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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวัดร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน, และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตัวอย่าง 

ได้แก่ ประชาชนผูช้�าระภาษแีก่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 352 

คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวัชบรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยูใ่นระดับมากทัง้ห้าด้าน เรยีงจากด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสะดวกท่ีได้รบั,ด้าน

ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการบรกิาร, ด้านระยะเวลาในการให้บรกิาร, ด้านคณุภาพของการบรกิารและด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ ตามล�าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบพบว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ 

ควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการกรอกเอกสาร ควรมีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี และสถานที่ให้บริการ

ควรมีความสะอาดอยู่เสมอ ตามล�าดับ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

The specific objective of thematic paper were: 1) to study taxpayer’s satisfaction 

with rendering tax collection services of Tambon Khwao Thung, Thawatburi district, Roi Et 

province., 2) to compare their satisfaction with rendering tax collection services of this  

local unit, resting upon differences in the genders, ages, and education levels, and  

3) to regulate suggestion regarding tax collection services here. The sampling groups were 

the taxpayers at the aforesaid local unit which have been set through Taro Yamane’s  

formula, gaining the samples of 352 subjects. The instrument used for the research was 

five-rating-scale questionnaires of 40 questions, which possessed the reliability for the 

whole entry at 0.95. Statistical tools used for analyzing data encompassed frequency, 

percentage, arithmetic mean (X ) and standard deviation (S.D.), comparing differences of 

means by using t-test and F-test (One-way ANOVA)

The results of the research indicated that::1) taxpayer’s satisfaction with rendering 

tax collection services of Tambon Khwao Thung, Thawatburi district, Roi Et province was 

rated ‘high’ in the overall aspect. Given a single aspect, all five aspects were also scored 

‘high’. These aspects placed in descending order of arithmetic mean included: (1) hospitality  

received, (2) information obtained from service, (3) period of service, (4) quality of service, 

and (5) officer of providers, respectively. 2) Hypothesis testing results confirmed that  

variables of their genders, ages, and educational levels showed no significant differences 

in their satisfaction with its services in the overall aspect. 3) Residents’ suggestions  

regarding tax collection services here in descending order of three frequencies were: 1) the 

authorities should help in filling out the document., 2) training program and knowledge 

about tax should be provided., and 3) place for services should be cleaned frequently, 

respectively. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก�าหนดให้รัฐต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น 

พึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นรัฐ

จึงได้เพิ่มบทบาทอ�านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการบริหารจัดการแทนเพื่อจะได้

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและท่ัวถึงประกอบกับพระราช

บญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดให้

มแีผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่เป็นกรอบทศิทาง และแนวทางการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน โดยเฉพาะการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วน

กลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยิ่งท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้
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งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ในการด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายของแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก�าหนดการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้อง

กับการด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดย

ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2544 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มรีายได้เพิม่ขึน้ คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้ของรฐับาล

ภายในไม่เกิน พ.ศ. 2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพิ่มสัดส่วนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้ด้วย

ตนเองและจดัสรรในสดัส่วนทีเ่ป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยค�านงึถงึรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย แต่ในความเป็นจริงนั้น ในปี พ.ศ. 2549 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้จาก

การจัดสรรของรัฐบาล เพียงร้อยละ 24 ของรายได้ของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สภาพการณ์เช่นนี ้

ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหาการมีงบประมาณ พ.ศ. 2542 สภาพการณ์เช่นนี้ท�าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประสบกบัปัญหาการมงีบประมาณไม่เพยีงพอทีจ่ะไปจดับรกิารสาธารณะต่างๆ 

แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ�าเป็นต้องพึ่งตัวเอง

ให้ได้มากทีส่ดุ กล่าวคอื ต้องมรีายได้ทีพ่อเพียงกบัรายจ่าย เพือ่จะได้น�ารายได้มาใช้จ่ายได้อย่างเพยีงพอกบั

ความต้องการของประชาชนตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยแหล่งท่ีมาของ

