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 การวิจัยครั้งนีมี้จุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาเกีย่วกับประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ เจาหนาที่ปฏิบตัิงาน จํานวน 18 คน และผูเสียภาษ ี
จํานวน 370 คน  ที่มาใชบริการ ณ สํานกังานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา เครื่องมือที่ใชในการวจัิยคือ    
แบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหความเชื่อถือได การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานจะใชการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหความแปรปรวน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 
  1. การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรของเจาหนาที่โดยทั่วไปอยูใน
ระดับสูง   
  2. บุคคลมีคณุลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ใหบริการที่แตกตางกัน 
  3. ทั้งเจาหนาที่ปฏิบตัิงานและผูเสียภาษี ตางเห็นสอดคลองกันวา พฤติกรรมของเจาหนาที่
ในการจัดเก็บภาษีอากร การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช และนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร เปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบรกิารยื่น
แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร    
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 The Objectives of this research were to study the effectiveness of tax filing and tax 
payment services, and the factors influencing the effectiveness of tax filing and tax payment 
services. 
          The samples consisted of 18 operating officials and 370 taxpayers at the Revenue 
Branch Office, Bang Na Area. The research instrument was reliability-tested questionnaire. 
Hypotheses testing were done through multiple regression analysis and analysis of variance, at 
0.05 level of statistical significance. 
 Research findings were as follows:  
          1. Generally, servicing on tax filing and tax payment services of employees was at the 
high level. 
           2.  There were significantly different opinions on the effectiveness of tax servicing among 
persons with different personal characteristics. 
           3. Both operating officers and taxpayers correspondingly agreed that tax collection 
behavior of operating officials, use of technology for tax collection, and policies on tax 
collection administration and practice were factors affecting the effectiveness of tax filing 
and tax payment services. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 กรมสรรพากรเปนหนวยงานภาครัฐหนวยงานหนึ่ง  และเปนหนวยงานหลักของกระทรวง     
การคลังตามประวตัิความเปนมาของกรมสรรพากรกอนที่จะมาเปนกรมสรรพากรในปจจุบัน  ในสมัย 
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปการปกครอง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัด 
ตั้งกระทรวงตาง ๆ กรมพระคลังสมบตัิไดยกขึ้นเปนกระทรวงพระคลังมหาสมบัตจึิงตั้งกรมสรรพากร 
ขึ้นใหม 2 กรม คือ กรมสรรพากรนอก มีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรในจังหวัดตาง ๆ ขึ้นอยูกับ
กระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากรใน มีหนาที่เก็บภาษีอากรในกรุงเทพฯ ขึ้นอยูในกระทรวง
นครบาล ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวม
กรมสรรพากรในกับกรมสรรพากรนอกเขาดวยกัน แลวจัดตั้งเปนกรมสรรพากรมาจนถึงปจจุบัน  
กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใชนโยบายทางภาษอีากร 
เพ่ือใหไดภาษีตามเปาหมายอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี   

1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ    
2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีตอกระทรวงการคลัง 
3. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
 จากอํานาจหนาที่ ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรษัฎากรและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ   
กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษี  ดังปรากฏตามตาราง 1 
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ตาราง  1  ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  ปงบประมาณ  2550 – 2552  จําแนกตามประเภทภาษ ี
 

หนวย : ลานบาท 

 ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ  
ประเภทภาษ ี 2550 2551 2552 

    เก็บได สัดสวนรอยละ 
1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 192,759.12 204,921.95 198,095.44 17.23 
2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 384,617.91 460,715.15 392,171.86 34.37 
3. ภาษีเงินไดปโตรเลียม 65,734.86 74,033.42 90,712.40 5.87 
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม 434,272.49 503,483.55 431,775.38 38.80 
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,405.82 25,107.48 18,099.04 3.07 
6. อากรแสตมป 7,136.82 7,732.21 7,487.83 0.64 
7. รายไดอ่ืน ๆ 240.40 254.13 222.95 0.02 

รวม 1,119,203.42 1,276,247.90 1,138,564.90 100.00 

 
           ที่มา  :  รายงานประจําป  กรมสรรพากร.  (2552):  (ออนไลน). 
 
 การเปนหนวยงานหลักของกระทรวงการคลังและประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการรักษา
เสถียรภาพและความแข็งแกรงของภาคการคลัง  กรมสรรพากรจําเปนตองสรางฐานรายไดภาษีที่มี
ความทัว่ถึง  เปนธรรม  และยั่งยืน  เพ่ือสรางคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน  นับตั้งแตปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2552 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกวาง ซึ่งมีผลให

กรมสรรพากรตองเพิ่มบทบาทดวยนโยบายทางภาษีอากร เพื่อกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศ

ไทยอยางตอเนื่อง โดยออกมาตรการภาษหีลายกรณี อาท ิ มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม สําหรับในสวนของการใหบริการ กรมสรรพากรไดอํานวยความสะดวกแก    

ผูเสียภาษีโดยมีระบบไอทีซึ่งรองรับการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีผานทาง

อินเทอรเน็ตทกุประเภทภาษีซึ่งการใหบริการดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดีจากผูเสียภาษีโดยเฉพาะ 

ผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีจาํนวนการใชบริการเพิ่มมากขึ้น และจากการที่รฐับาลไดเห็นความ 

สําคัญของการพัฒนาระบบราชการใหทันสมยั สอดคลองกบัการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น  ในป พ.ศ. 2551  
กรมสรรพากรจึงไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ใหมตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกจิตามอํานาจหนาที่
ของกรมสรรพากรมประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ โดยปรบัปรงุโครงสรางองคกรภายในใหภาระงาน
ที่มีลักษณะเหมอืนกันหรือใกลเคยีงกันมาอยูดวยกนั  เพ่ือใหการปฏบิตัิภารกจิเสร็จสิน้ ณ จุดเดียว ซึ่ง
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โครงสรางใหมของกรมสรรพากรเนนการบริการผูเสียภาษ ี โดยแบงสวนราชการออกเปน 3 กลุมงาน, 14 
สํานัก, 12 ภาค, 117 พ้ืนที่ และ 848 พ้ืนที่สาขา   
 โดยหนาที่หลักของการทํางานจะเปนงานจัดเก็บภาษี  ซึ่งเปน “ผูรับ” แตในทางปฏิบัติ
กรมสรรพากร ก็สามารถทีจ่ะเปน “ผูให” แกประชาชนไดเชนกัน  คือ การให “บริการ” เพ่ือให        
ผูเสียภาษีเกิดความรูสึกที่ดีหรือเกิดความพึงพอใจวา การเสียภาษีแตละครั้งไดรับความสะดวก ความ
เปนธรรม และเกิดทัศนคติที่ดีตอการเสียภาษีอากรแกรัฐซ่ึงเปนที่มาของความสมัครใจในการเสียภาษี  ดังนั้น   
กรมสรรพากรจึงไดมุงเนนที่จะปรับปรุงการบริการที่ดีแกผูเสียภาษีและประชาชนทั่วไปมาโดยตลอดโดยให
ความสําคัญกับ “การใหบริการที่ดี” เปนหนึ่งในวิธีการดําเนินการ  เพื่อการอํานวยความสะดวกแกผู
เสียภาษใีหเขาถึงความหมายของคําวา  “ เตม็ที่  เต็มใจ  ใหประชาชน ”   กรมสรรพากรจึงไดปรับปรุงการ
บริหารงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรและ
งานบริการผูเสียภาษี ไดปรับปรุงระบบ ICT และ e-Services  เพ่ือการบริการและการบริหารงาน 
จํานวน 6 ระบบงาน  ในสวนที่เกีย่วของกับผูเสยีโดยตรงไดแก ระบบคืนภาษีมูลคาเพิม่ทาง
อิเล็กทรอนิกส (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) นอกจากนี้ยังใหบริการดานอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
การยื่นแบบดวยสื่อคอมพิวเตอร การขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรทุกประเภท บรกิารจด
ทะเบียนภาษมูีลคาเพิ่ม และภาษธีุรกิจเฉพาะ การตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัว   
ผูเสียภาษี การคัดคนแบบแสดงรายการ รวมทั้งประชาชนสามารถ Download แบบแสดงรายการ
ภาษี แบบคาํรอง/คําขอตางๆ การยื่นแบบเสียภาษผีานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งเดิมสามารถยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีผานทางเคานเตอรเทานั้น (กรมสรรพากร. 2552 : ออนไลน) ผลของการ
จัดเก็บภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและผานทางเคานเตอรดังปรากฏตามตาราง  2 
 
ตาราง  2  ผลของการจัดเก็บภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและผานทางเคานเตอร   
 

หนวย  :  ลานบาท 

การจัดเก็บภาษ ี ปงบประมาณ  2549 ปงบประมาณ  2550 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 95,959.73 115,670.12 
ผานเคานเตอร 961,367.09 1,003,533.30 

รวม 1,057,326.82 1,119,203.42 

 
 ที่มา  :  รายงานประจําป  กรมสรรพากร.  (2551):  (ออนไลน). 
 
 เม่ือพิจารณาถึงการจัดเก็บภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและผานทางเคานเตอร  
จะเปนไปไดวา การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้น สงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีผานทางเคานเตอร และจากคําขวัญทีว่า  “เต็มที่ เต็มใจ 
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ใหประชาชน” ซึ่งมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูเสียภาษีและเจาหนาที่ประจําเคานเตอร ทําใหผูวิจัย      
มีความสนใจที่จะศึกษาถึง การประเมินประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษี
อากร โดยศึกษาเฉพาะการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรผานทางเคานเตอร และ
เลือกศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา เน่ืองจากพื้นที่สาขาบางนา
เปนหนวยงานเล็ก ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัหนวยงานอื่นในพื้นที่สาขาของสํานักงานสรรพากรภาค 2 
โดยมีเจาหนาที่ปฏิบตัิงาน จํานวน  18  คน  แตมีภาระหนาที่ในการจัดเก็บภาษอีากรไมแตกตาง
จากพื้นที่สาขาอื่นท ี่มีขนาดและจํานวนเจาหนาที่มากกวา ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวามีปจจัย
อะไรบางที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร
ของเจาหนาที่  เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง การใหบริการจัดเก็บ
ภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
อากร 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ในการประเมนิประสิทธผิลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากรของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนาครั้งน้ี  จะทําใหสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทาง 
ในการพัฒนา ปรับปรุง แกไข  การใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและสามารถนําไป
ขยายผลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่แหงอ่ืนตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  เจาหนาที่สรรพากรที่ปฏิบตัิงานประจําของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาบางนา โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 18  คน  
และผูเสียภาษีที่ใชบริการชําระภาษีอากรผานทางเคานเตอรบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาบางนา  โดยวิธีสุมตวัอยางอยางงาย  (Simple  Random  sampling)  และใชกลุมตวัอยาง
จํานวน  370  คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variable)  ไดแก 
   1.1  โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
      1.2  การนําเทคโนโลยเีพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช 
      1.3  สภาพแวดลอมในองคการ 
      1.4  นโยบายการบริหารและการปฏบิัติในการจัดเก็บภาษีอากร 
      1.5  พฤตกิรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแก  ประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  ประกอบดวย 
  2.1  ความสามารถในการผลิต 
  2.2  ความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร 
  2.3  การไดมาซึ่งทรัพยากร 
  2.4  การรักษาไวซึ่งพนักงาน 
  2.5  การเจรญิเติบโต 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ประสิทธิผลของการใหบริการ  หมายถึง  ผลลัพธทีเ่กิดขึ้นขององคกร  จากการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรผานทางเคานเตอรของสํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่สาขาบางนา 
 โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  หมายถึง การกระจายอํานาจ   
ชวงการบังคบับัญชา ขนาดของหนวยงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การนําเทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บภาษีเขามาใช หมายถึง เครื่องมือหรือวิธกีารซึ่งองคการ
ใชในการแปรสภาพตัวปอนออกไปเปนผลผลติที่มีประสิทธิภาพตามเปาหมายโดยอาศัยพลังงานทาง
เครื่องจักรและทางสมอง เชน  การพัฒนาวธิีการในการขอรับบริการ   การชําระภาษีดวยบตัรเครดติ  และ
การนําระบบ  Transection  Coltrol  Land (TCL)  ในการออกใบเสร็จรับเงินเขามาใช 
 สภาพแวดลอมในองคการ  หมายถึง  บรรยากาศภายในองคการ   เชน  สถานที่การใหบริการ  
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ    
 นโยบายการบริหารและการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี  หมายถึง  แนวปฏิบตัิหรือการ
ปฏิบัติการบรหิารงานในดานตาง ๆ  เชน  การกําหนดเปาหมายที่แนนอน  และการริเริ่มสิ่งใหม ๆ   
 พฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษี  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลในองคการ  ซึ่งจะมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงาน  เชน  การแสดงออกตอการใหบริการ  ลักษณะของบุคคล  การสราง
สัมพันธภาพ 
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 ความสามารถในการผลิต  หมายถึง  วิธีการที่จะใหไดมาซึ่งรายไดจากการจัดเก็บภาษี
อากร  
 ความสามารถในการสรางผลประโยชนและกําไร  หมายถึง  วิธกีารที่จะทําใหมีจํานวน
ผูเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นรวมทั้งรายไดเพ่ิมขึ้น  
 การไดมาซึ่งทรัพยากร  หมายถึง  องคการสามารถจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใช  เชน  
คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ 
 การรักษาไวซึ่งพนักงาน  หมายถึง  องคการสามารถดึงดูดพนักงานใหมีความผกูพันกับ
องคการและยนิดีที่จะปฏิบตังิานใหกับองคการ และพนักงานมีความกาวหนาในอาชพี 
 การเจริญเตบิโต  หมายถึง  การเพิ่มขึ้นของสิ่งตาง ๆ  เชน  รายได  หนวยงานใหมหรือ
หนวยงานสาขา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การประเมินประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  มี
แนวคิดในการพัฒนา  ปรับปรุง  แกไขการใหบริการผูเสียภาษี  จากแนวคิดดังกลาวจึงไดกําหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาไว  ดังนี้ 
  
 ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม  
     (Independent Variables)     (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 
     

1. โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่บางนา 
2. การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษอีากร      
    เขามาใช 
3.  สภาพแวดลอมในองคการ 
4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการ 
    จัดเก็บภาษีอากร 
5. พฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร 
 

ประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบ
แสดงรายการและรบัชําระภาษอีากร 
1.  ความสามารถในการผลติ 
2.  ความสามารถในการสราง 
      ผลประโยชน/กําไร 
3.  การไดมาซึ่งทรัพยากร 
4.  การรักษาไวซึ่งพนักงาน 
5.  การเจรญิเติบโต 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรของเจาหนาที่มีประสทิธิผลสูง 
 2. บุคคลมีคณุสมบัติสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัประสิทธิผลของการ
ใหบริการที่แตกตางกัน 
 3.  โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บ
ภาษีอากรเขามาใช  สภาพแวดลอมในองคการ   นโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บ
ภาษีอากร  และพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร  มีอิทธิพลตอประสทิธผิลการใหบริการยื่น
แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร   



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยมุงศึกษาถึงการประเมินประสิทธิผลการใหบรกิารยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร  โดยเนื้อหาที่ศึกษาจะครอบคลุมเกีย่วกับแนวคิด  ทฤษฎี  และ
ผลงานที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมนิประสิทธผิล 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลย ี
  4. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคการ 
  5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
  6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผล 
 1.1  ความหมายของประสิทธิผล 
 ธีรพัฒน  พิเชฐวงศ  (2546: 46)  ไดสรุปความหมายของประสิทธิผลไว  คือ  ประสิทธิผล
เปนการบรรลถุึงวัตถุประสงคหรือความสาํเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยเปนการพิจารณาถึง
ความสัมพันธในเชิงเปรียบเทียบระหวางโครงการกับวตัถุประสงคของโครงการ 
 ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  (2526: 41 - 42)   ไดใหความหมายคําวา  “ ประสิทธิผล ”    วาเปนเร่ือง

ของการเนนความสัมพันธทีซ่ึ่งสงออกแทนที่จะเปนสิ่งปอนเขาจุดมุงหมายที่สําคัญของการประเมิน 
ผลลัพธ  ซึ่งไดแก  การศึกษาวาผลลัพธที่ปรากฏบรรลุตามวตัถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม    มากนอย
เพียงใด โดยไมสนใจวาโครงการจะดําเนินไปตามขบวนการทีว่างไวหรือไม   แตมุงที่การวัดผลลัพธ
ซึ่งปรากฏในสภาพแวดลอม 
 จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ  (2531: 12)  กลาววา  ประสทิธิผลโดยทัว่ไป  หมายถึง  ความ
มากนอยของ  (Degree)  ของการที่องคการสามารถบรรลุถึงเปาหมายทั้งหมดหรือบรรลุความสําเร็จ
ในงานหลัก  ประสิทธิผลในการพัฒนาองคการเปนการใชหลักเหตุผลเชิงเทคนคิ  (Technical  
Rationality)  ซึ่งอาจวัดหรือประเมินไดหลายลักษณะ  นอกจากความสามารถในการบรรลุเปาหมาย
อันเปนความมีประสิทธิผลโดยทั่วไปแลว 
 เอดเจอร  เอช  เชน  (ภรณี  กีรติบตุร.  2529: 65; อางอิงจาก  Edger  H.Schein)  มี
ความเห็นวาประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง  สมรรนะ  (Capacity)  ขององคการในการที่จะอยู
รอด  (Survive)  รักษาสภาพ  (Maintain)  และเติบโต  (Growth)  ไมวาองคการนั้นจะมีหนาที่ใดที่
ตองการใหลุลวง 
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 จอรจโพลอส  และ แทนเนนบอม (ภรณี  กีรติบตุร. 2529.  การประเมินประสทิธผิลขององคการ.  

