั ก งาน โดยให้ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ม ีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบ
ดาเนินการจัดทาและติดตัง้ ป้ ายต่างๆ ในจุดทีต่ อ้ งบริการ ทีส่ งั เกตเห็นได้ง่ายและจัดสร้างสถานที่
จอดรถสาหรับผู้มาติดต่อ ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้และงานอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนและส่งเสริมให้การบริการงานจัดเก็บรายได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บ รายได้ของเทศบาล
ต าบลอื่น ที่ม ีล ัก ษณะคล้ายกัน หรือ พื้น ที่ใกล้เคีย งมาท าการวิจยั เพื่อ น ามาเปรีย บเทีย บกับ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
3. เมื่อ น ายุท ธศาสตร์ไปสู่ก ารปฏิบ ัติ ควรจะต้ อ งมีก ารติด ตามและประเมิน ผล
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการ
ให้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้องให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
ต่อไป