เงินรายได้ กฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ มีการก�าหนดแหล่งที่มาของรายได้ไว้

คล้ายคลึงกัน เช่น รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จาก

สาธารณปูโภคและการพาณชิย์ เงนิอดุหนนุ เงนิกู ้เงินสะสม เป็นต้น นอกจากนัน้ในการเกบ็และจดัสรรภาษี

แต่ละประเภท จะมีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดเก็บหรือก�าหนดสัดส่วนการจัดสรรไว้ด้วย เช่น พระราช

บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นต้น 

โดยแหล่งที่มาของเงินรายได้ ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ  

มีการก�าหนดแหล่งที่มาของรายได้ไว้คล้ายคลึงกัน เช่น รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

ค่าปรบั รายได้จากทรพัย์สนิ รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ เงนิอดุหนนุ เงนิกู้ เงนิสะสม เป็นต้น 

นอกจากน้ันในการเก็บและจัดสรรภาษีแต่ละประเภท จะมีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดเก็บหรือก�าหนด

สัดส่วนการจัดสรรไว้ด้วย เช่น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2527 เป็นต้น ส�าหรบัพระราชบัญญตักิ�าหนดแผนและข้ันตอนแรกกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมีรายได้

ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถจัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ รายได้ของ

เทศบาล เมอืงพทัยา องค์การบรหิารส่วนต�าบล และท้องถิน่รปูพเิศษ ไม่เตม็พืน้ทีจ่งัหวดัมรีายได้ 20 รายการ 

(มาตรา 23) รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 13 รายการ (มาตรา 24 ) รายได้ของกรุงเทพมหานคร

ม ี21 รายการ (มาตรา 25 ) รายได้ท้องถิน่รปูแบบพเิศษเตม็พืน้ทีจ่งัหวดั มเีช่นเดยีวกบัเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 26)
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แต่ปัจจบัุนองค์การบรหิารส่วนต�าบล เป็นรูปแบบหนึง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีป่ระสบกบั

ปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะไปตั้งจ่ายเป็นงบประมาณรายจ่าย ในการจัดท�าบริการสาธารณะต่าง ๆ 

ได้ตามความต้องการของประชาชน และรายได้ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ส่วนใหญ่ยังต้องพึง่เงนิอดุหนนุ

จากรัฐบาล ในการด�าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต�าบล ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความ

พงึพอใจของประชาชนต่อการบรกิารจัดเกบ็ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดั

ร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้

มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อนัจะท�าให้ประชาชนในท้องถิน่ได้รบัผลประโยชน์อย่างแท้จรงิ และสะท้อนให้เหน็ถงึ

ความส�าเร็จของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเก็บภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผู้ช�าระแก่องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) รวม 2,925 คน 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรไว้ดังนี้

 1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา   

 2)  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1)  ด้านความสะดวกที่ได้รับ
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  2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  3)  ด้านคุณภาพของการบริการ

  4) ด้านระยะเวลาในการให้บริการ

  5)  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพึงพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4  สามารถน�าข้อมูลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผูช้�าระภาษแีก่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) รวม 2,925 คน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 ได้แก่ ประชาชนผูช้�าระภาษแีก่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

จ�านวน 352 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40.) แล้วท�าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทีส่ร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารท่ีเกีย่วข้อง โดยข้อค�าถามได้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์

ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ด้าน 

จ�านวน 40 ข้อ ดังนี้
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  1.  ด้านความสะดวกที่ได้รับ   มี 8 ข้อ

 2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   มี 8 ข้อ

 3.  ด้านคุณภาพของการบริการ   มี 8 ข้อ

  4.  ด้านระยะเวลาของการให้บริการ  มี 8 ข้อ

 5.  ด้านข้อมูลที่ได้รับจาการบริการ  มี 8 ข้อ

 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื

  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการมากที่สุด

  4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการมาก 

  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการปานกลาง

  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการน้อย

  1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการน้อยที่สุด

  ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ 

เกีย่วกับมตี่อการให้บริการจัดเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวัชบรุี จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 6.4.1  สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