หนา 65 ; อางอิงจาก  Georgopoulos; & Tannenbaum.1975 : 53)  ไดใหคําจํากัดความของประสทิธผิล

ขององคการไววา หมายถึงความมากนอย (Extent) ของการที่องคการในฐานะที่เปนระบบสังคมสามารถบรรลุ

ถึงเปาหมายไดโดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยูโดยไมทําใหทรัพยากรและหนทางตองเสียหาย  และ
ไมสรางความตึงเครียดที่ไมสมควรแกสมาชิก 
 ธงชยั  สันตวิงษ  (2533: 314)  กลาววา  ประสิทธิผลขอองคการจะมีขึน้ไดยอมขึ้นอยูกบัเง่ือนไข   

ที่วาองคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 ติน  ปรัชญพฤทธิ ์ (2526:  130)  เห็นวาประสิทธผิลเปนระดับที่คนงานสามารถปฏบิัติงาน  ใหบรรลุ

เปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
 จากความหมายของคําวาประสิทธิผลดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา ประสิทธิผลขององคการ  
หมายถึง  การที่องคการสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 1.2  กรอบแนวคิดของการประเมินประสิทธิผล 
 จากแนวคิดและการวเิคราะหวิจัยตลอดจนการสรางแบบจําลองในเรือ่งประเมินประสิทธิผล
ขององคการ  สามารถแยกแนวทางกวาง ๆ ได 3 แนวทาง (ภรณี  กีรติบตุร. 2529: 185-188) 

  1.2.1  การประเมินประสิทธผิลในแงเปาหมาย ( The Goal Approach ) 

  การใชแบบจําลองของเปาหมาย (Goal Model) เพ่ือการวเิคราะหประสิทธผิลขององคการมี

หลายรูปแบบ เชน Geprgppoulos และ Tannenbaum อางวามาตรการในการวัดผลจะตองตั้งอยูบน

วิธีการและเปาหมาย (Means and End) ขององคการมากกวาที่จะใชเกณฑการวัดจากภายนอก

องคการ โดยพบวา  ความสามารถในการผลิต (Productivity) ความยืดหยุนคลองตัว  (Flexibility)  และการ

ปราศจากซึ่งความกดดัน (Strain) และขอขัดแยง (Conflict) มีความสัมพันธตอกันและเกี่ยวของกับ

การประเมินประสิทธิผลขององคการ เกณฑซึ่งบงชี้ (Indicators) ความมีประสิทธผิลเหลานี้สัมพันธ

กันอยางใกลชดิกับเปาหมายขององคกร   
  เจมส  ไพรซ  ไดเสนอวา  เครื่องบงชี้ความมีประสทิธิผลขององคการนาจะอยูบนคุณภาพของ
ปจจัยตอไปน้ี  คือ ความสามารถในการผลิต (Productivity) ขวัญ (Morale) การปฏิบัตติาม

แบบอยาง (Conformity)  การปรับตวั (Adaptiveness)  และความเปนปกแผน (Institutionalization)  

ขององคการ  แตทั้งหมดนี้ Price เห็นวาความสามารถในการผลติ มีความสมัพันธใกลชิดที่สดุกับความมี

ประสิทธผิลขององคการ อยางไรก็ตามเครื่องบงชี้เหลานี้ไมสมัพันธตอกันในทางเดียวกนัในทาง
ปฏิบัติ  กลาวคือ  ตวัแปรที่สัมพันธกบัขวัญอาจไมสัมพันธกับความสามารถในการผลิต ซึ่งความไม
สัมพันธไปในทางเดียวกันน้ีสะทอนใหเห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับเปาหมายขององคการที่วา องคการสวน
ใหญมีมากกวาหนึ่งเปาหมาย  ดังนั้น ประสทิธผิลในการบรรลุถึงเปาหมายหนึ่ง อาจมีความสัมพันธในทาง
กลับกันหรือในทางลบ (Inversely Related) ตอประสิทธผิลในการบรรลุถึงเปาหมายหนึ่งก็ได  

ขอเท็จจริงดังกลาวเกิดขึ้นบอยๆ ทําใหองคการจําเปนตองเลือกวาจะตองการบรรลุถึงเปาหมายใด
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กันแน จนมี ผูตั้งขอสงสัยวา อาจเปนไปไดวา “ องคการคงจะมีประสทิธิผลไมได ” ถาองคการนั้นมีหลาย
เปาหมายดวยกัน  อยางไรก็ตาม Price ก็ยังยืนยันวาลักษณะขององคการมีความสัมพันธกับความมี

ประสิทธผิล เชน  องคการมักจะมีประสิทธผิลเม่ือมีการแบงงานกันทํามาก (High Degree of Division of Labor) มี

การแบงสวนงานตามความชาํนาญเฉพาะอยาง (Specialized Departmentation) และมีระบบทีต่อเนื่อง

ในการสรางผลผลิต (Continuous Systems of Assembling Output)  เปนตน นอกจากนี้ตัวแปรที่สัมพันธ

กันกับประสิทธผิลก็คือ  การยอมรับระบบการตัดสินตกลงใจวาถูกตองตามธรรมนองคลองธรรม (Legitimancy) 

ความมีอิสระสงูขององคการ (Organizational  Autonomy)  และการมีอัตราการติดตอสื่อสารกันสูง

ในองคการ 
  ปญหาสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกบั การใชความสามารถในการผลิต (Productivity) เปน

เครื่องบงชี้ความมีประสิทธผิลที่สําคัญน้ันอาจนําไปสูความเขาใจผิด (Misleading) และหรือการนําไป

ปฏิบัติไมได (Inaplicable)  ในกรณีนี้องคการที่ทําหนาที่หรือมีเปาหมายในการใหบริการ  (Service 

Organization) และถึงแมในองคการที่ทําหนาที่หรือมีเปาหมายในการผลิตเองหลายองคการก็ไม

สามารถใชความสามารถในการผลิต เปนเคร่ืองวัดความมีประสิทธิผลที่สมบูรณได  นอกจากนี้การมี
ขอขัดแยงในบางสภาพการณก็อาจมีผลในทางบวกตอประสิทธิผลขององคการไดไมจําเปนตองเปน
ผลลบเสมอไป   
 การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ-ทรัพยากร  (The  System –Resource  Appoach) 

  ผูนําในแนวทางนี้คือ Seashore และ Yuchtman  แนวทางนี้พยายามหลีกเลี่ยงจุดออน 

และขอบกพรองบางประการของการประเมินผลในแงของเปาหมาย โดยไมพิจาณาถึงเปาหมายของ
องคการเสียเลย เพราะเห็นวาเปนไปไดยากที่จะใชในการบรรลุเปาหมายเปนเครื่องวัดประสิทธิผล  
โดยผูวิจัยใช  “ แบบจําลองของระบบ-ทรัพยากร ” ในการวิเคราะหประสิทธิผลขององคการแทน 
  แบบจําลองของระบบ-ทรัพยากร ดังกลาว ตั้งอยูบนแนวความคิดวาองคการเปน 
ระบบเปด ซึง่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการแลกเปลีย่น(Exchange) และการแขงขันกัน 

(Competition) ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ความสามารถขององคการในการแสวงหาผลประโยชน

จากสภาพแวดลอม  เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยากรซึ่งหายากและมีคุณคา  องคการจะมีประสิทธิผลสูงสุด
ก็ตอเม่ือองคการสามารถแสวงหาประโยชนสูงสุด (Maximizes)  ไดจากตําแหนงที่ทําการตอรองและ

ใชประโยชนไดมากที่สุด (Optimizes)  ในการไดมาซึ่งทรัพยากร  (Resource Procurement ) 

  1.2.3  การประเมินประสิทธผิลโดยใชหลายหลักเกณฑ   (The Multiple Criteria 

Effectiveness )    

  วิธีการนี้มีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง ทั้งในแงนักวิชาการและ 
เม่ือนํามาใชในการวัดประสทิธิผลขององคการในทางปฏิบัติ  เชน  Mahoney  และ  Weitzel  พบวา
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ฝายบริหารขององคการสามารถนําเกณฑตางๆ ตอไปน้ีไปใชประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน   
ใตสังกัดของตนไดดีคือ   

 1)  ความสามารถในการผลติและประสิทธิภาพโดยวัดจากผลผลิต 
 2)  ลักษณะขององคการ  เชน  บรรยากาศขององคการ  สไตลการอํานวยการและ

สมรรถนะขององคการในการปฏิบัติงาน 
 3)  พฤติกรรมในการผลิต  เชน  การรวมมือรวมใจ  การพัฒนา  การปฏิบัติงานที่

เชื่อถือได 
  แนวความคิดทํานองเดียวกนัน้ี  ก็ไดถูกเสนอในลักษณะของการสรางแบบจําลองโดย  
Gibson  และคณะซึ่งสรุปจากการรวบรวมการศึกษาวิจัยที่ไดผานมาวา  เครื่องบงชี้ความมีประสิทธผิล

ขององคการควรจะประกอบดวยตวัแปรตอไปน้ี 
   1)  ความสามารถในการผลติ  (Productivity) 

   2)  ประสิทธิภาพ ( Efficiency) 

 3)  ความพึงพอใจ  ( Satisfaction) 

 4)  การปรับตวั (Adaptiveness) 

 5)  การพัฒนา  (Development) 

  นอกจากนี้ Gibson และคณะยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมอีกวา  การประเมินประสทิธิผล

ดังกลาวควรจะกระทําในมติขิองเวลา (Time dimension) ดวย กลาวคือการประเมินความมีประสิทธผิล

ระยะสั้นดวยเคร่ืองบงชี้  คือ  ความสามารถในการผลิต  ประสทิธภิาพ  และความพึงพอใจในระยะถัดตอมาก็
ประเมินดวยเครื่องบงชี้คือ  การปรับตวัและการพัฒนา  โดยในระยะยาวแลวเครื่องบงชี้ที่จะแสดงถึง
ความมีประสทิธิผลขององคการก็คือการอยูรอดขององคการ (Survival) 

  อีกแบบจําลองหนึ่งซึ่งมีความเดนชัด  คือ ผลงานของ  Steers  ซึ่งใชตวัแปรตาง ๆ ใน

กระบวนการขององคการเขามาเปนเครื่องบงชี้ความมปีระสิทธิภาพขององคการ  ซึ่งตัวแปรหลายตัว
ดังกลาว  คือ 

 1)  ลักษณะขององคการ (Organizational Characteristics)  ซึ่งประกอบดวย

โครงสรางและเทคโนโลย ี
 2)  ลักษณะของสภาพแวดลอม (Environmental  Characteristics)  ประกอบดวย

สภาพแวดลอมทั้งภายใน (หรือบรรยากาศองคการ)  และภายนอกองคการ 
   3) ลักษณะของคนในองคการ  ( Employee Characteristics)  ซึ่งประกอบไปดวย

ความผูกพันตอองคการและการปฏิบัตใินหนาที่ 
 4)  นโยบายและการปฏบิัตใินดานการบริหาร 

 ในการวิจัยครัง้นี้   ผูวิจัยไดใชการประเมนิประสทิธผิลโดยใชหลายเกณฑ   (The Multiple 

Criteria Effectiveness) 
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ตาราง 3 แบบจําลองการวดัประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ 
     (Evaluation Criteria in Multivariate Models of Organizational Effect) 
 
 

ผูทําการศึกษาและเกณฑ     ประเภทของ        การใชไดทั่วไป       ที่มาของเกณฑ + 
การประเมินผลเบื้องแรก          การวัด *           ของเกณฑ + 
 

Georgopoulos & Tannenbaum           N        A               Ded ; ติดตามดวยการ 

(1957)                                                                                    ศึกษาจากแบบสอบถาม 

    - ความสามารถ (Producttivity) 

    - ความยืดหยุน ( Flexibility)     

    - การไมมีแรงกดดัน (Absence of 

        Organizational Strain) 

 

Bennis (1962)                                N                             A                     Ded ; ไมมีการศึกษา 

   - ความสามารถในการปรับตัว                                               วิจัย  
       ( Adaptability) 

  - ความรูสึกมีเอกลักษณ 
     ( Sense of Identity ) 

   - ความสามารถในการทดสอบความจริง   
    (Capacity to test reality) 

 

Blake & Mouton (1964)     N            B                 Ded ;  ไมมีการศึกษา                     

 - การบรรลุถึงเปาหมายที่มุง                                                 วิจัย                       
 ที่ผลผลติสูงและเปาหมายทีมุ่ง                                                                                
 ที่คนขององคการ 
 
Caplow (1964)       N             A       Ded ; ไมมีการ              

 -  ความมั่นคง  (Stability)                                                     ศึกษาวิจัย 

 -  การผสมผสาน  (Integration) 

 -  ความเต็มใจ   (Voluntarusm) 

            - ความสัมฤทธิผล (Achiement)  
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
 
ผูทําการศึกษาและเกณฑ             ประเภทของ           การใชไดทั่วไป         ที่มาของเกณฑ + 
การประเมินผลเบื้องแรก         การวัด *             ของเกณฑ + 
 

Katz & Kahn (1966)                            N           A                    Ind ; จากการสํารวจ    

 - ความเจริญเติบโต (Growth)                                                           การศึกษาวิจัย                               

 - การเก็บรักษา (Storage)     

 - การอยูรอด (Survival ) 

 - การควบคุมเหนือสภาพแวดลอม  
 (Control over environment) 

 
Lawrence & Lorsch (1967)                   D                             B                      Ind ; จากการ 

 - ความสมดุลระหวางการผสมผสาน                                                   ศึกษาวิจัย                         
 (Integration)  กับความแตกตาง                                                 6 หนวยงาน 

 (Differentiation) 

 
Yuchtman & Seashore (1967)        N   A           Ind ; ศึกษาวิจัย            

 -  การไดมาซึ่งทรัพยากรซึ่งมีจํากัด                                        หนวยงาน                     
 และมีคุณคา                                                                         ประกันภัย 
 -  การควบคุมเหนือสภาพแวดลอม                                               
 
Friedlander & Pickle (1968)         N    B             Ded ;  ติดตาม           

 - ความสามารถในการสรางผลกําไร                                         ดวยการศึกษา                      
 (Profitability)                                                                                       วิจัยธุรกิจขนาด 

 - ความพึงพอใจของพนักงาน                                                     ยอม   
 (Employee satisfaction) 

 - คุณคาตอสังคม  (Societal value) 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
 

ผูทําการศึกษาและเกณฑ     ประเภทของ         การใชไดทั่วไป           ที่มาของเกณฑ + 
การประเมินผลเบื้องแรก          การวัด *            ของเกณฑ + 
 

Price (1968)                                      D                            A                    Ind ; จากการ    

 -  ความสามารถในการผลติ                                                   ศึกษาวิจัย 50 ชิ้น                        

 ( Productivity )                                                                 ที่ไดรับการตพิีมพ           

 - การทําตามแบบ  (Conformity) 

 - ขวัญ (Morale) 

 - ความสามารถในการปรับตัว   
 ( Adaptiveness ) 

 - ความเปนปกแผน   (Institutionalization) 

  
Mahoney & Weitzel (1969)                      D           B,R                  Ind; จากการ 

แบบจําลองของธุรกิจทั่วไป :                                                               ศึกษาวิจัยองคการ 
 - ความสามารถในการผลติ – การสนับสนนุ -                              13 องคการ  
    การใชประโยชน (Productivity – Support -                                            

 Utilizations) 

     - การวางแผน (Planning) 

   - ความเชื่อถอืได (Reliability)      

 - ความคิดริเริ่ม  (Initiative)     

แบบจําลองของหนวยวิจัยและพัฒนา : 
 - ความเชื่อถอืได (Reliability) 

 - ความรวมมือ (Cooperation) 

 - การพัฒนา (Development)   

 
Schein  (1970)          N                             A                    Ded ; ไมมีการ 

 - การติดตอสือ่สารแบบเปด                       ศึกษาวิจัย 
 (Open Communication) 

 - ความยืดหยุน (Flexibility) 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
 

ผูทําการศึกษาและเกณฑ     ประเภทของ         การใชไดทั่วไป           ที่มาของเกณฑ + 
การประเมินผลเบื้องแรก          การวัด *            ของเกณฑ + 
 

 - การสรางสรรค  (Creativity) 

 - ความผูกพันทางจิตวิทยา  
 (Psychological  Commutment) 

 
Mott (1972)                               N         A                    Ded ; ติดตามดวย    

 - ความสามารถในการผลติ                                               ศึกษาวิจัยจากแบบ 
 (Productivity)                                                                   สอบถาม 

 - ความยืดหยุน (Flexibility)                                                              หลายองคการ 

 - ความสามารถในการปรับตัว 
 (Adaptiveness)  

 
Duncan  (1973 )                  N                            A                      Ded ; ติดตามดวย 

 - การบรรลุถึงเปาหมาย           ศึกษาวิจัย 
 (Goal Attainment)            ทําหนาที่ตัดสินใจ  

 - การผสมผสาน (Integration )                     22  หนวย 

 - การปรับตวั (Adaptation) 

 
Gibson et.al  (1973, 1972)      N           A                       Ind ; จากการ    

ในระยะสั้น :                                                                                    สํารวจแบบจําลอง  
 - ความสามารถในการผลติ 
 (Productivity) 

    - ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 - ความพึงพอใจ  (Satisfaction) 

ในระยะตอมา : 
 - ความสามารถในการปรับตัว    
 (Adaptiveness ) 

 - การพัฒนา (Development ) 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 
 

ผูทําการศึกษาและเกณฑ     ประเภทของ         การใชไดทั่วไป           ที่มาของเกณฑ + 
การประเมินผลเบื้องแรก          การวัด *            ของเกณฑ + 
 

ในระยะยาว : 
 - การอยูรอด (Survival) 

 
Negandhi & Reimann   ( 1973)             N         B                       Ded ; ติดตามดวย 

ดรรชนีทางพฤติกรรม             การศึกษาวิจัย 
(Behavioral Index) :                                                                    องคการของอินเดีย    

 -  การไดมาซึ่งอัตรากําลัง                                                           
 (Manpower Acquisition ) 

 - ความพึงพอใจของพนักงาน 
 (Employee Satisfaction) 

 - การรักษาไวซึ่งอัตรากําลัง 
 (Manpower Retention) 

 - ความสัมพันธระหวางบคุคล 
 (Interpersonal Relation) 

 - ความสัมพันธระหวางหนวยงานในสังกัด 
 เดียวกัน (Interdepartment Relations) 

 - การใชประโยชนจากอัตรากําลัง  
 (Manpower Utilization) 

ดรรชนีทางเศรษฐกิจ (Economix Index ) : 

 - การเติบโตดานการขาย (Growth  

 in Sales) 

 - ผลกําไรสุทธิ (Net Profit )  

 
Child (1974,1975 )                             N                              B                    Ded; ติดตามดวย 

 - ความสามารถในการไดผลกําไร                                การศึกษาหนวย                
 (Profitability)                                                                       งานในอังกฤษ                         
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 ตาราง 3 (ตอ) 
 
 

ผูทําการศึกษาและเกณฑ     ประเภทของ         การใชไดทั่วไป           ที่มาของเกณฑ + 
การประเมินผลเบื้องแรก          การวัด *            ของเกณฑ + 
 

Webb (1974)              D         C                   Ind ; จากการศึกษา    

 - ความสามัคคี  (Cohesion )                                                 องคการทางศาสนา                      

 - ประสิทธิภาพ  (Efficiency ) 

 - ความสามารถในการปรับตัว 
 (Adaptability) 

 - การสนับสนนุ (Support)   

 
 

*   N  =  แบบจําลองซึ่งมีลักษณะเปนการสรางบรรทัดฐาน (Nornative  Models) 

   D   =  แบบจําลองซึ่งมีลักษณะเปนการพัฒนา (Descriptive Models) 

 + A    =  องคการทุกประเภท (All Organizations) 

    B =  องคการธุรกิจ (Business Organization) 

   C     =  องคการทางศาสนา (Church Organization) 

   R =  หนวยงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

+Ded =  พิจารณาจากหลักทั่วไป  (Deductive)   

+Ind      =  ดวยวธิีพิสูจนจากกรณีเฉพาะ (Inductive) 

 
 ที่มา: ภรณี  กีรติบตุร. (2529). การประเมินประสิทธิผลขององคการ หนา 46-51    

(อางอิงจาก R.M.Steers. (1977). Organizational Effectiveness, p.44-45.) 
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ตาราง 4 ความถี่ของเกณฑที่ใชในการประเมินประสิทธผิล        
 
 

               เกณฑการประเมิน                         จํานวนครั้งที่ถูกนําไปใช 
 

ความสามารถในการปรับตัว - ความยืดหยุน (Adaptability-Flexibility)   10 

ความสามารถในการผลิต (Productivity )         6 

ความพอใจ  (Satisfaction )                                                   5  

ความสามารถในการสรางผลประโยชน/กาํไร (Profitability)      3 

การไดมาซึ่งทรัพยากร (Resource Acquisition)        3 

การปราศจากความเครียด  (Absence of Strain)        2 

การควบคุมเหนือสภาพแวดลอม  (Control over environment)      2 

การพัฒนา (Development)          2 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)          2 

การรักษาไวซึง่พนักงาน (Employee Retention)         2  

การเจริญเติบโต (Growth)          2 

การผสมผสาน (Integration)          2 

การติดตอสื่อสารแบบเปด  (Open Communications)        2 

การอยูรอด  (Survival)           2  

เกณฑอ่ืน ๆ                       1  
 
 

 ที่มา:  ภรณี  กีรติบตุร. (2529). การประเมินประสิทธิผลขององคการ หนา 52                

(อางอิงจาก R.M.Steers. (1977).  Organizational Effectiveness, p.46.) 