 6.4.2  สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้

7.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 

มีอายุไม่เกิน 40 ปี จ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14 เพศชาย จ�านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 

เมื่อจ�าแนกตามอายุ พบว่า และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า/สูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.24 

7.2  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่

ในระดับมากทั้งห้าด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสะดวกที่ได้รับ, ด้านข้อมูล

ที่ได้รับจากการบริการ, ด้านระยะเวลาในการให้บริการ, ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ตามล�าดับ และสรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้
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 1) ด้านความสะดวกที่ได้รับ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความสะดวกที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “สถานที่ 

จอดรถเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ทางเข้าออกเพื่อรับบริการมีความสะดวก”

 2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท้ังแปดข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 5 ท่ีว่า  

“เจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ 

ยิ้มแย้มแจ่มใสระหว่างบริการ”

 3)  ด้านคุณภาพของการบริการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านคุณภาพของการบริการ โดยรวม  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 2 ที่ว่า “ในการให้บริการมีความถูกต้องทุกครั้ง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“การให้

บริการต่อเนื่องจนเสร็จ”

 4)  ด้านระยะเวลาในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านระยะเวลาในการให้บริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 6 ทีว่่า “มกีารให้บริการในช่วงหยดุพกักลางวนั” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “เจ้าหน้าที่

ให้บริการเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด”

 5)  ด้านข้อมลูท่ีได้รบัจากการบรกิาร พบว่า ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 4 ที่ว่า “มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอ” รองลงมา คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการใช้ระบบ

เทคโนโลยีในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “สามารถให้บริการ

ติดต่อข้อมูลได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต”

7.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่3 ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

7.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 โดยสรุป ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมี

เจ้าหน้าที่ช่วยในการกรอกเอกสาร ควรมีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี และสถานที่ให้บริการควรมี

ความสะอาดอยู่เสมอ ตามล�าดับ

8.  การอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งห้าด้านคือ 1) ด้านความสะดวกที่ได้รับ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ 3) ด้านคุณภาพของการบริการ 4) ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 5) ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการ

บริการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง  

อ�าเภอธวัชบรีุ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้ห้าด้าน อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า เนือ่งจากคณะ 

ผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญในด้านการการบริการในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง 

และคอยก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีส�านึกในการบริการ

ประชาชน ให้บรกิารมคีวามเสมอภาค ในการปฏบิตัหิน้าที ่เท่าเทยีมกนั บรกิารด้วยความสภุาพ บรกิารด้วย

ความเป็นกันเอง มีอธัยาศัยดี มารยาทและการวางตวัเหมาะสม ให้เกยีรตผิูม้าใช้บรกิารและบรกิารด้วย กริยิา 

วาจา สภุาพอ่อนโยนต่อผูม้ารบับรกิาร ตลอดจนดแูลเอาใจใส่และการมจีติส�านกึในการบรกิาร ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ นศิานาถ จนัทร์อาภาพ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนในการให้บริการ

จดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลพทุไธสง อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย์” ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนมคีวาม

พึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ พานิชย์ดี ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ช�าระ

ภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเลื่อม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์” 

พบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษีต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลหลกัเหลีย่ม 

อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ดวงวันนา  

ได้ท�าการวจิยัเร่ือง “ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบริการส่วนต�าบล

ยางน้อย อ�าเภอโกสมุพสิยั จงัหวัดมหาสารคาม” ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้

บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลยางน้อย อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งห้าด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านความสะดวกทีไ่ด้รบั พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเก็บ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความสะดวกที่ได้รับ อยู่ใน

ระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนทีไ่ปใช้บรกิารท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุ่งได้รบัความ

สะดวก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะดวกในการติดต่อ สถานที่จอดรถเหมาะสม 

เป็นต้น ประชาชนจึงมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ ช�านาญ วลิยัพนัธ์ ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง ความพึงพอใจของประชาชนเกีย่วกบัการให้บรกิารด้านการจัดเกบ็ภาษใีนองค์การบรกิารส่วนต�าบล

ดอนเกาะกา อ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนเกีย่วกบั 

การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การบริการส่วนต�าบลดอนเกาะกา ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมพศิ พานชิย์ด ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจ 

ของผู ้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเล่ือม อ�าเภอนามน  

จงัหวดักาฬสินธุ”์ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้บริการจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหลกัเหลีย่ม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านความสะดวกทีไ่ด้รบั อยูใ่นระดบัมาก และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ นศิานาถ จันทร์อาภาพ ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนในการ

ให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับุรรีมัย์” ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน

มคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลพทุไธสง อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย์ ด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “สถานที่จอดรถ

เหมาะสม” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง  

มีการสถานที่ในการจอดรถส�าหรับผู้มาติดต่อราชการ อย่างเพียงพอ และมีความสะดวกการติดต่อราชการ 

จึงท�าให้มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่นๆซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โครมิค (Mc Cormic) 

กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีตั้งบนพื้นฐาน (Basic Need) มีความเก่ียวข้องอย่าง 

ใกล้ชิด กับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ”

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ทางเข้าออกเพือ่

รับบริการมีความสะดวก” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่งมีป้ายทางเข้า  

ออก ไว้อย่างชัดเจน แต่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เนื่องจากในช่วงการช�าระภาษี 

ได้มปีระชาชนได้มาใช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ถนนทางเข้าออกมคีวามคบัแคบและไม่ได้รบัสะดวกเท่า
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ที่ควร สอดคล้องกับแนวคิดของ เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึงลักษณะของ

ความพึงพอใจว่า “ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลหรือ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจ จ�าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนอง

ความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้แต่ละคนมี

ประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และหากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความ

ต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ”

 2)  ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บรกิาร พบว่า ระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้ บรกิาร

จดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้ บรกิาร 

โดยรวม อยูใ่นระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนพงึพอใจต่อกรยิา มารยาททีแ่สดงออกในการ

ปฏบิตัหิน้าทีเ่จ้าหน้าที ่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ทัง้ในเรือ่งการมคีวามอดทนอดกลัน้ต่อประชาชน

ที่มาใช้บริการความมีมารยาท เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองให้บริการอย่างมีอัธยาศัยไมตร ี

ทีดี่ และบรกิารด้วยกริิยา วาจา สภุาพอ่อนโยนต่อผูม้ารบับรกิาร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ช�านาญ วิลยัพนัธ์  

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การ 

บรกิารส่วนต�าบลดอนเกาะกา อ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของ

ประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การบริการส่วนต�าบลดอนเกาะกา ด้านการให้

บริการของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ พานิชย์ดี ได้ท�าการ

วิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

หลกัเล่ือม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ”์ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเหลี่ยม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ นศิานาถ จนัทร์อาภาพ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจ

ของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์”  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอ

พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้

บรกิารตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนพงึพอใจต่อการบรกิารทีเ่ป็นขัน้ตอน

ที่ชัดเจน และเป็นไปตามก�าหนด เนื่องจากในการบริการช�าระภาษีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเอาใจใส่

และรกัในงานบรกิาร มีความรูค้วามสามารถในการให้บรกิารตามขึน้ตอนทีก่�าหนดไว้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร กล่าวว่า “การให้บริการที่ดี หมายถึง การที่ข้าราชการซึ่งท�างานติดต่อกับประชาชน

ที่มาติดต่อขอรับบริการ ด้วยความรวดเร็วเสมอภาค เป็นธรรม และมีอัธยาศัยต่อประชาชนด้วยดีภายใต้

กฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แย้ง และแสดงความฉุนเฉียวกับ