  
 ในการประเมนิประสิทธผิลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากรผูวิจัย
จะใชเกณฑการประเมินประสิทธิผล  ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการผลติ 
 2.  ความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร 
 3.  การไดมาซึ่งทรัพยากร 
 4.  การรักษาไวซึ่งพนักงาน 
 5.  การเจริญเติบโต 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ 
 Steers  เสนอตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธผิลขององคการ ตัวแปรดังกลาวสามารถ

แยกออกตามลักษณะได 4 ประเภทใหญ ๆ คือ  

1. ลักษณะขององคการ 
2. ลักษณะของสภาพแวดลอม 
3. ลักษณะของบุคคลในองคการ และ 
4. นโยบายการบริหารและการปฏิบัต ิ
 

ตาราง 5 ปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการตามขอเสนอของ Steers 
 

ลักษณะขององคการ 
(Organizational 

characteristics) 

ลักษณะของสภาพแวดลอม 
(Environmental 

characteristics) 

ลักษณะของพนักงาน 
(Employee 

characteristic) 

นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ 
(Managerial policies 

& Practices) 

โครงสราง (structure) 

   - การกระจายอํานาจ      
(Decentralization)  

  - ความชํานาญพิเศษ 
 (Specialization) 

  - ความเปนทางการ 
 (Formalization) 

  - ชวงการบังคับบัญชา 
 (Span of Control) 
  - ขนาดขององคการ 
 (Organization Size) 

  - ขนาดของหนวยงาน 
(Work-unit Size) 

เทคโนโลยี 

(Technology) 

  - การปฏิบัติการ 
 (Operations) 

 

ภายนอก (External) 

  - ความสลับซับซอน 
 (Complexity) 

  - ความมั่นคง (Stability) 

  - ความไมแนนอน 
 (Uncertainty) 

ภายใน (บรรยากาศ) 

(Internal climate) 

  - แนวโนมของความสําเร็จ 
(Achievement orientation) 

  - ความเอาใจใสตอพนักงาน 
(Employee centeredness) 

  - แนวโนมการใหรางวัล, 
การลงโทษ (Reward, 

Punishment orientation) 

  - ความมั่นคง : ความเสี่ยง 
(Security VS. Risk) 

   

ความผูกพันตอ
องคการ 

(Organizational 

attachment) 

  - ความสนใจ 
(Attraction) 

  - การรักษาไว 
(Relention) 

  - การผูกมัดใจ 
(Commitment) 

การปฏิบัติงาน(Job 

Performance) 

- การจูงใจ,เปาหมาย, 
ความตองการ 
(Motives,goals & 

needs)  

- ความสามารถ 
(Abilities)  

 

 - การวางเปาหมายที่
แนนอน (Strategic 

goal setting) 

 - การจัดหาและการใช
ทรัพยากร (Resource 

acquisition & 

Untilization)  

  -การสราง
สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน (Creationg 

Performance 

Environment)  

  - กระบวนการ
ติดตอสื่อสาร  
(Communication 

processes)  

-  ภาวะผูนําและการ
ตัดสินใจ (Leadership 

& Decisionmaking)  
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ลักษณะขององคการ 
(Organizational 

characteristics) 

ลักษณะของสภาพแวดลอม 
(Environmental 

characteristics) 

ลักษณะของพนักงาน 
(Employee 

characteristic) 

นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ 
(Managerial policies 

& Practices) 

- วัสดุอุปกรณ 
 (Materials) 

- ความรู (Knowledge) 

 

- ความเปดเผย : การปกปอง 
(Openness VS. 

Defensiveness) 

- ความชัดแจงของ
บทบาท (Role 

clarity) 

-การปรับตัวของ
องคการและการริเริ่มส่ิง
ใหม Organizational 

adaptation & 

Innovation) 

 
 ที่มา: ภรณี  กีรติบตุร. (2529) การประเมินประสิทธิผลขององคการ หนา 77 (อางอิงจาก  
R.M.Steers. (1977). Organizational Effectiveness, p. 8.) 
 
 2.1 ลักษณะขององคการ ประกอบดวย 
   2.1.1 โครงสราง (structure) ขององคการ  โครงสรางหมายถึงความสัมพันธของ
ทรัพยากรดานมนุษยที่ไดกาํหนดไวในองคการ ดังนั้น การวิเคราะหโครงสรางจึงรวมถึงการวิเคราะห
สิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี คือ  
   1) ความมากนอยของการกระจายอํานาย (degree of centralization)  
   2) ความชํานาญเฉพาะอยางของงาน (formalization of interpersonal 
interactions)  
   3) ความมากนอยของการทําความสัมพันธระหวางบคุคลใหเปนแบบแผน 
(formalization of interpersonal interactions)  
   4) ชวงการบังคับบัญชา (span of control) 
   5) ขนาดขององคการ (organization size) 
   6) ขนาดของหนวยงาน (work-unit size) 
  2.1.2 เทคโนโลยี (Technology) นอกเหนือจากโครงสรางที่มีผลกระทบตอ
ประสิทธผิลแลว เทคโนโลยีในองคการ อันหมายถึง เครื่องมือหรือวิธีการ (mechanisms) ซึ่งองคการ
ใชในการแปรสถาพตวัปอน (inputs) ออกไปเปนผลผลติ (outputs) ก็มีผลกระทบตอความสําเรจ็ของ
องคการดวยเชนกัน เทคโนโลยีดังกลาวมีหลายรูปแบบ รวมทั้งความแตกตางในกระบวนการทาง
เครื่องจักรที่ใชในการผลติ ความแตกตางในวัสดุ อุปกรณที่ใช และความแตกตางในความรูทาง
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วิชาการทีใ่ชในกิจกรรม เพ่ือเปาหมายขององคการ สวนความแตกตางในดานเทคโนโลยีนี้สัมพันธ
กับโครงสรางขององคการในการสรางประสิทธิผล 
   คําจํากัดความของเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการที่องคการแปลงสถาพวตัถดิุบ
หรือตัวปอนทีมี่จํากัดใหเปลี่ยนเปนผลติผลที่มีประสทิธภิาพตามเปาหมายโดยอาศัยพลังงานทาง
เครื่องจักรและทางสมอง  
 2.2 สภาพแวดลอมของงาน ตัวแปรทีส่องที่ Steers เสนอวามีความสําคัญตอ
ความสําเร็จหรือประสิทธิผลขององคการนอกเหนือไปจากโครงสรางและเทคโนโลยีกค็ือ 
สภาพแวดลอมของงาน (Task environment) โดย Steers แบงสภาพแวดลอมออกเปน 2 ระดับ   
คือ สภาพแวดลอมภายนอกองคการ เชน สภาวการณดานการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน 
สวนสภาพแวดลอมในองคการ ก็หมายถึง “บรรยากาศองคการ” (Organizational climate)   
  ลักษณะของสภาพแวดลอมนอกองคการ มุงจําเพาะเจาะจงลงที่สภาพแวดลอมของ
งาน ซึ่งมีความหมายตอกิจกรรมในการมุงสูเปาหมายขององคการ ตัวอยางเชน ผูรับบริการ 
หนวยงานอื่นของรัฐ กลุมอิทธิพลตาง ๆ สภาพแวดลอมของงานดังกลาวสามารถแยกออกไดเปน    
3 มิติ ซึ่งสัมพันธกัน คือ งาย-ซับซอน, ม่ันคง-เคลื่อนไหว, และไมแนนอน 

  การประเมินผลความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกองคการกับประสิทธผิล
องคการ Steers เสนอแนวความคิดวา สภาพแวดลอมนอกองคการเปนตัวแปรที่สําคัญตอ
ความสําเร็จ หรือประสิทธผิลขององคการ  
 2.3 ลักษณะของบุคคลในองคการ (Individual Characteristics)  
  ตัวแปรตวัที่สามที่ Steers เสนอวามีความสําคัญตอความมีประสิทธผิลขององคการ 
คือ ลักษณะของบุคคลในองคการ ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน (Job 
performance) อันจะนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวขององคการ  
  ขอเรียกรองขององคการในดานพฤติกรรม Steers เชื่อวานอกเหนือจากโครงสราง 
เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมที่ม่ีอิทธิพลตอประสทิธผิลขององคการแลว ตวัแปรที่มีผลโดยตรงตอ
ความสําเร็จขององคกร คือ พฤติกรรมของคนในองคการนั่นเอง 
  การผูกพันตอองคการ ความผูกพันในองคการสามารถแยกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

ความผูกพันเปนทางการตอองคการซึ่งแสดงออกโดยการไปปรากฏตัวทํางานตามเวลาที่กําหนด 
และความผูกพันทางจิตใจและความรูสึก ซึ่งหมายถึง พนักงานมีความผูกพันหรือสนใจอยางจริงจัง
ตอเปาหมาย คานิยม และวตัถุประสงคของนายจาง โดยมีทัศนคตดีิตอนายจางและเต็มใจที่จะทุมเท
พลังในการทํางานเพื่อองคการจะไดบรรลถุึงเปาหมายไดสะดวกขึ้น สาเหตุของความผูกพันหรือ  
หางเหินตองคการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของพนักงานในองคการวาจะยงัคงมีสวนรวม
ตอไปในองคการหรือผละออกไปมี 4  ประการดวยกันตามขอเสนอของ Porter & Steers ในป 1973 

คือ 
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   (1) ปจจัยดานองคการ เชน อัตราคาจาง การปฏิบัตเิกีย่วกับการเลื่อนเงินเดือน 

เลื่อนตําแหนง ขนาดขององคการ 
   (2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน รูปแบบของภาวะผูนํา รูปแบบ

ของความสัมพันธในกลุมเพ่ือน 
   (3) ปจจัยดานเนื้อหาของงาน เชน ความซ้ําซากจําเจของงาน ความมีอิสระ         

ความชัดเจนของบทบาท 
   (4) ปจจัยสวนตัว เชน อายุ อายกุารทํางาน บุคลิกภาพ ความสนใจดานวิชาชีพ 

   แหลงที่มาของความรูสึกผกูพันตอองคการ : Steers ไดทําการสรุปรวมผลจาก
การศึกษาวิเคราะหทั้งของตนเองในป 1976 และของ Buchanan ในป 1974 พบวา มีปจจัย 3 
ประการที่สําคญัในอันที่จะนําไปสูความรูสกึผูกพันตอองคการ ซึ่งประกอบไปดวย 
   (1) ลักษณะสวนตวัของพนกังาน รวมทั้งอายุการทํางานในองคการ และความ

แตกตางในความรุนแรงของความตองการ เชน ความตองการความสําเร็จในชีวติ 
   (2) ลักษณะงาน เชน ความมีความหมายของงานที่ทําและโอกาสทีจ่ะมี

ความสัมพันธกับผูรวมงานและ 
   (3) ประสบการณในการทํางาน เชน ความนาเชื่อถือไดขององคการที่ผานมาใน

อดีต ตลอดจนคําพูดและความรูสึกของพนักงานอื่น ๆ ที่มีตอองคการ 
     การปฏิบัติงานในองคการ (Performance in Organizations) เม่ือมีการวิเคราะห
ถึงประสิทธิผลขององคการจากระดับของบุคคล ก็จะเห็นไดวาการปฏบิัตทิี่ดีมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง เพราะถาปราศจากเสียซ่ึงการปฏิบัตงิานในระดับดีกวาปกติ (superior) ในทุกระดับขององคการ
แลว การบรรลุถึงเปาหมายขององคการและความสําเรจ็ยอมเปนไปยากหรือเปนไปไมไดเลย และถา
องคการไมสามารถจะบรรลคุวามสําเร็จตามเปาหมายไดโอกาสที่บุคคลจะสามารถบรรลุเปาหมาย
สวนตวัไดก็ลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะยาว ดังนั้น ดวยสมมุติฐานวาการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้นเปนสิ่งทีต่องการเพื่อประสิทธิผลขององคการ สิ่งที่ตองพิจารณาตอไปก็คือ        
ทําอยางไรการปฏิบัติงานทีดี่จึงจะเกิดขึ้นและรักษาไวตอไปดวย 
  2.4 นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิ ตัวแปรตวัสดุทายที่ Steers ระบุวาเปนเร่ือง
ที่จะชวยฝายบริหารใหสามารถบรรลถุึงเปาหมายที่วางไวและมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายในการ
บริหารและการปฏิบัติการบริหารในดานตาง ๆ ตอไปน้ี คือ 
     (1) การกําหนดเปาหมายที่แนนอน  การที่องคการจะประสบความสําเร็จไดก็
ตอเม่ือ “ผูบริหารมีความสามารถที่จะกําหนดลักษณะของเปาหมายและวตัถุประสงคที่ตองการจะ
บรรลุถึงไดอยางจําเพาะเจาะจงและชัดแจง” 
     (2) การจัดหาและการใชทรัพยากร ฝายบริหารจะตองจัดหาทรัพยากรและใช
ทรัพยากรเหลานี้ใหมีประสทิธิภาพที่สุด ทั้งน้ี ในการกระทําดังกลาวจะตองคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ 
3 ประการดวยกันคือ การประสานระบบและประสานงาน (System Integration and Coordination) 
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บทบาทของนโยบาย (Role of Policy) และ ระบบควบคุมขององคการ (Organizational Control 
Systems) เชน ควบคุมทางการเงิน ทางกายภาพ และทางบุคคล 
     (3) การสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (Performance Environment)  
ผูบริหารควรมุงปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอ้ืออํานวยตอความพยายามในการทํางาน
ของพนักงานเพิ่มมากขึ้น ที้งน้ีตองอยูบนพื้นฐานคตทิี่วาพฤติกรรมในการทํางานของพนังงานขึ้นอยู
กับความสัมพันธระหวางบคุคลกับสภาพแวดลอม การใชทรัพยากรดานคนจึงควรเปนไปอยาง
สอดคลองเหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ (1) ระบบการเลอืกสรรและบรรจบุุคคล (2) การ
ฝกอบรมและการพัฒนา (3) การจัดงานและ (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัล 
     (4) กระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication Processes) รูปแบบและ
กระบวนการของการติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญในการประสานกิจกรรมของพนักงานใน
องคการใหเปนไปในทิศทางและเปาหมายเดียวกันทัว่ทั้งองคการ นอกจากนี้ การติดตอสื่อสารยังมี
บทบาทสําคญัในกระบวนการอื่นขององคการ เชน การใชภาวะผูนํา การตัดสินตกลงใจ และการ
ปรับตวัขององคการ ดังนั้น หากไมมีเทคนิควิธีการติดตอสื่อสารที่มีประสทิธผิลแลว ก็ยากที่องคการ
จะบรรลุถึงความมีประสิทธผิลได  
     (5) ภาวะผูนําและการตัดสนิตกลงใจ (Leadership and Decision Making) 
คุณภาพของภาวะผูนําในการบริหารมีสวนทําใหเกิดความแตกตางระหวางองคการที่มีประสิทธิผล
และองคการทีไ่มมีประสิทธผิล ลักษณะทัว่ไปของผูนําที่มีประสิทธิภาพก็คือ ความสามารถในการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมถูกกาลเทศะ และเปนที่ยอมรับได ผูนําจะตองใชกลยุทธในการตัดสินใจที่
เหมาะสมกับสภาพการณ รวมทั้งจะตองพิจารณาดวยวาจะใหผูใตบงัคับบัญชามีสวนรวมมากนอย
เพียงใดในการตัดสินตกลงใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลที่สุดสําหรับ
องคการ 
     (6) การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม (Organizational Adaptation 
and Innovation) ตัวแปรตวัสุดทายซึ่งเปนสวนประกอบของการบรหิารซึ่งจะนําไปสูความมี
ประสิทธผิลขององคการ คือ ความสามารถขององคการในการปรับตวัใหเขากบัสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองสรางความสมดุลใหเกิดขึ้น
ระหวางความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงและริเริ่มสิ่งใหมกับความตองการที่จะรักษาความมั่นคง 
(stability) และการตอเน่ืองของการปฏิบตัิซึ่งก็มีความสําคัญพอ ๆ กัน 
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3.  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลย ี
 เทคโนโลยีไดมีผลกระทบตอองคการ ทั้งในดานกระบวนการทํางาน โครงสรางองคการ 
รูปแบบการตดิตอสื่อสาร การตัดสินใจ และวัฒนธรรม  ในการศึกษาของวิชาทฤษฎีองคการ  จึงมี
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอนขางมาก  โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
มีอิทธิพลตอองคการโดยทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไดยากรวมทั้งเทคโนโลยียังทําใหเกิดรูปแบบองคการ 
ซึ่งตางจากรูปแบบเดิม จึงจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจเรือ่งเทคโนโลยใีนสวนทีเ่ก่ียวของ
กับองคการ 
 ความหมายของเทคโนโลยใีนวิชาองคการมีความแตกตางกันดังนี้ 
  - เทคโนโลยี หมายถึง วิธกีาร กิจกรรม และความรูทีใ่ชในการเปลีย่นปจจัยนําเขาให
เปนผลผลิต  (Scott.1987 :18) 

  - เทคโนโลย ี คือความรู เครื่องมือ เทคนิค และการกระทําที่ใชในการแปลงปจจัย
นําเขาขององคการใหเปนผลผลติ (Perrow. 1967; Rousseau. 1979) 

  สรุปเทคโนโลย ีคือ กระบวนการที่เปลี่ยนปจจัยนําเขาเปนผลผลติ ซึ่งกระบวนการนี้จะ  สามารถ
เปลี่ยนไดทั้งความรู  ปญญาและวตัถ ุ
  ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเกี่ยวของกับวิธีการในการบรรลุผลลพัธที่ตองการหรือวัตถุประสงค  
หรือผลผลิต  ซึ่งโดยปกติจะเปนการทําใหเกิดสินคาและบริการ  จากมุมมองดังกลาว  เทคโนโลยีจึง
ครอบคลุมถึงสิ่งตอไปน้ี 
     1) วัตถุทางกายภาพที่มนุษยสรางขึ้นเพ่ือใชเปนเครือ่งมือที่ใชในการผลิต เชน หุนยนต 
เครื่องจักร รถไฟ  คอมพิวเตอร  รวมทั้งผลผลติ 
     2)  กิจกรรมหรือกระบวนการซึ่งประกอบดวยวธิีการในการผลติ  
 เจมส ทอมปสัน (Thompson. 1967)  ไดจําแนกเทคโนโลยีโดยพิจารณาจากความสัมพันธ

ของคนงานหรือหนวยงานในการไดมาซึ่งทรัพยากร หรือวัสดุเพ่ือใชในการทํางานโดยทอมปสันไดแบง
เทคโนโลยีเปน 3 ประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของเทคโนโลยีทีมี่อิทธิพลตอโครงสรางที่เรยีกวา  
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน คือ หมายถึงระดับที่พนักงานและหนวยงานอาศัยซ่ึงกันและกนัเพ่ือให
ไดมาซึ่งทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการทาํงาน 
     1) เทคโนโลยีที่เปนตวักลางเชื่อมกับลกูคา (Mediating Technologies) เปนเทคโนโลยี

ที่เชื่อมโยงลูกคาใหเขามารวมในกระบวนการผลิต เชน อินเทอรเน็ตที่มีจุดการเขาถึง (Portals)  ที่

เชื่อมโยงผูใชกับผูใหบริการโดยตรง หรือสํานักงานบริการจัดหางานซึ่งจะทําใหนายจางและผูทีต่องการทํางาน
ไดพบกันไปรษณียเปนตัวกลางระหวางผูรับและผูสงจดหมายหรือพัสดุภัณฑ  ธนาคารเปนตวักลาง
ระหวางผูฝากเงินและคนกูเงิน หนวยงานที่มีเทคโนโลยแีบบนี้จะมีการทํางานอยางอิสระ  เทคโนโลยี
แบบนี้จะมีการพึ่งพากันนอยที่สุด (Pooled Interdependence) แตละหนวยงานทํางานโดยอิสระ

แบบเบ็ดเสร็จในตวัเอง เชน สาขาของรานแมคโดนัลด  หรือสาขาของธนาคารตาง ๆ  
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  2) เทคโนโลยีที่มีลําดับขั้นตอนในการทาํงาน  (Long Iinked Technologies)  เปน

เทคโนโลยีที่พบมากในโรงงาน และเกี่ยวของการปอนวัตถุดิบเขาสูกระบวนการทํางานเพื่อผลิตเปน
ผลผลติออกมา  การผลติมีจํานวนมาก (Mass Production)  มีกระบวนการทีต่อเนื่อง  มีการพึ่งพา

ระหวางหนวยงานเปนลําดับตอเน่ืองกัน (Sequential Interdependence)  กลาวคือ  ผลผลิตของ

หนวยงานหนึ่งจะเปนปจจัยนําเขาของอีกหนวยงานหนึ่ง  
  3) เทคโนโลยีที่อาศัยระบบการผลติหลายระบบรวมกัน (Intensive Technologies) 

เปนเทคโนโลยีที่ผลติสินคา และบริการไดหลากหลายเพื่อสนองตอความตองการของลูกคา เชน 
โรงพยาบาล  เชน  เม่ือคนไขเขามาในโรงพยาบาล  อาจตองไดรับการวินิจฉัยจากหลายแผนก  เชน  
แผนกเอ็กซเรย  แผนกตรวจผลเลือด  แผนกโรคเฉพาะทาง  แผนกยา หรือในบางกรณีตองใชแผนก
บริการทางสังคมดวยการพึง่พาเปนแบบอาศัยซึ่งกันและกันสูง  ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือผลผลิตของหนวยงาน 
ก. เปนปจจัยนําเขาของหนวยงาน ข. และผลผลิตของหนวยงาน ข. ก็กลับมาเปนปจจัยนําเขาของ
หนวยงาน ก. อีกครั้ง 
  
 3.1  เทคโนโลยีสมัยใหม 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จัดเปนเทคโนโลยีสมัยใหมซึง่มีบทบาท

ในชีวติประจําวันขององคการในปจจุบันคอนขางมากเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ 
หรือกระบวนการที่ใชในการรวบรวมเก็บรักษา วิเคราะหจัดการและเผยแพรสารสนเทศ หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบสารสนเทศ ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ถือ
ไดวาเปนการ  ทาทายความหมายของเทคโนโลยีที่นยิมใชกันในทฤษฎีองคการดวย  
 ลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางจากเทคโนโลยโีดยทั่วไป คือ 
 1) เทคโนโลยสีารสนเทศ ไมสามารถตัดตอนไดอยางชัดเจนระหวางปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลิตแบบเทคโนโลยีอ่ืนทั่วไป ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยสีารสนเทศเกีย่วของกับงานที่เปนนามธรรมซึ่ง
เปนงานที่ตองทําอยางตอเน่ือง และเทคโนโลยีสารสนเทศจะปฏบิัติการอยูภายในเครื่อง ซึ่งมนุษยไม
สามารถมองเห็นได 
 2) เทคโนโลยีสารสนเทศตองใชเครื่องกลที่มีโปรแกรมการทํางาน  ซึ่งตองการทักษะใน

การใหเหตุผลมากกวาเทคโนโลยีแบบเครือ่งกลอ่ืนๆ โปรแกรมนี้ คือ “ ชุดของระเบียบกฎเกณฑ” สาํหรับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและยังตองการความคิดสรางสรรค จินตนาการ การประมวลผลการตดิตาม
และทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่ดําเนินไปไดโดยไมสามารถมองเห็นได 
 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของโดยตรงกับผูใช และโตตอบไดทันทีกับผูใชซึง่แตกตาง
จากเทคโนโลยีแบบเดิม นักวิชาการที่ผานมามักใหความสําคัญกับเทคโนโลยีในโรงงานซึ่งผลิตสินคา
ที่จับตองไดและปฏิสัมพันธกับผูใชนอย 
 ดวยลักษณะที่แตกตางจากเทคโนโลยีอ่ืนโดยทั่วไป เทคโนโลยสีารสนเทศจึงแทบจะแยก
จากองคการสมัยใหมไดยาก รวมทั้งมีผลกระทบตอรูปแบบและโครงสรางขององคการในลักษณะที่
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แตกตางจากเทคโนโลยีอ่ืนและทําใหรูปแบบองคการใหมซึ่งเรียกวา “องคการเสมือนจริง” ที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตางจากรูปแบบองคการเดิมโดยสิ้นเชิง  
 3.2  เทคโนโลยีและองคการ 
     คุณสมบัติของเทคโนโลยีที่ใชในการศกึษาเกี่ยวกับความสัมพันธกับโครงสรางองคการ
ไดแก  ความซับซอน ความไมแนนอน และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
     ในงานศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในวิชาการองคการระยะแรกไดรับอิทธิพลของสํานัก
เหตุผลนิยม (Rational)  อยูมาก  เทคโนโลยีถูกมองเปนลักษณะเครื่องจักรที่มีลักษณะเครื่องจักรกล

ที่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถจับตองได  และมีลักษณะความสัมพันธที่แนนอนกับองคการใน
ดานใดดานหน่ึง ดังนั้นทฤษฎีองคการในระยะแรก เชน ทฤษฎีโครงสรางตามสถานการณจึงเสนอวา
ความสอดคลองของเทคโนโลยีกับปจจัยอ่ืนๆภายในองคการจะนําไปสูโครงสรางองคการที่เหมาะสม 
  ทฤษฎีองคการในระยะตอมา เชน ทฤษฎีสถาบัน มีการศึกษาวาแรงผลักดันที่องคการ
ตางๆ รับเทคโนโลยีไปใชในองคการ เปนเพราะเทคโนโลยีนั้นมีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพและมี
ประโยชนในการใชงานหรือเปนเพราะองคการตองการใหกลุมอ่ืน ๆ ยอมรับองคการจึงนําเทคโนโลยี
นั้นมาใช  นั่นคือ นักวิชาการระยะหลังไดมีขอโตแยงวา      เทคโนโลยีเกี่ยวของกับความคิดที่สังคม
สรางขึ้น    กลาวคือ       คนและกลุมคนเปนผูที่ใหความหมายกับเทคโนโลยีวาเทคโนโลยีนั้นเปนอยางไร
นอกเหนือจากคุณสมบัติจรงิ ๆ  ของเทคโนโลยีนั้นๆ  เชน  การมองวาเทคโนโลยใีหม ๆ    เปนสิ่งที่ดีเสมอ  
ดังนั้นองคการควรที่จะนําเทคโนโลยีนั้นมาใช โดยอาจจะไมไดพิจารณาถึงประโยชน และผลขางเคียงของ
เทคโนโลยีที่แทจริง แนวคิดนี้จึงมีผลตอการตัดสินใจในการนําเทคโนโลยีมาใช  การนําเทคโนโลยีไป
ปฏิบัติและการเผยแพรของเทคโนโลยีดวย  เชน  การนําระบบ ISO     ซึ่งถือเปนเทคโนโลยี

ทางการบริหารมาใชในหนวยงานตางๆ  โดยมีเหตุผลทางดานสังคม คือ     เพ่ือตองการการยอมรับ
หรือเพ่ือสรางความนาเชื่อถอืมากกวาเหตผุลดานวิชาการหรือดานเทคนิควา    เทคโนโลยีทางการบริหาร
นี้เปนสิ่ง ที่พึงปฏิบัต ิ
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดลอมขององคการ   
 สิ่งแวดลอมขององคการ หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่อยูลอมรอบองคการและสามารถสงผล
กระทบตอการทํางานและการเขาถึงทรัพยากรที่หายาก ไดแก วัตถุดิบคนงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ขอมูลขาวสารที่ใชในการปรบัปรุงเทคโนโลยีการสนับสนุนจากลูกคาและผูมีสวนรวม สถาบันการเงิน 
และคูแขง เปนตน 
 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการซึ่งผูที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจหลักพัฒนา
ความเขาใจเกีย่วกับสิ่งแวดลอมขององคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอการทํางานและผลการดําเนินงานของ
องคการทั้งในปจจุบันและอนาคต   จุดมุงหมายของการวิเคราะหสิ่งแวดลอมนั้นมี 3 ประการ คือ 
 1)  เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในปจจุบันและในอนาคต 
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 2)  เพ่ือทาทายความคิดหรอืความเชื่อเดิมของผูที่ทําหนาที่ในการตดัสินใจ     เพ่ือจะได
เปดรับและทําความเขาใจกับโอกาส  ขอจํากัด และความเปนไปไดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม 
 3) ชวยทําใหการรับรูของผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจดีขึ้น วาควรจะมองสิ่งแวดลอมอยางไรเพื่อ
จะใชเปนแนวทางในการวางแผนที่จะทําใหองคการประสบความสําเรจ็  
 เฟร็ด เอ็มรี (Fred Emery) และ อีริค ทริสต (Eric Trist) ไดอธิบายลกัษณะของสิ่งแวดลอม

เปน 4 ประเภทโดยใชโครงสรางและธรรมชาติของการอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางสิ่งแวดลอมและ

องคการเปนปจจัยในการจําแนก ไดแก 
 1)  สิ่งแวดลอมแบบสงบนิ่งและกระจัดกระจาย (Placid-randomized environment)   

  สิ่งแวดลอมมีลักษณะที่คงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรอืเปลี่ยนแปลงนอย ปจจัยตาง ๆ 
ของสิ่งแวดลอมและความตองการจะอยูกระจัดกระจายไมมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ  ดังนั้น
สิ่งแวดลอมจึงมีผลกระทบตอองคการนอยมาก ภายใตสิ่งแวดลอมประเภทนี้องคการอยูรอดไดแมแต
จะเปนหนวยเล็ก ๆ หนวยเดียว ดังนั้นกลยุทธที่ดีที่สดุสําหรับองคการภายใตสิ่งแวดลอม คือ การ
เรียนรูแบบลองผิดลองถูก  
 2)  สิ่งแวดลอมแบบสงบนิ่งและกระจุกตวั (Placid-clustered environment)   

  สิ่งแวดลอมทีล่ักษณะที่คงที่ หรือเปลีย่นแปลงชาแตทรัพยากรและปจจัยตางๆ  ของ
สิ่งแวดลอมทีมี่ผลตอองคการจะอยูอยางคอนขางกระจุกตัวอยูทีใ่ดทีห่นึ่ง เชน การรวมกลุมของ    
ซัพพลายเออรหรือลูกคา ซึ่งทําใหสามารถสงผลกระเทือนตอองคการได ดังนั้นภายใตสิ่งแวดลอม
เชนองคการจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับโอกาสและขอจํากัดของสิ่งแวดลอม มีการวางแผนระยะยาว 
ปจจัยลักษณะสิ่งแวดลอมเชนน้ีมักจะสงเสริมใหมีการรวมตัวของทรัพยากรและพัฒนาความสามารถ
พิเศษขึ้นมาองคการมีแนวโนมรวมศูนยอํานาจ 
 3)  สิ่งแวดลอมแบบไมสงบนิ่งและมีผลกระทบ (Disturbed-reactive environment) 

  สิ่งแวดลอมไมมีเสถียรภาพและทรัพยากรกระจุกตัว จึงมีการแขงขันระหวางองคการ
ตางๆ  โดยอาจมีองคการใหญจํานวนสองสามแหงซึ่งเปนผูที่มีอิทธพิลเหนือองคการอ่ืน โดยอาจเปน
องคการที่สามารถกําหนดราคาในตลาดได องคการภายใตสิ่งแวดลอมเชนนี้จําเปนตองมี กลยุทธ
แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ มีโครงสรางยืดหยุนกระจายอํานาจเพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจที่ฉับไว
และมีคุณภาพในการแขงขนั  หรือประนีประนอม 
 4)  สิ่งแวดลอมแบบวุนวาย (Turbulent Environment) 

  สิ่งแวดลอมทีมี่การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีความแนนอนสูงและมีความซับซอนมาก  
โดยที่ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ในสิ่งแวดลอมก็เปลี่ยนแปลงอยางมากดวย ภายใตสิ่งแวดลอม
เชนนี้  ผลของการกระทํามีความไมแนนอน  และไมสามารถคาดการณได  แมวาองคการจะมีขนาด
ใหญก็ไมสามารถจัดการสภาพแวดลอมเชนนี้ได โดยการใชวธิีแบบเดิมในการวางแผนหรือพยากรณ 
แตองคการจะตองหารูปแบบของความรวมมือการสรางองคการเครือขาย เพ่ือจะประสานแนวคิดที่
คลายคลึงกันในการจัดการกับสิ่งแวดลอม 
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5.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
  การใหบริการสาธารณะ (Public Service Delivery)  โดยทั่วไปจะเกีย่วของกับกิจกรรมการ

ใหบริการตาง ๆ แกประชาชน  ซึ่งเปนการดําเนินงานโดยหนวยงานที่มีความรับผิดชอบ  มักจะเปน
หนวยงานของรัฐและอาจจะถือไดวาเปนหนาที่หลักของหนวยงาน ภาครัฐในการใหบรกิารแก
ประชาชนที่มาติดตองานในหนวยงานของรัฐ ซึ่งแนวทางความคดิเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ  
ไดมีนักวิชาการและนักทฤษฎีไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับการใหบรกิารสาธารณะไวดังนี้ 
 แม็กซ เวเบอร (Max Weber) นักวิชาการชาวเยอรมันไดชี้ใหเห็นวา  การใหบริการที่มี

ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุดก็คือ การใหโดยไมคํานึงถึงตัวบุคคล  
กลาวคือเปนการใหบริการที่ปราศจากความเกลียดหรอือารมณ  และไมมีความชอบพอหรือสนใจใคร
เปนพิเศษ  หลักการนี้มุงใหปฏิบัติงานโดยไมนําความเปนสวนตัวมาเกี่ยวของ  ทุกคนจะตองไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกนั  ตามหลักเกณฑที่อยูในสภาพที่เหมือนกัน 
 ประยูร  กาญจนดุล  (อางใน พงศเทพ  สีตบตุร, 2538 : 20 )   ไดกลาวถึงแนวคิดของการ

ใหบริการสาธารณะ  มีหลักสําคัญอยู 5 ประการ คือ 

 1. บริการสาธารณะเปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของรัฐ 
 2. บริการสาธารณะมีวัตถปุระสงคในการตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 
 3. การจัดระเบียบและวธิีการดําเนินการบริการสาธารณะยอมจะแกไขเปลีย่นแปลงไดเสมอ  
เพ่ือใหเหมาะสมแกความจําเปนตามกาลสมัย 
 4. บริการสาธารณะจะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสม่ําเสมอ  ไมมีการหยุดชะงัก  
ถาบริการสาธารณะจะตองหยุดชะงักลงดวยประการใดๆ ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอน หรือ
ไดรับความเสยีหาย 
 5.  เอกชนยอมมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 
 กุลธน  ธนาพงศธร  (2530: 303  -  304)  นกัวชิาการไทยไดชี้ใหวาหลกัการใหบริการทีส่ําคัญมี  

5   ประการ  คอื 
 1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ   กลาวคือ ประโยชนและ
บริการที่องคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด มิใชเปน
การจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะมิฉะนั้นแลวนอกจาก  จะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เอ้ืออํานวยประโยชนและบรกิารแลว  ยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ ดวย 
 2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน 
 3. หลักความเสมอภาค    บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอหนา 
และเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งในลักษณะตางจาก
กลุมบุคคลอ่ืน ๆ  อยางเห็นไดชัด 
 4. หลักความประหยัดคาใชจายที่ตองใชในการบริการ จะตองไมมากจนเกินผลที่จะไดรับ 
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 5. หลักความสะดวกบริการที่จัดใหแกผูรับบริการ   จะตองเปนไปในลักษณะปฏบิัติไดงาย 
สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก  ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ  ยุงยากใหแกผูใชบรกิาร
หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
 ปรัชญา เวสารัชช; (อางอิงจาก วาสนา พฤทธิพงศสทิธิ์. 2544: 67 – 68) ไดใหความหมาย

ของการบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐวา  หมายถึง การอํานวยความสะดวกที่หนวยงาน
ของรัฐจัดใหแกประชาชน ทัง้นี้ หนวยงานอาจกําหนดใหประชาชนไปรับบริการทีห่นวยงานของรัฐ 
หรืออาจสงเจาหนาที่ออกไปใหบริการในจุดที่สะดวกสาํหรับประชาชนก็ได  โดยเปาหมายที่ดีที่สุด
ของการบริการ คือ  การทําใหประชาชนพึงพอใจ 
 สุจิตรา. (Suchitra. 1986: 104  - 105 ; Citing Joung Wang.n.d.) ไดพิจารณาการ

ใหบริการสาธารณะวาเปนการเคลื่อนยายเร่ืองที่ใหบริการ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพ่ือใหเปนไป
ตามที่ตองการดวยเหตุนีท้าํใหเขามองการบริการวามี 4 ปจจัยที่สําคัญ คือ 
 1. ตัวบริการ (Service) 

 2. แหลงหรือสถานที่ที่ใหบริการ (Sources) 

 3. ชองทางในการใหบริการ (Channels) 

 4. ผูรับบริการ (Client  Groups) 

 จากปจจัยทั้งหมดดังกลาวเขาจึงไดใหความหมายของระบบการใหบริการวา   เปนระบบที่
มีการเคลื่อนยายบริการอยางคลองตัวผานชองทางที่เหมาะสม   จากแหลงใหบริการที่มีคุณภาพไป
ยังผูรับบริการตรงตามเวลาที่กําหนดไว ซึ่งจากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาการใหบรกิารนั้น
จะตองมีการเคลื่อนยายตวับริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการผานชองทางและตองตรงตามเวลา
ที่กําหนด 
 แมคคูลอง (สาํนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. 2538; อางจาก Macullong.n.d.) มี

ความเห็นวาการใหบริการสาธารณะตองประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ หนวยงานที่ใหบริการ  

(Service Delivery Agency) บริการ (The Service) ซึ่งเปนประโยชนที่หนวยงานที่ใหบริการไดสง

มอบใหแกผูรับบริการ (The Service Recipient) โดยประโยชนหรือคุณคาของบริการที่ไดรับน้ัน

ผูรับบริการจะตระหนักไวในจิตใจ  ซึ่งอาจสามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติก็ได 
 วีเบอร (นิลบุล เพ็งพานิช. 2539 : 28 ; อางอิงจาก Weber.n.d.)  ไดใหทัศนคติเกี่ยวกับ

การใหบริการวาการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุดคอืการ
ใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบคุคลหรือการใหบริการที่ปราศจากอารมณ ไมมีความชอบพอสนใจเปน
พิเศษทุกคนไดรับการปฏบิตัิเทาเทียมกันตามหลักเกณฑเม่ืออยูในสภาพที่เหมือนกัน 
 สํานักนโยบายและแผนกรงุเทพมหานคร(สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. 2528: 

1-9; อางอิงจาก Lucy, Gilbert; Birkhead.n.d.) มองวาการใหบริการสาธารณะมี  4  องคประกอบ  

ที่สําคัญ  คือ   
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 1. ปจจัยนําเขา  (Input)  หรือทรัพยากรอันไดแก บุคลากร คาใชจาย อุปกรณ  และสิ่ง

อํานวยความสะดวก 
 2. กิจกรรม(Activities) หรือกระบวนการ (Process)  ซึ่งหมายถึง วิธกีารที่จะใชทรพัยากร 

 3. ผล  (Results)  หรือ ผลผลิต  (Output)  ซึ่งหมายถึง      สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใช

ทรัพยากร 
 4. ความคิดเห็น  (Opinions)  ตอผลกระทบ  (Impacts)   ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีการบริการที่ไดรับ  
 ศาสตราจารย Leon Duguit  อางใน นันทวัฒน  บรมานันท  ไดวางแนวความคดิเกี่ยวกับ

การบริการสาธารณะเอาไว หลักสําคัญ 3 ประการ  ที่เกีย่วของกับบริการสาธารณะ คือ องคประกอบ

ดานวัตถุ บรกิารสาธารณะตองเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ 
 1. วัตถุแหงบริการ  คือ   เพื่อสนองความตองการของประชาชนในประเทศแตเพียงเนน
ทางดานการผลิต การจําหนาย การใหบริการ และมีการแบงปนผลประโยชนที่ไดรบั 
 2. วิธีปฏิบตัิงาน บริการสาธารณะมีวิธปีฏิบัติงานที่รฐัสรางขึ้นมาเปนแบบเดียวกนั มีระบบ
บังคับบญัชาซึ่งใชกับผูปฏบิัติงานทุกคน 
 3.  แหลงที่มาของเงิน  มีแหลงที่มาของเงินทุน    จากรัฐโดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบเงินทุน
ทั้งหมดที่นํามาใชจายในการดําเนินการ     และแหลงรายไดที่มาจากคาตอบแทนการใหบริการของ
ผูใชบริการ 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใหบรกิารสาธารณะที่ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปได
วา  เปาหมายของการใหบริการสาธารณะคือ การสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ  และเพื่อให
สามารถวัดความพึงพอใจใหแกหนวยงานตางๆ  เพ่ือตอบคําถามวาบริการที่มีนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการประชาชนไดมากนอยเพียงใดและโดยสภาพทั่วไปการบริการประชาชน โดยหนวยงาน
ของรัฐเปนเรือ่งที่มีลักษณะดังนี้ 
 1.  มีผูใหบริการและผูรับบรกิาร   โดยผูใหบริการเปนเจาหนาที่รัฐ ไดแก   ขาราชการและ
ลูกจางที่รับเงินเดือนประจํา  ในขณะที่ผูรบับริการ ไดแก ประชาชนทัว่ไป 
 2.  เปนเรื่องที่รัฐกําหนดและมีลักษณะผกูขาด   โดยบริการใดที่ประชาชนจะไดรับน้ันเปน
เรื่องที่รัฐกําหนดการบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาดโดยหนวยงานรัฐเปนผูกําหนดรายละเอียด
และเปนผูใหบริการโดยหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขั้นตอน เง่ือนไขหรือรายละเอียดที่
รัฐกําหนด  ทั้งน้ีประชาชนจะตองไปรับบริการ ณ จุด ซึ่งหนวยงานของรัฐกําหนดเทานั้น 
 3. มีการกําหนดระยะเวลาและบทลงโทษผูไมปฏิบตัติามเงื่อนไข  โดยบริการทีร่ัฐกําหนด
นั้นมักมีเง่ือนไขเวลาเกี่ยวของดวย  และหากประชาชนไมปฏิบัตติามเง่ือนไขที่รัฐกําหนดนั้น  อาจมี
บทลงโทษ เชน การปรับ การเพิกถอนใบอนุญาต  หรืออาจถูกฟองรองดําเนินคดี เปนตน 
 4. มีกฎระเบียบรองรับ  โดยบริการของรัฐก็เชนเดียวกับการดําเนินการอื่น ๆ ของรัฐ คือ
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ซึ่งอาจเปนพระราชบัญญัต ิ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
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ระเบียบหรือคําสั่ง รวมทัง้มีการกําหนดขั้นตอนเง่ือนไขตางๆ ไวคอนขางรัดกุม จนเปนกรอบ 
กําหนดการบริการ หรือขอจํากัดของการบริการ 
  ศุภรชัต  โชติกญาณ; (อางอิงจาก วาสนา พฤทธพิงศสิทธิ์. 2544: 68-69)   รองเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน ไดกลาวไววา  การบรกิารประชาชนนั้น คือ หนาที่ที่
สําคัญที่สุดของขาราชการของรัฐ ตองพยายามอยางไมมีที่สิ้นสุดในการปรับปรุงบริการที่ดีเพือ่มอบ
ใหกับประชาชน  เพ่ือใหบรรลุตามหลักการในการบรกิารประชาชนของรัฐ ดังตอไปน้ี 
 1.  รัฐจะใหความเสมอภาคในการบริการประชาชน 
 2.  รัฐจะใหความเปนธรรมแกประชาชนที่มารับบริการ 
 3.  รัฐจะใหความพึงพอใจของประชาชนใหดีขึ้น 
 4.  รัฐจะเพ่ิมความรวดเรว็ในการบริการประชาชน  
 5.  รัฐจะลดภาระของประชาชนในการมาติดตอขอรับบริการ 
 6.  รัฐจะเพ่ิมรายไดหรือประหยัดคาใชจายใหแกประชาชน 
 7.  รัฐจะสรางความพึงพอใจในการบริการประชาชน 
 8.  รัฐจะเพ่ิมลักษณะการเปนที่พ่ึงของประชาชนใหมากขึ้น 
 9.  หนวยงานของรัฐจะถูกตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 10. รัฐจะสรางการมีสวนรวมใหแกประชาชนใหมากขึ้น 
 11. ขาราชการทุกระดับจะตองแสดงความมีอุดมการณในการรับใชประชาชน 
 12. รัฐจะเพ่ิมความสะดวกใหแกประชาชน 
 
6.  ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  เกล็ดแกว  ยศเจริญกิจ  (2547: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ประสิทธิผลของโครงการ
ฝกอบรม  หลักสูตร  “ความรูพ้ืนฐานดานการตรวจสอบภาษีสาํหรับขาราชการระดับ 3 – 5”   
กรณีศึกษา  สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  2  สรรพากรภาค  1  โดยการวิจัยมี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการฝกอบรมตามความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรม
และจากคะแนนสอบที่ผูผานการฝกอบรมไดรับ  และเปรียบเทียบประสิทธผิลทีผู่ผานการฝกอบรม
ไดรับ  โดยจําแนกตามขอมูลสวนตัวของผูผานการฝกอบรม 
 จาริณี  แสนยาพันธุ  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
นํานโยบายการเสียภาษีผานระบบอินเทอรเน็ตไปปฏบิัติ  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษา
ถึงปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จในการนํานโยบายการยืน่แบบเสียภาษีผานระบบอินเทอรเน็ตไป
ปฏิบัติและวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายการเสียภาษีผาน
ระบบอินเทอรเน็ตไปปฏบิัต ิ
 ผลการศึกษาพบวา   
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 1.  ความชัดเจนของนโยบาย  ระบบการยื่นแบบและชาํระภาษีผานระบบอินเทอรเน็ต
กลไกและกระบวนการ  การติดตอสื่อสารขอมูล  การสนับสนุนของผูปฏิบัติงาน  และความเพียงพอ
ของทรัพยากร มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผานระบบ
อินเทอรเน็ต  คือ  ปริมาณงาน  ณ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขามปีริมาณลดลง  และจํานวนราย
ที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผานระบบอินเทอรเน็ตไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 2.  การใหความรูและการประชาสัมพันธ  การบริการทางดานเทคโนโลยี  และคุณภาพ
ของระบบในการยื่นแบบและชําระภาษีผานระบบอินเทอรเน็ต  มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผานระบบอินเทอรเน็ต  ในดานความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 นพพร  ลิ้นทอง (2538)  ไดศึกษาวิจัยเรือ่งคุณภาพในการใหบริการของฝายบริการลูกคา

ตางประเทศ  สํานักงานเลขานุการกรม  กรมการคาตางประเทศเปนการศึกษาเชิงปริมาณ    โดยมี
จุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่ฝายบริการการคาตางประเทศ      
สํานักงานเลขานุการกรมการคาตางประเทศ เพ่ือนําเสนอแนะปรับปรุงคุณภาพในการบริการใหมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้นซ่ึงผลการศึกษาวจัิยพบวา 
 1. ผูรับบริการสวนมากมีความพึงพอใจในการใหบริการของฝายบริการการคาตางประเทศ  
สํานักงานเลขานุการกรม   กรมการคาตางประเทศ   อยูในเกณฑที่ดี     ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว 
 2. การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของคณุสมบัติของผูรับบริการกบัระดับความพึงพอใจ
ในการใหบริการ พบวา  
  -  เพศของผูรับบริการไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการใหบริการ  ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่กาํหนดไว 
  -  อายุของผูรับบริการไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการใหบริการ  ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่กาํหนดไว 
  -  การศึกษาของผูรับบริการไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการใหบรกิาร  
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
  -  อายุการทํางานของผูรับบริการไมมีความสัมพันธกับระดับความพงึพอใจในการ
ใหบริการ  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กาํหนดไว 
  -  รายไดของผูรับบริการมคีวามสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในการใหบริการ   จึง
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
 ผลการศึกษาวิจัยโดยภาพรวมจะพบวา    ผูรับบริการสวนมากจะมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของฝายบริการการคาตางประเทศ  สํานักงานเลขานุการกรม กรมการคาตางประเทศ  ใน
เกณฑที่ดี 
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 พงศเกียรติ  สิทธิเวช (2542)  ศึกษาทัศนคติของผูเสยีภาษีตอการใหบริการของสํานักงาน

สรรพากรพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสํานักงานภาษีสรรพากรพืน้ที่ 6 มีวัตถุประสงค

เพ่ือทราบถึงทัศนคติของผูเสียภาษตีอการใหบริการโดยการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนประชาชนผูเสียภาษีที่มาใชบริการจากสํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 6 จํานวน 

200 คน 

 ผลการศึกษา พบวา ผูเสียภาษีมีทศันคติตอการใหบริการของสํานักงานภาษีสรรพากร
พ้ืนที่ 6 อยูในเกณฑดีและพบวา  เพศมีผลตอทัศนคติของผูเสียภาษีที่มาใชบริการ ณ สํานักงาน

ภาษีสรรพากรพื้นที่ 6 โดยเพศชายมทีัศนคติในทางบวกที่สูงกวาเพศหญิง สําหรับ อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา ระดับรายได  และสถานภาพการสมรสไมมีความสัมพันธกับทศันคตขิองผูเสียภาษี 
สําหรับบริการที่ผูเสียภาษตีองการจากสาํนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 6 หาอันดับแรก คือ การ

ใหบริการที่รวดเร็ว  เจาหนาที่ยิ้มแยม การใหบริการแนะนําและปรกึษา  การประชาสัมพันธและการ
เผยแพรการปรับปรุงแบบฟอรมใหงายและสถานที่ใหสะดวก 
 ศรีสุภรณ  บญุพัฒนาภรณ  (2550)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินประสทิธิผลการใหบริการยื่น
แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร  :  ศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาบางรัก  3  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาเกีย่วกบัประสิทธิผลของการใหบรกิารยื่น
แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  ผลการศึกษาพบวา 
  1. การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรของเจาหนาที่โดยทั่วไปอยูใน
ระดับปานกลาง   
  2. บุคคลมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ใหบริการที่แตกตางกัน 
  3. ในดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ นโยบายการบริหารงานในการจัดเก็บภาษีอากร 
เปนปจจัยที่สงผลตอประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร 
  4. ในดานผูเสยีภาษี โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3 นโยบายการ
บริหารงานในการจัดเก็บภาษีอากร การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช  และ
สภาพแวดลอมในองคการ  เปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร  
 สมใจ  หาญเรืองเกียรติ (2538)  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการใหบริการของกรมสรรพากร: 

ศึกษา กรณีการพัฒนาระบบการใหบริการในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา  มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับระบบการใหบริการในการยื่นแบบแสดงรายการ 
และศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบการยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษ ี เพ่ืออํานวยความ
สะดวกรวดเรว็ขึ้นแกผูเสยีภาษีเสริมสรางความสมัครใจในการเสียภาษี  โดยผูศึกษาขอมูลจากผูตอบ
แบบสอบถามซึง่เปนผูมีเงินไดพึงประเมิน และมีสถานะเปนบุคคลธรรมดาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร   
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เพ่ือหาสาเหตุของปญหาในการยื่นแบบแสดงรายการ และความคดิเห็นเกี่ยวกบัการปรับปรงุวิธีการ
ยื่นแบบแสดงรายการดวยตนเอง และนําขอมูลไปวิเคราะห 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการยื่นแบบแสดงรายการทําใหผูเสียภาษีไม
อยากยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา  มีความสัมพันธกับปญหาเกี่ยวกับโครงสราง
ภาษีที่ยุงยากทําใหการคํานวณภาษียุงยาก  แบบแสดงรายการเอกสารคําแนะนําไมชัดเจน  ตองการ
ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่  ซึ่งสวนใหญเห็นวามีไมเพียงพอ  ระบบวิธีการยืน่แบบแสดงรายการ
ยุงยาก สําหรับการพัฒนาวธิีการยื่นแบบแสดงรายการผูเสียภาษีสวนใหญนิยมยื่นแบบแสดงรายการ
โดยตรงที่สํานกังานสรรพากร  เนื่องจากไมแนและไมเขาใจการกรอกแบบแสดงรายการวาถกูตอง
หรือไม และไมทราบวามีวธิีการยื่นแบบแสดงรายการ  โดยผานระบบธนาคารพาณิชยและใหมีการ
ยื่นแบบแสดงรายการ  โดยสงตามตูไปรษณียทั่วไป 
 สมชาย  ธนารักษพงศกร และคณะ (2545: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ

การยื่นแบบชาํระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต (e-Revenue) กรณีศึกษาสํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  

พบวาผูใชบรกิารยื่นแบบชาํระภาษีผานทางอินเทอรเน็ตยังมีนอย เม่ือเทียบกับจํานวนผูเสียภาษี
ทั้งหมด ซึ่งมีสาเหตุมาจากไมเขาใจในบริการ  ไมแนใจในความปลอดภัยของระบบ ไมทราบวา
กรมสรรพากรเปดใหบริการนี้  ไมมีคอมพิวเตอร ไมมีระบบอินเทอรเน็ตและอ่ืน ๆ ตามลําดับ  
สําหรับผูใชบริการยื่นแบบและชําระภาษผีานทางอินเทอรเน็ตและเจาหนาที่เกี่ยวของพบวา  ระบบ
การใหบริการยื่นแบบชําระภาษีอินเทอรเน็ตวาเปนผลดีอยูดี ทั้งในดานการประชาสัมพันธ การ
อํานวยความสะดวก การตอบสนองความปลอดภัยของระบบ  ความงายในการเขาถึงระบบ  และ
ความพรอมของทรัพยากร  โดยมีขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของในอันที่จะพัฒนาระบบการยืน่แบบ
แสดงรายการและชําระภาษผีานทางอินเทอรเน็ต  ใหมีประสิทธิภาพและมีจํานวนผูใชบริการมากขึ้น  
เปนตนวา  การประชาสัมพันธเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมาย  เพ่ือเชิญชวนผูเสียภาษีใหมาใชบริการ
เพ่ิมขึ้น  โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ผูเสียภาษีจะไดรับ  และสรางความเชื่อม่ันในระบบ  ความ
ปลอดภัยของระบบ  นอกจากนี้  กรมสรรพากรจะตองมีการพัฒนาใหระบบมีความซับซอนนอยลง  
เพ่ิมความรวดเร็วในการตอบสนอง  มีบุคลากรผูเชีย่วชาญคอยใหคาํแนะนํา  เม่ือประสบปญหาใน
การใชบริการอยางเพียงพอ  ใชมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูเสียภาษยีื่นแบบแสดงรายการและชาํระ
ภาษีผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน ซึ่งจะสงผลสําเร็จตอการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและชําระ
ภาษีผานอินเทอรเน็ต  อันจะนําไปสูการบรรลุปณิธานที่มุงม่ันใหกรมสรรพากรเปนหนวยงานภาครัฐ
ที่จะเขาสู   e-Government  ในที่สุด 