ผู้มารับบริการ”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ 

ยิม้แย้มแจ่มใสระหว่างบรกิาร” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนพงึพอใจต่อกรยิา มารยาท ทีแ่สดงออก

ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริการส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ในเรื่องยิ้มแย้มแจ่มใส
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ระหว่างบริการ แต่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในบางครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ บาง

ท่านอาจจะไม่ยิม้แย้มเนือ่งจากก�าลงัปฏบิตัหิน้าท่ีอยู ่จึงท�าให้ประชาชนพึงพอใจน้อยกว่าทกุข้อแต่มค่ีาแปล

ผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ อัจฉรา โทบุญ ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า 

“เป็นเรื่องที่เก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่องจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ ซ่ึงปรากฏ 

ออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล”

 3)  ด้านคณุภาพของการบรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดั

เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านคุณภาพของการบริการ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่ไปใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุง่ได้รบัการให้บรกิารทีม่คีวามถกูต้องเป็นต้น ประชาชนจงึมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กบัการก�าหนดคุณภาพการให้บรกิารของ กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีว่่า “คณุภาพการให้บรกิาร

ประกอบด้วยวิธกีารน�าเสนอบรกิารในขบวนการบรกิารเป็นส่วนส�าคญัในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

ประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูล

ของการส�ารองห้องพักโรงแรม หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝาก ถอนอัตโนมัติ การให้ระบบโทรศัพท์

อัตโนมัติในการรับ โอนสายในการติดต่อองค์การต่างๆ เป็นต้น”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า“ในการให้บริการ

มคีวาม ถูกต้องทกุครัง้”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบงานการช�าระภาษ ีมคีวามรบัผดิชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานท่ีรับผิดชอบ รักษาเวลา อุทิศเวลา 

ในการปฏิบัติงาน ไม่มาท�างานสาย และกลับก่อนเวลา การพักกลางวันเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนดการปฏิบัติ 

งานได้รวดเร็ว สามารถก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการในแต่ละขั้นตอน ท�าให้การให้บริการมีความ

สะดวกรวดเร็วเป็นทีน่่าพอใจยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ จนิตนา บญุบงการ กล่าวว่า “หลกัการ ส�าคญั

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุลากรในองค์กรต่าง เพื่อน�าไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าหรือ 

ผูท้ีม่าให้บริการ เกีย่วกบัการมคีวามรบัผดิชอบ ผูใ้ห้การบรกิารทีด่จีะต้องความรบัผดิชอบในการท�างาน และ

เป็นให้ผูม้าการบริการดังนี ้ตรงต่อเวลา รูห้น้าที ่มวีนิยั ดแูลต้อนรบัเอาใจใส่ผูม้าใช้บรกิาร มีความรบัผดิชอบ

ในหน้าที่ เอาใจใส่ สนใจงาน ซื่อสัตย์ สุจริต เก็บความลับดี มีความจริงใจ ละเอียด รอบคอบ ชอบช่วยเหลือ 

มีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า“การให้บริการ 

ต่อเนื่องจนเสร็จ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการช�าระภาษีเอาใจใส่ในการ

ให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี ประชาชนได้เห็นเป็นประจักษ์จึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสอดคล้อง

กับแนวคิดของ ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ ท่ีกล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ

บคุคลทีม่ต่ีอสิง่หนึง่หรอืปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วข้อง ความรูส้กึพอใจจะเกดิขึน้เมือ่ความต้องการของบคุคลได้รบั

การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย...”

 4)  ด้านระยะเวลาในการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านระยะเวลาในการให้
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บรกิาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ มกีารก�าหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการช�าระภาษี 

สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีความรู ้

เกี่ยวกับระบบงานของตนและขององค์กรเป็นอย่างดี และแนะน�าขั้นตอนในการให้บริการ ได้อย่างชัดเจน 

ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมพศิ พานชิย์ด ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอให้การ

บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเลื่อม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัย 

พบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษีต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลหลกัเหลีย่ม 

อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการให้บริการ

ในช่วงหยดุพกักลางวนั” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล

เขวาทุ่ง ได้ให้บริการจัดเก็บภาษีในช่วงพักกลางวัน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาช�าระภาษี 

สอดคล้องกับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง  

ความรู้สึกพอใจในงานที่ท�าต่อเนื่องกันให้ประโยชน์ตอบแทนทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ ซึ่งสามารถ 

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้ 

บริการเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อาจจะขาดความพร้อมในการท�าหน้าท่ีให้บริการแก่หน่วยงานราชการและประชาชนผู้

ตดิต่อในบางครัง้ หรอือาจจะเป็นเพราะว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ มเีจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในงาน

ด้านจดัเกบ็ภาษ ีไม่เพยีงพอต่อภารงานทีใ่ห้บรกิารประชาชน จงึท�าให้หน่วยงานราชการและประชาชนทีม่า

รับบริการเห็นว่าเป็นข้อขาดตกบกพร่องในกระบวนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล ดังนั้นจึง

ท�าให้มีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าข้ออื่น ๆ แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

แนวคิดของ เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจว่า 

“ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากใน 

แต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก 

ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างนั้น ท�าให้ระดับความพึงพอใจขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้สิ่งที่ได้รับกับ

สิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย”

 5)  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการจดัเก็บภาษีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรู ้ความ

สามารถ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารจดั

เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ในการจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง และสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้

เกี่ยวกับระบบงานของตนและขององค์กรเป็นอย่างดี และแนะน�าขั้นตอนในการให้บริการ ได้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา บุญบงการ กล่าวว่า หลักการส�าคัญในการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือ

บคุลากรในองค์กรต่าง เพือ่น�าไปสูค่วามพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าหรอืผูท้ีม่าให้บรกิาร มีดงันี ้ความสามารถ 
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ผู้ให้การบริการที่ดีจะต้องมีความสามารถรอบรู้ต่างๆ เพราะความรู้ท�าให้เกิดทัศนคติท่ีดี ท�าให้เกิดความ 

เชือ่มัน่ในการท�างานติดตามมา และจะท�าให้เกดิขวญัและก�าลงัใจทีด่อีกีด้วย สิง่ต่อไปนีเ้ป็นสิง่ทีผู่บ้รกิารควร

ทราบ คือ รู้จักสินค้า รู้จักงาน รู้จักบริการ รู้ระบบงานของตน รู้จักองค์กร รวมทั้งรู้จักผู้บริการ รู้จักข่าวสาร

ข้อมูลที่ดี แนะน�าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าจ�ารายละเอียดต่างๆ ของลูกค้าได้ รู้จักลูกค้าแต่ประเภท

ว่าเขาต้องการพัฒนาตนอยูเ่สมอ ดงันัน้จงึท�าให้ประชาชน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษีของ

องค์การบริการส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการ

ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยูเ่สมอ” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่เข้าค่ายต้อง

ช�าระภาษีทราบ สามารถให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการที่ถูต้อง ชัดเจน สามารถชี้แจงปัญหา 

และตอบข้อสงสัยหรือให้ค�าแนะน�าได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่นๆ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาติ กิจบรรยง กล่าวว่า “หลักการส�าคัญในการให้บริการเพื่อน�าไป สู่ความ

พึงพอใจสงูสุดให้แก่ลกูค้าหรอืผูท้ีม่าให้บรกิาร เกีย่วกบัความสามารถรอบรู ้ผูใ้ห้การบรกิารทีด่จีะต้องมคีวาม

สามารถรอบรู้ต่างๆ เพราะความรู้ท�าให้เกิดทัศนคติที่ดี ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในการท�างานติดตามมา และ

จะท�าให้เกิดขวัญและก�าลังใจที่ดีอีกด้วย สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริการควรทราบ คือ รู้จักสินค้า รู้จักงาน รู้จัก