 สุรียพร  ไผแกว  (2548: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการไดรับบรกิารของ
ผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม : กรณีศึกษาสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
ทําการวิจัยเพ่ือคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจของผูประกอบการที่จดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิม่ตอการบริการใน  3  ดาน  คือ  ดานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร     
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ดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม  และความเหมาะสมของสถานที่  กรณีศึกษาสํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่  8 วามีความพึงพอใจหรือไมพอใจระดับใด   ผลการศึกษาพบวา   
 1. ความพึงพอใจในการไดรับบริการของผูประกอบการที่จดทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มที่มีตอ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  8  ใน  3  ดาน  คือ  ดานประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลขาวสาร  ดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม  และความเหมาะสมของสถานที่  โดยทั่วไปอยูใน
ระดับปานกลาง 
 2.  บริการดานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร  ผูประกอบการมีระดับความพึง
พอใจต่ําสุดในเรื่องของการจัดเจาหนาที่ออกไปแนะนําตรวจสภาพกจิการ  ความรวดเร็วในการตอบ
ขอสักถามทางโทรศัพท  ความเหมาะสมของการจัดบอรดเผยแพรขอมูล  ตามลําดับ 
 3.  บริการดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิม่  ผูประกอบการมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดใน
เรื่องของความเพียงพอของแบบแสดงรายการตาง ๆ ที่ใชในระบบภาษีมูลคาเพิม่  และพบวาบริการ
ของเลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร บริการจดทะเบียนภาษี บริการชําระภาษี ของสํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  8  มีระดับความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ใหบริการ สวนการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษี  บริการขอคัดแบบแสดงรายการภาษี  บริการขอคืน
ภาษีอากร  ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  8  มีระดับความพงึพอใจต่ําสุดในเรื่อง  
ขั้นตอนทีต่องปฏิบัตยิุงยากซับซอน 
 4.  ความเหมาะสมของสถานที่  ผูประกอบการมีระดับความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่องของ
สถานที่จอดรถไมเพียงพอ 
 อรวรรณ  สังขวารี  (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาการบริการของสํานักงานภาษีสรรพากร

พ้ืนที่ 2  พบวาสํานักงานสรรพากรพื้นที่ 2 ใหบริการทั้งภายนอกและภายในสํานกังาน  ไดแก  การ

ออกไปตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเสยีภาษี  ณ สถานประกอบการของผูเสยีภาษีและรบัการรับ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษธีุรกจิเฉพาะ ทีผู่เสียภาษีไปยื่นดวยตนเองที่สํานักงานฯ กลุม
ตัวอยางผูเสียภาษีโดยสวนใหญ มีความคิดเห็นวาการใหบริการดานภาษีอากรดานอาคารสถานที่ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับนาพึงพอใจปานกลาง และผูเสียภาษีที่มีสภาพภูมิหลัง
แตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการใหบริการแตกตางกัน 
 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยดังกลาวขางตน    สามารถประมวลผลและ
ปรับออกมาเปนตัวแปรสําหรับทําการวจัิยในเรื่องการประเมินประสทิธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร  คือ 
 1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก   
  1.1  โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  ประกอบดวย 
   -  การกระจายอํานาจ  
   -  ชวงการบังคับบัญชา 
   -  ขนาดของหนวยงาน 
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   -  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.2  การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช ประกอบดวย 
   -  การปฏิบัตกิาร 
   -  วัสดุอุปกรณ 
   -  การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม  
  1.3  สภาพแวดลอมในองคการ 
   -  สถานที่การใหบริการ 
   -  สิ่งอํานวยความสะดวก 
   -  บรรยากาศภายในองคการ 
  1.4  นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิในการจัดเก็บภาษีอากร  ประกอบดวย 
   -  การกําหนดเปาหมายที่แนนอน 
   -  การริเริ่มสิ่งใหม ๆ  
  1.5  พฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษอีากร 
   -  การแสดงออกตอการใหบริการ 
   -  ลักษณะของบุคคล 
   -  การสรางสัมพันธภาพ 
  2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  
  ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร  ใชเกณฑการ
ประเมินประสทิธิผล  ดังนี ้
  2.1  ความสามารถในการผลิต 
  2.2  ความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร 
  2.3  การไดมาซึ่งทรัพยากร 
  2.4  การรักษาไวซึ่งพนักงาน 
  2.5  การเจรญิเติบโต 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวจัิยเรื่อง  การประเมินประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับ
ชําระภาษีอากร :  ศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ผูวจัิยได
ดําเนินการศึกษาวิจัยตามลาํดับขั้นตอน  ดังตอไปน้ี 
  1.  การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจัิย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 
 การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ประจําสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
บางนา  จํานวน 18 คน  และประชาชนที่มาใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชาํระภาษีอากรกับ

เคานเตอรใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  จํานวน  5,653   คน  (จากสถิตขิอมูล 

ผูที่เขามาใชบริการจากเครื่องกดบัตรคิว  เดือนสิงหาคม  2552)  

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยจะเลือกกลุมเจาหนาที่สรรพากรที่ปฏิบตัิงานประจําของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 18  คน และ     
ผูเสียภาษีทีใ่ชบริการชําระภาษีอากรผานทางเคานเตอรบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
บางนา  โดยวิธีสุมตัวอยางอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  และใชกลุมตัวอยางจํานวน  
370  คน  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตวัอยางจากตาราง  ทาโร ยามาเน  (Taro Yamane. 1973) 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่ง
ถามเกี่ยวกบัการประเมินประสิทธิผลขององคการ ที่ผูวิจัยไดสรางขึน้ ประกอบดวย ขอคําถามรวม  
6 ดาน ไดแก 1) ดานโครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 2) ดานการนําเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช  3)  ดานสภาพแวดลอมในองคการ  4)  ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏบิตัิในการจัดเกบ็ภาษีอากร  5) ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร  6) ดาน

ประสิทธผิลการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรโดยแบงแบบสอบถามออกเปน  
3  สวน  ดังนี้   
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 สวนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

เลือกตอบ  (Check  List ) เพ่ือสอบถาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ตําแหนงงานใน

ปจจุบัน  รายไดเฉลี่ยตอเดือน    
 สวนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัการประเมินประสิทธผิลของสํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่สาขาบางนา  ไดแก  1) ดานโครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา     2)  ดาน
การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช 3)  ดานสภาพแวดลอมในองคการ  4)  ดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร   5) ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการ

จัดเก็บภาษีอากร  6) ดานประสิทธผิลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร  

 ผูวิจัยจะสรางแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  ตรวจ

ใหน้ําหนักคะแนนเปน  5  ระดับ   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 
 เห็นดวยอยางยิ่ง  ใหน้ําหนักคะแนนเปน  5 
 คอนขางเห็นดวย  ใหน้ําหนักคะแนนเปน  4 
 ปานกลาง              ใหน้ําหนักคะแนนเปน  3 
 คอนขางไมเห็นดวย  ใหน้ําหนักคะแนนเปน  2 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    ใหน้ําหนักคะแนนเปน  1 
   
 สวนที่  3  เปนแบบสอบถามที่ใหแสดงขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็น     
 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือการกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
 2. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงการประเมินประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรับชําระภาษีอากร   
 3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหาเพ่ือพิจารณา
และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ขอเสนอแนะตาง ๆ แลวผูวิจัยนํามา
ปรับปรุงแกไข 
 5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 6. นําแบบสอบถามทั้งสองฉบับไปหาความเชื่อม่ัน 
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 วิธีการหาคุณภาพแบบสอบถาม 
 1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 
  โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบขอความ หรือคําถามในเครื่องมือวิจัยอีกครั้งหน่ึงเพ่ือใหเครื่องมือที่สรางสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระ และเปาหมายที่ไดกําหนดไว  
 2. หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ผลที่ไดจากการทดสอบ Alpha  มีคา ดังนี้ 
  2.1  เจาหนาที่สรรพากรที่ปฏิบัติงานประจํา  มีคาเทากับ  .7969 
  2.2  ผูเสียภาษีที่ใชบริการชําระภาษีอากรผานทางเคานเตอร  มีคาเทากับ  .9144 
 

การเก็บรวมรวมขอมูล 
 1. นําหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย  ไปยังสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา   เพ่ือขอ
อนุญาตและขอความอนุเคราะห ในการแจกแบบสอบถามเจาหนาที่ประจําสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาบางนา  และประชาชนในพื้นที่เปาหมาย 
 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิต ิ
 

การจัดกระทําขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การประมวลผลขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences )  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.1  ตรวจสอบความสมบูรณและความถกูตองของแบบสอบถาม 
  1.2  บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบนัทึกขอมูลและเครื่องคอมพิวเตอรตามลําดับ 
  1.3  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  1.4  ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย  
 2.  การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลตามวตัถุประสงคและสมมติฐาน โดยใช  
  2.1 สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
   2.1.1  รอยละ (Percentage) 

   2.1.2  คาเฉลี่ย (Mean) 

   2.1.3 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และระดับ โดยมีการวัด

ระดับจากคาเฉลี่ยดังน้ี 
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คาเฉลีย่          ระดับ 
    4.51 - 5.00        เห็นดวยอยางยิ่ง 
    3.51 - 4.50          คอนขางเห็นดวย 
    2.51 - 3.50         ปานกลาง 
    1.51 - 2.50       คอนขางไมเห็นดวย 
    1.00  - 1.50        ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
   
  2.2  สถิติทดสอบ  ไดแก 
    2.2.1  สมมติฐานที่ 1 ทดสอบโดยใชสถติิพรรณา 
    2.2.2 สมมติฐานที่ 2 ทดสอบโดยใช t-test และ การวิเคราะหความแปรปรวน  

(Analysis of Variance – ANOVA) 

      2.2.3 สมมติฐานที่ 3 ทดสอบโดยใช การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis)        
    การวิเคราะหทางสถิติครั้งน้ีใชระดับนัยสําคัญทางสถติิ  0.05 

    

     
 
 
 
   
    
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวจัิยเรื่องการประเมินประสิทธิผลการใหบรกิารยื่น
แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร :  ศึกษาเฉพาะกรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่สาขาบางนา ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอดังนี้ 
 
 N   แทน  จํานวนประชากร 
 Χ   แทน  คาเฉลี่ย 
 t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 F   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน F- distribution 
 SS   แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน  คาเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of Square) 
 P   แทน  คาความนาจะเปน (Probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิต ิ
 df   แทน  ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 B   แทน  คาสัมประสิทธิ์ของตวัพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Beta  แทน  คาสัมประสิทธิ์ของตวัพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 R   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 
 R2   แทน  คากําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 
 a   แทน  คาคงที่ของการพยากรณ 
 SEb  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิต์ัวพยากรณ 
 SEest  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 
 *   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 X1  แทน  โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่บางนา 
 X2  แทน  การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช 
 X3  แทน  สภาพแวดลอมในองคการ 
 X4  แทน  นโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร 
 X5  แทน  พฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร 
 Y1   แทน  ประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร  
     (เจาหนาที่ปฏิบัติงาน) 
 Y2  แทน  ประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร  
    (ผูเสียภาษ)ี 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 2 กลุม ตัวอยางตามลําดับดังนี้ 
 กลุมที ่1 เจาหนาที่ปฏิบตัิงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ซึ่งไดแบงการ
วิเคราะหออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ปฏิบัตงิาน ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง อายุราชการ ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน และอัตราเงินเดือน 
 สวนที ่2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากร ไดแก โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่บางนา การนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช สภาพแวดลอมในองคการ  นโยบายการบริหารและ
การปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร  และพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร (เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน) 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ไดแก ความสามารถในการผลติ ความสามารถในการสรางผลประโยชน/
กําไร การไดมาซึ่งทรัพยากร การรักษาไวซึ่งพนักงานและการเจรญิเติบโต (เจาหนาที่ปฏิบตัิงาน) 
 สวนที ่4 การทดสอบสมมตฐิานในสวนของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
 สวนที ่5 การทดสอบสมมตฐิานที่ใชวธิีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลดานเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ปฏิบัตงิาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง อายุราชการ ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน และอัตราเงินเดือน 
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ตาราง 6 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของเจาหนาที่ปฏิบตัิงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่  
     สาขาบางนา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุราชการ ประสบการณทาํงาน  
     ในตําแหนงปจจุบัน และอัตราเงินเดือน 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 3 16.7 
 หญิง 15 83.3 
 รวม 18 100.0 
2. อายุ   
 นอยกวา 30 ปลงไป 7 38.9 
 ตั้งแต 31-35 ป 5 27.8 
 ตั้งแต 36 ปขึน้ไป 6 33.3 
 รวม 18 100.0 
3. ระดับการศกึษา   
 ปวช 4 22.2 
 ปวส 4 22.2 
 ปริญญาตรีและสูงกวา 10 55.6 
 รวม 18 100.0 
4. ตําแหนง   
 ระดับปฏิบตัิการ 11 61.1 
 ระดับผูบริหาร 7 38.9 
 รวม 18 100.0 
5. อายุราชการ   
 ตั้งแต 4 ปลงไป 6 33.3 
 ตั้งแต 5 – 10 ป 7 38.9 
 ตั้งแต 11 ปขึน้ไป 5 27.8 
 รวม 18 100.0 
6. ประสบการณทํางานในตาํแหนงปจจุบัน   
 ตั้งแต 3 ปลงไป 7 38.9 
 ตั้งแต 4 – 8 ป 6 33.3 
 ตั้งแต 9 ปขึ้นไป 5 27.8 
 รวม 18 100.0 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
7. อัตราเงินเดือน   
 ตั้งแต 8,000 บาทลงไป 6 33.3 
 ตั้งแต 8,001-15,000 บาท 6 33.3 
 ตั้งแต 15,001บาทขึ้นไป 6 33.4 
 รวม 18 100.0 

  
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่ปฎิบัติงานทีต่อบแบบสอบถาม 
จํานวน 18 คน สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 เพศ เจาหนาที่ปฏิบตัิงานทีต่อบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง มีจํานวน 15 คน    
คิดเปนรอยละ 83.3 และเพศชาย มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 16.7 
 อายุ เจาหนาที่ปฏิบตัิงานทีต่อบแบบสอบถามสวนมาก มีอายุนอยกวา 30 ปลงไป คิดเปน
รอยละ 38.9 
 ระดับการศึกษา เจาหนาที่ตอบแบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กวา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.6 
 ตําแหนง เจาหนาที่ตอบแบบสอบถามสวนมากจะอยูในระดับปฏิบตักิาร มีจํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 61.1 และระดับผูบริหาร มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 38.9 
 อายุราชการ เจาหนาที่ตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุราชการตั้งแต 5-10 ป 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 38.9 
 ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน เจาหนาที่ตอบแบบสอบถามสวนมากจะมีประสบ
การการณทํางานตั้งแต 3 ปลงไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 38.9 
 อัตราเงินเดือน เจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถามมีอัตราเงินเดือน 8,000 บาทลงไป จํานวน  
6 คน คิดเปนรอยละ 33.3  อัตราเงินเดือนตั้งแต 8,001-15,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
33.3 อัตราเงินเดือนตั้งแต 15,001 บาทขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 33.3 
 
สวนที ่2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดง  
รายการและรบัชําระภาษีอากร ไดแก โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา การนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช สภาพแวดลอมในองคการ  นโยบายการบริหารและ
การปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร  และพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร (เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน) 
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ตาราง 7 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระ 
    ภาษีอากร ดานโครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  
 

โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1.  มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 3.611 .778 คอนขางเห็นดวย 
2.  มีหัวหนาตามสายบังคับบัญชามากเกินไปทําใหการตัดสินใจลาชา 2.944 .998 ปานกลาง 
3.  ขนาดของพื้นที่สาขามีความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีอากร 3.833 .786 คอนขางเห็นดวย 
4.  ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากรไมยุงยาก 4.056 .608 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.611 .509 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 7 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ดานโครงสรางของสํานักสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ตามความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.611 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา   ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากรไมยุงยาก มีคาเฉลีย่สูงสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.056 รองลงมาคือขนาดของพื้นที่สาขามีความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีอากร และมีการ
กระจายอํานาจในการตัดสนิใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั  3.833และ 3.611ตามลําดบัสวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ไดแก  มีหัวหนาตามสายบังคบับัญชามากเกินไปทําใหการตัดสินใจลาชา โดยมีคาเฉลี่ย 
2.944 
 
ตาราง 8 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระ 
    ภาษีอากร ดานการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช  
 

การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  การใหบริการรับชําระภาษีอากร  โดยการกดบัตรคิว 4.611 .608 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2.  การชําระภาษีดวยบัตรเครดิต 3.667 1.029 คอนขางเห็นดวย 
3.  การนําระบบ  TCL มาใชในการออกใบเสร็จรับเงิน  ทําใหการออก 
    ใบเสร็จรวดเร็วขึ้น 

4.333 .7669 คอนขางเห็นดวย 

รวม 4.204 .617 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 8 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร  ดานการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช  ตามความคิดเห็น
ของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  โดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.204  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การใหบริการรับชําระภาษอีากร  โดยการกดบัตรควิมีคาเฉลี่ยสูงสุด มี
คาเฉลี่ยเทากบั 4.611  รองลงมาคือ การนําระบบ  TCL มาใชในการออกใบเสร็จรับเงินทําใหการ
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ออกใบเสร็จรวดเร็วขึ้น  โดยมีคาเฉลี่เทากับ 4.333 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก  การชําระ
ภาษีดวยบตัรเครดิต  มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.67 

 
ตาราง 9 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระ 
    ภาษีอากร ดานสภาพแวดลอมในองคการ   
 

สภาพแวดลอมในองคการ   คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  ความสะดวกสบายของสถานที่รอรับบริการ 4.167 .786 คอนขางเห็นดวย 

2.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน โทรศัพท
สาธารณะน้ําดื่ม 

4.111 .758 คอนขางเห็นดวย 

3. สถานที่จอดรถมีอยางเพียงพอ 3.833 .857 คอนขางเห็นดวย 

รวม 4.037 .694 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 9 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร  ดานสภาพแวดลอมในองคการตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงาน 
โดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.037 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ความสะดวกสบายของสถานที่รอรับบริการ มีคาเฉลีย่สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.167 รองลงมาคือ    
มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ  เชน  โทรศัพทสาธารณะ น้าํดื่ม  มีคาเฉลี่ยเทากบั  4.111   
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ ไดแก  สถานที่จอดรถมีอยางเพียงพอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.833 
 
ตาราง 10 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบั 
    ชําระภาษอีากร ดานนโยบายการบรหิารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร 
 

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีอากร คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. หนวยงานที่ปฏิบัติงานมีเปาหมายในการจัดเก็บภาษีอากรที่ชัดเจน 4.167 .857 คอนขางเห็นดวย 
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจงปญหาการ
ชําระภาษีอากร 

3.889 .832 คอนขางเห็นดวย 

3. ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากรตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุด ณ จุด
เดียว 

4.111 .832 คอนขางเห็นดวย 

รวม 4.056 .734 คอนขางเห็นดวย 

 
จากตาราง 10 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ

และรับชําระภาษีอากร  ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร ตามความ
คิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบัตงิานโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวยโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.056 
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เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา หนวยงานที่ปฏิบตัิงานมีเปาหมายในการจัดเก็บภาษอีากรที่ชัดเจน  
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.167 รองลงมาคือ ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากรตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุด ณ จุดเดียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.111 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ ไดแก มีการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแจงปญหาการชําระภาษีอากร มีคาเฉลีย่เทากับ  3.889 

 
ตาราง 11 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบั 
    ชําระภาษีอากร ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร    
 

พฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษี คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากรตามลําดับกอน - หลัง   4.333 .686 คอนขางเห็นดวย 
2. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากรโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบ

แทนอื่นใด 
4.278 .669 คอนขางเห็นดวย 

3. มีการใหคําแนะนํารับชําระภาษีอากรดวยความยิ้มแยม เปนกันเอง 4.333 .594 คอนขางเห็นดวย 
รวม 4.315 .554 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 11 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร  ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษี ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.315 เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวา มีการใหบริการรบัชําระภาษีอากรตามลําดับกอน – หลัง และมีการใหคําแนะนํารับชําระ
ภาษีอากร    ดวยความยิ้มแยม เปนกันเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.333 รองลงมาคือ    
มีการใหบริการรับชําระภาษอีากรโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นใด  มีคาเฉลี่ย  4.278 
 
สวนที ่3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระ
ภาษีอากร ไดแก ความสามารถในการผลติ ความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร การไดมา
ซึ่งทรัพยากร การรักษาไวซึง่พนักงานและการเจริญเตบิโต (เจาหนาที่ปฏิบตัิงาน) 
 
ตาราง 12 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานความสามารถในการผลิต   
 

ความสามารถในการผลิต คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการประชาสัมพันธระยะเวลาการยื่นแบบและชําระภาษีอากร

อยางสม่ําเสมอ 
4.000 .686 คอนขางเห็นดวย 

2. ควรมีการเปดประมูลเพ่ือใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการจัดเก็บ
ภาษีอากร 

3.056 1.211 ปานกลาง 

รวม 3.528 .757 คอนขางเห็นดวย 
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 จากตาราง 12 พบวา ประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษี
อากร  ดานความสามารถในการผลิต  ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานโดยรวมอยูในระดับ 
คอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.528 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการประชาสัมพันธ
ระยะเวลาการยื่นแบบและชาํระภาษีอากรอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยสงูสุด มีคาเฉลีย่เทากับ 4.000 
รองลงมา  คือ  ควรมีการเปดประมูลเพื่อใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนนิการจัดเก็บภาษีอากร  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากบั  3.056 
 
ตาราง 13 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร   
 

ความสามารถในการสรางผลประโยชนและกําไร คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหรายไดจากการเก็บภาษี  เพ่ือ
นํามาวางแผนการรับชําระภาษีอากร 

3.889 .676 คอนขางเห็นดวย 

2. หนวยงานมีวิธีดําเนินการรับชําระภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพทําให
มีจํานวนผูเสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น 

3.833 .515 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.861 .537 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 13 พบวา ประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษี
อากร  ดานความสามารถในการสรางผลประโยชนและกําไร ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.861เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีการเก็บรวบรวมขอมูลและวเิคราะหรายไดจากการเก็บภาษี  เพ่ือนํามาวางแผนการรับชําระ
ภาษีอากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.889 รองลงมาคือ หนวยงานมีวิธดีําเนินการรับชําระ
ภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพทําใหมีจํานวนผูเสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.833 
 
ตาราง 14 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร  
 

การไดมาซึ่งทรัพยากร คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. หนวยงานสามารถจัดบุคคลลงสูตําแหนงไดตรงตามความรู 
ความสามารถ 

3.722 .461 คอนขางเห็นดวย 

2. หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ   3.222 .943 ปานกลาง 
3. หนวยงานสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงานไดตรงตาม
ความตองการ 

3.167 .985 ปานกลาง 

รวม 3.370 .685 ปานกลาง 
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 จากตาราง 14 พบวา ประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษี
อากร  ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดบั
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.370 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา หนวยงานสามารถจัดบุคคล
ลงสูตําแหนงไดตรงตามความรู ความสามารถ มีคาเฉลีย่สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั  3.722 รองลงมา 
คือ  หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณทีเ่พียงพอ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.222 สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด  ไดแก หนวยงานสามารถจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  ในการปฏิบตัิงานไดตรงตามความตองการ     
มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.167 
 
ตาราง 15 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน    
 

การรักษาไวซึ่งพนักงาน คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. หนวยงานใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือความกาวหนาใน
อาชีพ 

3.722 .895 คอนขางเห็นดวย 

2. หนวยงานใหความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 4.111 .758 คอนขางเห็นดวย 
3. หนวยงานมีเจาหนาที่ที่มีความยินดี   และเต็มใจปฏิบัติงาน  4.222 .732 คอนขางเห็นดวย 
4. แรงจูงใจท่ีใหกับเจาหนาที่มีนอย 3.778 .808 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.958 .602 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 15 พบวา ประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษี
อากร  ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานโดยรวมอยูในระดับ
คอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.958 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา หนวยงานมีเจาหนาที่
ที่มีความยินดี  และเต็มใจปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.222 รองลงมา คือ 
หนวยงานใหความเปนอิสระในการปฏิบตัิงาน  และแรงจูงใจที่ใหกับเจาหนาที่มีนอย โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.111 และ 3.778 ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุด ไดแกหนวยงานใหโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือความกาวหนาในอาชพี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.722 
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ตาราง 16 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานการเจริญเติบโต   
 

การเจริญเติบโต คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. คาใชจายที่ใชในการจัดเก็บภาษีมีความคุมคากับเงินภาษีที่ไดรับ 3.389 .608 ปานกลาง 
2. กรมสรรพากรมีสาขาที่ใหบริการจัดเก็บภาษีนอยเกินไป 3.667 .970 คอนขางเห็นดวย 
3. การยื่นแบบและชําระภาษีอากรในปจจุบัน เชน ผานทาง
อินเตอรเน็ต กอใหเกิดชองทางการหลีกเล่ียงเสียภาษี  เนื่องจากผู
เสียภาษีจะใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง 

3.667 .970 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.574 .624 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 16 พบวา ประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษี
อากร  ดานการเจริญเติบโต ตามความคดิเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานโดยรวมอยูในระดับคอนขาง
เห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.574 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กรมสรรพากรมีสาขาที่
ใหบริการจัดเก็บภาษีนอยเกินไป  และการยื่นแบบและชําระภาษีอากรในปจจุบัน เชน ผานทาง
อินเตอรเน็ต กอใหเกิดชองทางการหลีกเลี่ยงเสียภาษี  เน่ืองจากผูเสียภาษีจะใหขอมูลไมตรงกับ
ความเปนจริง มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.667 รองลงมาคือ คาใชจายที่ใชในการจัดเก็บ
ภาษีมีความคุมคากับเงินภาษีที่ไดรับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.389 
 
สวนที ่4 การทดสอบสมมตฐิานในสวนของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
 
ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่
แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหนง  อายุ
ราชการ ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน และอัตราเงินเดือน 
 
ตาราง 17 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนก     
    ตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
ความสามารถในการผลติ ชาย 4.000 .500 1.199 16 .248 
 หญิง 3.433 .776    
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 จากตาราง 17 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05  
 
ตาราง 18 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนก 
    ตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลติ ระหวางกลุม 2 .513 .257 .418 .666 
 ภายในกลุม 15 9.223 .615   
 รวม 17 9.736    

 
 จากตาราง 18 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตาม 
    ระดับการศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลติ ระหวางกลุม 2 .049 .024 .038 .963 
 ภายในกลุม 15 9.688 .646   
 รวม 17 9.737    

 
 จากตาราง 19 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตาม 
    ตําแหนง 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา ตําแหนง Χ  S.D. t   df Sig 
ความสามารถในการผลติ ระดับปฏิบตัิการ 3.591 .800 .433 16 .671 
 ระดับผูบริหาร 3.429 .731    
 

 จากตาราง 20 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ตาราง 21 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตาม 
    อายุราชการ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลติ ระหวางกลุม 2 .028 .014 .021 .979 
 ภายในกลุม 15 9.708 .647   
 รวม 17 9.736    
 

 จากตาราง 21 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 22 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตาม 
    ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลติ ระหวางกลุม 2 2.736 1.368 2.932 .084 
 ภายในกลุม 15 7.000 .467   
 รวม 17 9.736    
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 จากตาราง 22 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่0.05 
 
ตาราง 23 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตาม 
    อัตราเงินเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลติ ระหวางกลุม 2 .028 .014 .021 .979 
 ภายในกลุม 15 9.708 .647   
 รวม 17 9.736    

 
 จากตาราง 23 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 24 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/ 
    กําไร จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
ความสามารถในการสราง ชาย 4.000 .000 .479 16 .638 
ผลประโยชน/กําไร หญิง 3.833 .587    

 
 จากตาราง 24 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
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ตาราง 25 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/ 
    กําไร จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 2 .141 .070 .222 .804 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 15 4.762 .317   
 รวม 17 4.903    
 

 จากตาราง 25 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 

ตาราง 26 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/ 
    กําไร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 2 .815 .408 1.496 .256 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 15 4.088 .273   
 รวม 17 4.903    
 

 จากตาราง 26 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ตาราง 27 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/ 
    กําไร จําแนกตามตําแหนง 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา ตําแหนง Χ  S.D. t   df Sig 
ความสามารถในการผลติ ระดับปฏิบตัิการ 4.000 .500 1.416 16 .176 
 ระดับผูบริหาร 3.643 .556    
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 จากตาราง 27 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/ 
    กําไร จําแนกตามอายุราชการ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 2 .466 .233 .787 .473 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 15 4.437 .296   
 รวม 17 4.903    

 
 จากตาราง 28 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 29 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/ 
    กําไร จําแนกตามประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 2 .941 .470 1.781 .202 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 15 3.962 .264   
 รวม 17 4.903    

 
 จากตาราง 29 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่0.05 
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ตาราง 30 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ  
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/ 
    กําไร จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 2 .194 .097 .310 .738 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 15 4.708 .314   
 รวม 17 4.903    

 
 จากตาราง 30 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 31 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
การไดมาซึ่งทรัพยากร ชาย 3.556 .769 .502 16 .623 
 หญิง 3.333 .690    

 
 จากตาราง 31 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 32 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 2 .013 .007 .013 .987 
 ภายในกลุม 15 7.962 .531   
 รวม 17 4.975    
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 จากตาราง 32 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 

ตาราง 33 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามระดับ 
    การศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 2 4.014 2.007 7.601** .005 
 ภายในกลุม 15 3.961 .264   
 รวม 17 7.975    

 
 จากตาราง 33 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตาราง 34 
 
ตาราง 34 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
    แบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามระดับ 
    การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรีและสูงกวา 
 Χ  2.667 4.083 3.367 

ปวช 2.667 - 1.417* .700* 
ปวส 4.083  - .717* 
ปริญญาตรีและสูงกวา 3.367   - 

 
 จากตาราง 34 พบวา เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของ
การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากรแตกตางกบัเจาหนาที่ทีมี่ระดับการศกึษา
ปวช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็น
สูงกวาเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวช. 
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 เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวามีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวช.
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวามี
ความคิดเห็นสูงกวาเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวช. 
 เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นสูงกวา
เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา 
 

ตาราง 35 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตาม 
    ตําแหนง 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา ตําแหนง Χ  S.D. t   df Sig 
การไดมาซึ่งทรัพยากร ระดับปฏิบตัิการ 3.424 .597 .408 16 .689 
 ระดับผูบริหาร 3.286 .848    

 
 จากตาราง 35 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 36 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตาม 
    อายุราชการ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 2 .581 .291 .589 .567 
 ภายในกลุม 15 7.394 .493   
 รวม 17 7.975    

 
 จากตาราง 36 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตาราง 37 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตาม 
    ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 2 1.699 .849 2.030 .166 
 ภายในกลุม 15 6.277 .418   
 รวม 17 7.976    

 
 จากตาราง 37 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่0.05 
 
ตาราง 38 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามอัตรา 
    เงินเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 2 .160 .080 .154 .859 
 ภายในกลุม 15 7.815 .521   
 รวม 17 7.975    

 
 จากตาราง 38 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตาราง 39 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
การรักษาไวซึง่พนักงาน ชาย 3.750 .901 .645 16 .528 
 หญิง 4.000 .690    

 
 จากตาราง 39 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 40 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 2 .622 .311 .843 .450 
 ภายในกลุม 15 5.534 .369   
 รวม 17 6.156    

 
 จากตาราง 40 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 41 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตาม 
    ระดับการศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 2 2.156 1.078 4.043* .039 
 ภายในกลุม 15 4.000 .267   
 รวม 17 6.156    
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 จากตาราง 41 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตาราง 42 
 
ตาราง 42 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
    แบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามระดับ 
    การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรีและสูงกวา 
 Χ  3.563 4.563 3.875 

ปวช 3.563 - 1.000* .313* 
ปวส 4.563  - .688* 
ปริญญาตรีและสูงกวา 3.875   - 

 
จากตาราง 42 แสดงวา เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นตอประสทิธิผลของ

การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากรแตกตางกบัเจาหนาที่ทีมี่ระดับการศกึษา
ปวช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นสูง
กวาเจาหนาทีท่ี่มีระดับการศึกษาปวช. 
 เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวามีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวช.
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวามี
ความคิดเห็นสูงกวาเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวช. 
 เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา
อยางมีนยัสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยเจาหนาที่ทีมี่ระดับการศกึษาปวส.มีความคิดเห็นสูงกวา
เจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา 
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ตาราง 43 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตาม 
    ตําแหนง 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา ตําแหนง Χ  S.D. t   df Sig 
การรักษาไวซึง่พนักงาน ระดับปฏิบตัิการ 3.818 .643 1.260 16 .226 
 ระดับผูบริหาร 4.179 .494    
 

 จากตาราง 43 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ตาราง 44 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตาม 
    อายุราชการ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 2 1.672 .836 2.797 .093 
 ภายในกลุม 15 4.484 .299   
 รวม 17 6.156    
 

 จากตาราง 44 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ตาราง 45 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตาม 
    ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 2 .298 .149 .382 .689 
 ภายในกลุม 15 5.858 .391   
 รวม 17 6.156    
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 จากตาราง 45 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่0.05 
 
ตาราง 46 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตาม 
    อัตราเงินเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 2 1.021 .510 1.491 .257 
 ภายในกลุม 15 5.135 .342   
 รวม 17 6.156    

 
จากตาราง 46 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 
 
ตาราง 47 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
การเจริญเติบโต ชาย 3.667 .881 .274 16 .788 
 หญิง 3.556 .599    

 
 จากตาราง 47 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
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ตาราง 48 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 2 1.320 .660 1.867 .189 
 ภายในกลุม 15 5.303 .354   
 รวม 17 6.623    

 
 จากตาราง 48 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 49 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามระดับ  
    การศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 2 1.385 .692 1.982 .172 
 ภายในกลุม 15 5.239 .349   
 รวม 17 6.623    

 
 จากตาราง 49 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 50 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามตําแหนง 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา ตําแหนง Χ  S.D. t   df Sig 
การเจริญเติบโต ระดับปฏิบตัิการ 3.454 .619 1.020 16 .323 
 ระดับผูบริหาร 3.762 .629    
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 จากตาราง 50 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 51 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตาม 
    อายุราชการ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 2 1.720 .860 2.630 .105 
 ภายในกลุม 15 4.904 .327   
 รวม 17 6.623    

 
 จากตาราง 51 พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ตาราง 52 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตาม 
    ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 2 2.691 1.346 5.133* .020 
 ภายในกลุม 15 3.932 .262   
 รวม 17 6.623    

 
 จากตาราง 52 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไป
เปรียบเทียบ รายคู โดยใชวิธขีอง Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 53 
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ตาราง 53 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
    แบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามประสบการณการ 
    ทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
 

ประสบการณการทํางาน  ตั้งแต 3 ปลงไป ตั้งแต 4 – 8 ป ตั้งแต 9 ปขึ้นไป 
 Χ  3.381 4.111 3.200 

ตั้งแต 3 ปลงไป 3.381 - .730* .181 
ตั้งแต 4 – 8 ป 4.111  - .911* 
ตั้งแต 9 ปขึ้นไป 3.200   - 

 
 จากตาราง 53 พบวา เจาหนาที่ที่มีประสบการณการทาํงานตั้งแต 4 – 8 ป มีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับเจาหนาที่ที่
มีประสบการณการทํางานตั้งแต 3 ปลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 เจาหนาที่ที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 9 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของ
การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากรแตกตางกบัเจาหนาที่ทีมี่ประสบการณการ
ทํางานตั้งแต 4 – 8 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
ตาราง 54 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีตอประสทิธิผลของการ 
    บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามอัตรา 
    เงินเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 2 1.123 .562 1.532 .248 
 ภายในกลุม 15 5.500 .367   
 รวม 17 6.623    