บริการ รู้ระบบงานของตน รู้จักองค์กร รวมทั้งรู้จักผู้บริการ รู้จักข่าวสารข้อมูลท่ีดี แนะน�าในสิ่งท่ีจะเป็น

ประโยชน์กับลูกค้า จ�ารายละเอียดต่างๆ ของลูกค้าได้ รู้จักลูกค้าแต่ประเภทว่าเขาต้องการพัฒนาตนอยู่

เสมอ”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “สามารถให้

บริการติดต่อข้อมูลได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการจัด

เกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ อาจจะขาดความพร้อมในการ

ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามา เนือ่งจากในสงัคมยคุปัจจบุนัท�าให้ประชาชนทีม่ารบับรกิารเหน็ว่าเป็นข้อขาด

ตกบกพร่องในกระบวนการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล ดังนั้นจึงท�าให้มีระดับความพึงพอใจที่

มค่ีาเฉลีย่ทีน้่อยกว่าข้ออืน่ ๆ  แต่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัการก�าหนดคณุภาพการให้บรกิาร

ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่า “คุณภาพการให้บริการประกอบด้วยการส่งเสริมแนะน�า

บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึง

คุณภาพของการบริการในทางบวกหากตรงกับความเช่ือท่ีมีก็จะมีความรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็น 

แรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้”

8.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1)  เพศ ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีการให้บริการประชาชน
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ด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน

การปฏบัิต ิจงึท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจดัเกบ็ภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เกศยา ปลายไม้ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนต่อให้การบรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลสระบัว อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ 

ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

สระบวั ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ จรรยา จนัทร์เตีย้ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของ

ผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัด

ร้อยเอด็” ผลการเปรียบเทยีบพบว่าผูช้�าระภาษีท่ีมเีพศ ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลขีเ้หลก็ อ�าเภอปทมุรตัน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สมพิศ พานิชย์ดี ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัด

เกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลหลกัเลือ่ม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ”์ ผลการเปรยีบเทียบพบว่า

ผู้ช�าระภาษีที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

หลักเหลี่ยม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 2)  อาย ุผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ประชาชนท่ีมอีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

จดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการ

จัดเก็บภาษีมีการให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกัน ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มี

ความสภุาพอ่อนน้อมเป็นกนัเองต่อประชาชนท่ีมาใช้บรกิารด้วยมาตรฐานเดยีวกนั เท่าเทยีมกนัไม่มกีารเลอืก

ปฏิบัติ บริการตามล�าดับ ก่อน- หลัง แม้ว่าจะมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เกศยา ปลายไม้ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อให้การบริการจัดเก็บ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลสระบัว อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า 

ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสระบัว โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา จันทร์เตี้ย ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

“ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลข้ีเหล็ก อ�าเภอ

ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่าผู้ช�าระภาษีที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลข้ีเหล็ก อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม ่

แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมพศิ พานชิย์ด ีได้ท�าการวิจยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของผูช้�าระ

ภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเลื่อม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์” 

ผลการเปรียบเทียบพบว่าผู้ช�าระภาษีที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหลักเหล่ียม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั 

 3)  ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อภิปรายได้ว่า ประชาชน ผู้มาใช้บริการช�าระภาษี ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการให้บริการของ

การช�าระภาษีเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐาน

เดียวกัน บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา จันทร์เตี้ย  

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอให้การบรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ขีเ้หลก็ อ�าเภอปทมุรตัน์ จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการเปรยีบเทียบพบว่าผูช้�าระภาษีทีม่กีารศกึษาต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลขีเ้หลก็ อ�าเภอปทมุรตัน์ จงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

9. ข้อเสนอแนะ

การวจิยัเรือ่งความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) ดังต่อไปนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้ห้าด้าน อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบล

เขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานน้ีไว้ และพัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีท้ังห้าด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวก 

ที่ได้รับ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ,ด้านคุณภาพของการบริการ, ด้านระยะเวลาในการให้บริการ, และ ด้าน

ข้อมลูทีไ่ด้รับการบรกิาร ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนเพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 1)  ด้านความสะดวกทีไ่ด้รบั พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเก็บ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความสะดวกที่ได้รับ  

อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีด้านความสะดวกที่ได้รับ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ในระดบัมาก

ที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “สถานที่จอดรถ

เหมาะสม” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการให้บริการจัด

เก็บภาษีโดยการจัดสถานที่จอดรถไว้ให้เหมาะสมเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ทางเข้าออกเพือ่

รับบรกิารมคีวามสะดวก” ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการจัดทางเข้าออกเพื่อรับบริการให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
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 2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้ บรกิาร

จดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้ บรกิาร 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้

บริการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการก�าชับให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ให้ดีมี

ประสทิธิภาพยิง่ข้ึนเพ่ือทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ 

ยิ้มแย้มแจ่มใสระหว่างบริการ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจดัเกบ็ภาษโีดยการก�าชบัให้เจ้าหน้าทีย่ิม้แย้มแจ่มใสระหว่างบรกิารยิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านคณุภาพของการบรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดั

เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านคุณภาพของการบริการ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการ

ให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีด้านคณุภาพของการบรกิาร ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวาม

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า“ในการให้บริการ

มคีวามถกูต้องทกุครัง้” ดงันัน้ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้

บริการจัดเก็บภาษีโดยการยึดความถูกต้องเป็นส�าคัญเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้

บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุด

ต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า“การให้บริการ 

ต่อเนือ่งจนเสรจ็” ดังนัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีโดยการเน้นการให้บริการต่อเนื่องจนเสร็จให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านระยะเวลาในการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านระยะเวลาในการให้
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บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้านระยะเวลาในการให้บริการ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการให้บริการ

ในช่วงหยุดพักกลางวัน” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการให้บริการในช่วงหยุดพักกลางวันเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ในระดบัมาก

ที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้ 

บริการเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด”ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พฒันาการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีโดยการให้บรกิารเป็นไปตามเวลาทีก่�าหนดเพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในระดับมากที่สุดต่อไป 

 5)  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการจดัเกบ็ภาษีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรู้ ความ

สามารถ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้  

และพัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอให้ดีมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “สามารถให้

บริการติดต่อข้อมูลได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควร

รักษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษโีดยสามารถให้บรกิารตดิต่อข้อมลูได้หลายทาง เช่น 

โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 การวจัิย ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อจ�ากัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่มุมได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้
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 1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าทกุด้าน ดงันัน้ควรวจิยั ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารการจัดเกบ็ภาษขีอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2)  จากผลการวิจัยพบว่า การให้บริการต่อเนื่องจนเสร็จมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อค�าถามจาก

จ�านวนทัง้หมด 40 ข้อ ดงันัน้ควรวจัิย ปัจจยัทีม่ผีลต่อการให้บรกิารการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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สารนิพนธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้ บริการจัดเก็บภาษีขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุรี จงัหวัดร้อยเอด็ ส�าเรจ็ลงได้เน่ืองจากได้รบัความอนเุคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านท่ีได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษาแนะน�า ความคิดเห็นและก�าลังใจ 

ขอกราบขอบพระคณุ ดร.ไพรชั พืน้ชมพ ูอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์หลกั ผศ.ดร.สมเกยีรต ิเกยีรติ

เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข อันเป็น

ประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอมรมิตร มงคลเคหา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางประนอม แสนสวนจิตร นักวิชาการคลัง 7ว เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวชับรุ ีจังหวดัร้อยเอด็ และนายบญัชา ย่อมอารย์ี อดตีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่กรุณา

ให้ความช่วยเหลอื ในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจิยั ทีท่�าให้งานวิจยัของผูว้จัิยส�าเรจ็

ลุล่วง
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 

และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพือ่นนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา รฐัศาสตร์

การปกครองทุกท่าน ที่เป็นก�าลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้

กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�าลังใจตลอดมา