 
จากตาราง 54 พบวา เจาหนาที่ปฏิบตัิงานที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สวนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิานที่ใชวธิีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression  
Analysis) ที่สงผลตอประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร 
 
ตาราง 55 แสดงการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปร ที่ใชพยากรณประสิทธิผลของการ 
    ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร 
 

ประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร 
Model 

 b SE(b) Beta t Sig 
- คาคงที่  3.449 .671  5.139** .000 
- นโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติในการจัดเก็บ
ภาษีอากร 

 
.473 .137 .796 3.460** .004 

-พฤติกรรมของเจาหนาที่
จัดเก็บภาษีอากร 

 
-.393 .181 -.498 -2.165* .047 

 R=.668 R2=.446 Adjust R2=.372 SEest=.346 F=6.035* Sig.= .012 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 55 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรที่ใชพยากรณ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร พบวา นโยบายการ
บริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร   และพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร 
สามารถใชพยากรณประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร ได
คิดเปนรอยละ 44.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงวายังมีปจจัยในดานอ่ืนอีกรอยละ 
55.4 ที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  และมี
ความคลาดเคลื่อน ในการประมาณคาเกี่ยวกับประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร เทากับ .346  และสามารถนํามาเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณไดดังนี้ 
 
     Y1 = 3.449 + .473 X4 - .393 X5 
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 กลุมที ่2 ผูเสยีภาษีที่มาใชบริการ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ซึ่งไดแบงการ
วิเคราะหออกเปน 6 สวนดังนี้ 
 สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูเสียภาษ ีไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 สวนที ่2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากร ไดแก โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่บางนา การนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช สภาพแวดลอมในองคการนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร  และพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร (ผูเสียภาษ)ี 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ไดแก ความสามารถในการผลติ ความสามารถในการสรางผลประโยชน/
กําไร การไดมาซึ่งทรัพยากร การรักษาไวซึ่งพนักงานและการเจรญิเติบโต (ผูเสียภาษ)ี 
 สวนที่ 4 การทดสอบสมมตฐิานในสวนของผูเสียภาษี 
 สวนที ่5 การทดสอบสมมตฐิานที่ใชวธิีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลดานผูเสียภาษี 
สวนที1่ การวเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูเสยีภาษ ีซึ่งจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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ตาราง 56 แสดงจํานวน (ความถี)่ และรอยละของผูเสียภาษี จําแนกตาม เพศ อายุระดับการศกึษา  
    อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 172 46.5 
 หญิง 198 53.5 
 รวม 370 100.0 
2. อายุ   
 ตั้งแต 28 ปลงไป 92 24.9 
 ตั้งแต 29-35 ป 108 29.2 
 ตั้งแต 36 -41ป 80 21.6 
 ตั้งแต 42ปขึ้นไป 90 24.3 
 รวม 370 100.0 
3. ระดับการศกึษา   
 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 28 7.6 
 ปวช. 23 6.2 
 ปวส. 90 24.3 
 ปริญญาตร ี 198 53.5 
 สูงกวาปริญญาตร ี 31 8.4 
 รวม 370 100.0 
4. อาชีพ   
 รับราชการ 116 31.4 
 รัฐวิสาหกิจ 32 8.6 
 พนักงานบริษทั  129 34.9 
 รับจางอิสระ 30 8.1 
 ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว  24 6.5 
 ประกอบธุรกจิสวนตวั 39 10.5 
 รวม 370 100.0 
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ตาราง 56 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
5. รายไดเฉลีย่ตอเดือน   
 ตั้งแต 10,500 บาทลงไป 95 25.7 
 ตั้งแต 10,501-16,999บาท 91 24.6 
 ตั้งแต 17,000-23,999บาท 94 25.4 
 ตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป 90 24.3 
 รวม 370 100.0 

 
 จากตาราง 56 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูเสียภาษีที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 370 
คน สามารถอธิบายได  ดังนี้ 
 เพศ ผูเสียภาษีทีต่อบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิงมีจํานวน  198  คน  คิดเปน 
รอยละ  53.5  เปนเพศชายจํานวน  172  คน  คิดเปนรอยละ  46.5 
 อายุ ผูเสียภาษีทีต่อบแบบสอบถามสวนมากมีอายุตั้งแต 29-35 ป มีจํานวน 108 คน    
คิดเปนรอยละ 29.2 รองลงมามีอายุ 28 ปลงไป มีจํานวน 92 คน คดิเปนรอยละ 24.9 อายุตั้งแต 42 
ปขึ้นไป  มีจํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  24.3  และอายุตั้งแต  36-41  ป จํานวน 80 คน คดิเปน
รอยละ  21.6 
 ระดับการศึกษา ผูเสียภาษทีี่ตอบแบบสอบถามสวนมากมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี   
มีจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมา ระดับปวส. มีจํานวน 90 คน คดิเปนรอยละ 24.3  
ระดับสูงกวาปริญญาตร ีมีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.4  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.6 และระดับปวช. มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.2  
 อาชีพ ผูเสียภาษีที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนพนักงานบริษัท มีจํานวน 129 คน  
คิดเปนรอยละ 34.9 รองลงมามีอาชีพรับราชการ มีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 31.4 ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.5 อาชีพรัฐวิสาหกจิ มีจํานวน 32 คน คิดเปน   
รอยละ 8.6 และอาชีพรับจางอิสระ มีจํานวน 30 คน คดิเปนรอยละ 8.1 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูเสียภาษีที่ตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ตั้งแต 
10,500 บาทลงไป มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 25.7 รองลงมามีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 
บาท มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 25.4 รายไดตั้งแต 10,501-16,999 บาท มีจํานวน 91 คน     
คิดเปนรอยละ 24.6 และรายไดตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 24.3 
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สวนที ่2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร ไดแก โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่บางนา การนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช สภาพแวดลอมในองคการนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร  และพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร (ผูเสียภาษ)ี 
 
ตาราง 57 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบั 
    ชําระภาษอีากร ดานโครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่บางนา   
 

โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1.  ขนาดของพื้นที่สาขามีความเหมาะสมในการ

จัดเก็บภาษีอากร 
3.914 .669 คอนขางเห็นดวย 

2.  ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากรไมยุงยาก 3.773 .834 คอนขางเห็นดวย 
3.  ปายบอกตําแหนงของจุดยื่นแบบชําระภาษีอากร

ชัดเจน 
3.724 .799 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.803 .645 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 57 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ดานโครงสรางของสํานักสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ตามความคิดเห็นของ   
ผูเสียภาษีโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.803  เม่ือพิจารณาเปน  
รายขอพบวา ขนาดของพื้นที่สาขามีความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีอากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคา 
เฉลี่ยเทากับ 3.914 รองลงมาคือ ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากรไมยุงยาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.773 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด ไดแก ปายบอกตําแหนงของจุดยื่นแบบชําระภาษอีากร
ชัดเจน โดยมีคาเฉลี่ย 3.724 
 
ตาราง 58 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบั 
    ชําระภาษอีากร ดานการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช 
 

การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1.  การชําระภาษีอากรดวยบัตรเครดิต 3.692 .938 คอนขางเห็นดวย 
2.  การใหบริการรับชําระภาษีโดยการกดบัตรควิ 4.008 .897 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.850 .811 คอนขางเห็นดวย 
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 จากตาราง 58 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ดานการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใชตามความคิดเห็น
ของผูเสียภาษีโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.850 เม่ือพิจารณาเปน 
รายขอ  พบวา การใหบริการรับชําระภาษีโดยการกดบัตรควิ มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 
4.008 รองลงมาคือ การชําระภาษีอากรดวยบตัรเครดติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.692 
 
ตาราง 59 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบั 
    ชําระภาษอีากร ดานสภาพแวดลอมในองคการ 
 

สภาพแวดลอมในองคการ คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1.  ความสะดวกสบายของสถานที่รอรับบริการ 3.727 .909 คอนขางเห็นดวย 
2.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน 

โทรศัพทสาธารณะ น้ําดื่ม 
3.584 .945 คอนขางเห็นดวย 

3.  สถานที่จอดรถมีอยางเพียงพอ 3.259 1.088 ปานกลาง 
รวม 3.523 .839 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 59 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ดานสภาพแวดลอมในองคการตามความคิดเห็นของของผูเสียภาษี โดยรวม
อยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.523 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ
สะดวกสบายของสถานที่รอรับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.727 รองลงมา คือ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน โทรศัพทสาธารณะ น้ําดื่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.584 สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก สถานที่จอดรถมีอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.259 
 
ตาราง 60 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบั 
    ชําระภาษอีากร ดานนโยบายการบรหิารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร 
 

นโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจง
ปญหาการชําระภาษีอากร 

3.746 .969 คอนขางเห็นดวย 

2. ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากรตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด  
ณ จุดเดียว 

4.073 .936 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.909 .789 คอนขางเห็นดวย 
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 จากตาราง 60 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร ตามความ
คิดเห็นของผูเสียภาษีโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.909 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากรตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ณ จุดเดียว     
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.073 รองลงมาคือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแจงปญหาการชําระภาษีอากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.746 
 
ตาราง 61 แสดงขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบั 
    ชําระภาษอีากร ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษ ี
 

พฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษ ี คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากรตามลําดับกอน –    
    หลัง   

4.114 .805 คอนขางเห็นดวย 

2. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากร โดยไมคํานึงถึง 
    ผลประโยชนตอบแทนอืน่ใด 

4.041 .817 คอนขางเห็นดวย 

3. มีการใหคําแนะนํารับชําระภาษีอากรดวยความ     
   ยิ้มแยม เปนกันเอง 

4.027 .832 คอนขางเห็นดวย 

รวม 4.060 .681 คอนขางเห็นดวย 

  
 จากตาราง 61 พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษี ตามความคิดเห็นของผูเสียภาษี 
โดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.060 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา   
มีการใหบริการรับชําระภาษอีากรตามลําดับกอน – หลัง มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.114 
รองลงมา คือ มีการใหบริการรับชําระภาษอีากร โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นใด มีคา 
เฉลี่ยเทากับ 4.041  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก มีการใหคําแนะนํารับชําระภาษีอากรดวย
ความยิ้มแยม เปนกันเอง มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.027 
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระ
ภาษีอากร ไดแก ความสามารถในการผลติ ความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร การไดมา
ซึ่งทรัพยากร การรักษาไวซึง่พนักงานและการเจริญเตบิโต (ผูเสียภาษ)ี 
 

ตาราง 62 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานความสามารถในการผลิต   
 

ความสามารถในการผลิต คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. มีการประชาสัมพันธระยะเวลาการยื่นแบบและชําระ
ภาษีอากรอยางสม่ําเสมอ 

3.670 .886 คอนขางเห็นดวย 

2. ควรมีการจางบริษัทเอกชนเขามาชวย ในการจัดเก็บ  
ภาษีอากร 

3.311 1.071 ปานกลาง 

รวม 3.491 .792 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 62 พบวาประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษ ี
ดานความสามารถในการผลิตตามความคิดเห็นของผูเสียภาษีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.491 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการประชาสัมพันธระยะเวลาการยื่นแบบ
และชําระภาษอีากรอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.670 รองลงมาคือ ควรมีการ
จางบริษัทเอกชนเขามาชวย ในการจัดเก็บภาษีอากร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.311 
 
ตาราง 63 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานความสามารถในการสรางผลประโยชนและกําไร  
 

ความสามารถในการสรางผลประโยชนและกําไร คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. เงินภาษีที่จัดเก็บไดนําไปใชในโครงการที่ไมกระจาย
ทั่วถึงประชาชนทั้งประเทศ 

3.695 .932 คอนขางเห็นดวย 

2. มีการฉอราษฎรบังหลวงจากเงินภาษีอากร 3.114 1.272 ปานกลาง 
รวม 3.404 .876 ปานกลาง 

 
จากตาราง 63 พบวาประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษ ี

ดานความสามารถในการสรางผลประโยชนและกําไร ตามความคิดเห็นของผูเสียภาษี โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.404 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาเงินภาษีที่จัดเก็บได
นําไปใชในโครงการที่ไมกระจายทั่วถึงประชาชนทั้งประเทศ มีคาเฉลีย่สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.695 
รองลงมาคือ มีการฉอราษฎรบังหลวงจากเงินภาษีอากร โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.114 
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ตาราง 64 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร 
 

การไดมาซึ่งทรัพยากร คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. เจาหนาที่ใหบริการรับชาํระภาษีอากร  มีความรู  
ความสามารถเปนอยางดี 

3.800 .781 คอนขางเห็นดวย 

2. อุปกรณที่ใชในการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ไมมีความ
ทันสมัย เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องโทรสาร (FAX) 

3.746 .799 คอนขางเห็นดวย 

3. เกาอ้ีที่นั่งรอรับบริการมีไมเพียงพอ 3.524 1.015 คอนขางเห็นดวย 
รวม 3.690 .556 คอนขางเห็นดวย 

 

จากตาราง 64 พบวาประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษ ี
ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร ตามความคิดเห็นของผูเสียภาษี โดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.690 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาที่ใหบริการรับชําระภาษีอากร  
มีความรู  ความสามารถเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.800 รองลงมา คือ อุปกรณ
ที่ใชในการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ไมมีความทันสมัย เชน เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องโทรสาร 
(FAX) โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.746 สวนขอที่มีคาเฉลีย่นอยที่สุด ไดแก เกาอ้ีที่นั่งรอรับบริการมีไม
เพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.524 
 

ตาราง 65 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน 
 

การรักษาไวซึง่พนักงาน คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. เจาหนาที่ใหบริการรับชาํระภาษีอากรเปลี่ยนบอย 3.419 .946 ปานกลาง 
2. เจาหนาที่ใหบริการรับชาํระภาษีอากรปฏิบัติงานเลย
เวลาราชการควรไดรับคาตอบแทนสูงกวาหนวยงานอื่น 

3.629 .979 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.524 .764 คอนขางเห็นดวย 

 
จากตาราง 65 พบวาประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษ ี

ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน ตามความคดิเห็นของผูเสียภาษีโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.524 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาที่ใหบริการรับชําระภาษีอากร
ปฏิบัติงานเลยเวลาราชการควรไดรับคาตอบแทนสูงกวาหนวยงานอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.629 รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการรับชําระภาษีอากรเปลีย่นบอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.419 
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ตาราง 66 แสดงขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร  
    ดานการเจริญเติบโต 
 

การเจริญเติบโต คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความเหน็ 
1. การยื่นแบบและชําระภาษีอากรในปจจุบัน เชน ผานทาง
อินเตอรเน็ต กอใหเกิดชองทางการหลีกเลี่ยงเสียภาษี  
เน่ืองจากผูเสียภาษีจะใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง 

3.743 .881 คอนขางเห็นดวย 

2. รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีเปนจํานวนมาก ประชาชน
นาจะไดรับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้น 

3.970 .847 คอนขางเห็นดวย 

3. ความเชื่อม่ันในการชําระภาษีผานทางพื้นที่สาขา 
(เคานเตอร)  จะมีมากกวาทางอินเตอรเน็ต 

3.797 .948 คอนขางเห็นดวย 

รวม 3.837 .715 คอนขางเห็นดวย 

 
 จากตาราง 66 พบวา ประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษ ี
ดานการเจริญเติบโต ตามความคิดเห็นของผูเสียภาษี โดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.837 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา รายไดจากการจัดเก็บภาษมีีเปนจํานวนมาก 
ประชาชนนาจะไดรับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.970 รองลงมา
คือ ความเชื่อม่ันในการชําระภาษีผานทางพื้นที่สาขา (เคานเตอร)  จะมีมากกวา ทางอินเตอรเน็ต 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.797 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด ไดแก การยื่นแบบและชําระภาษีอากรใน
ปจจุบัน เชน ผานทางอินเตอรเน็ต กอใหเกิดชองทางการหลีกเลี่ยงเสียภาษี  เน่ืองจากผูเสียภาษีจะ
ใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.743 
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สวนที ่4 การทดสอบสมมตฐิานในสวนของผูเสียภาษี 
 
ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
ตาราง 67 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
ความสามารถในการผลิต ชาย 3.590 .826 2.265* 368 .024 
 หญิง 3.404 .752    

 
 จากตาราง 67  พบวา ผูเสียภาษีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 
 
ตาราง 68 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลิต ระหวางกลุม 3 1.804 .601 .957 .413 
 ภายในกลุม 366 229.913 .628   
 รวม 369 231.717    

 
 จากตาราง 68  พบวา ผูเสียภาษีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
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ตาราง 69 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตามระดบั 
    การศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลิต ระหวางกลุม 4 9.928 2.482 4.085** .003 
 ภายในกลุม 365 221.798 .608   
 รวม 369 231.717    
  

 จากตาราง 69 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรยีบเทียบรายคู โดยใชวธิีของ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 70 
 

ตาราง 70 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
    แบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตามระดับ 
    การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ประถม/
มัธยม 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตร ี
 Χ  3.821 3.630 3.611 3.432 3.113 

ประถม/มัธยม 3.821 - .191 .210 .389* .709 
ปวช. 3.630  - .019 .199 .518* 
ปวส. 3.611   - .179 .498* 
ปริญญาตร ี 3.432    - .319* 
สูงกวาปริญญาตร ี 3.113     - 
 

 จากตาราง 70 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตรีมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปวช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปวส.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรีมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
 
ตาราง 71 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตามอาชีพ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลิต ระหวางกลุม 5 6.102 1.220 1.969 .083 
 ภายในกลุม 364 225.615 .620   
 รวม 369 231.717    

 
 จากตาราง 71 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 

 
ตาราง 72 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตามรายได 
    เฉลี่ยตอเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการผลิต ระหวางกลุม 3 8.191 2.730 4.471** .004 
 ภายในกลุม 366 223.526 .611   
 รวม 369 231.717    

 
 จากตาราง 72 พบวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี
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ของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตาราง 73 

 

ตาราง 73 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
    แบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานความสามารถในการผลิต จําแนกตามรายไดเฉลี่ย    
    ตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตั้งแต 10,500 
บาทลงไป 

ตั้งแต 10,501-
16,999บาท 

ตั้งแต 17,000-
23,999บาท 

ตั้งแต 24,000 
บาทขึ้นไป 

 Χ  3.695 3.555 3.309 3.400 
ตั้งแต 10,500 บาทลงไป 3.695 - .139 .386* .295* 
ตั้งแต 10,501-16,999บาท 3.555  - .246* .155 
ตั้งแต 17,000-23,999บาท 3.309   - .092 
ตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป 3.400    - 
 

 จากตาราง 73 พบวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท มีความคดิเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
รายไดตั้งแต 10,500 บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูเสียภาษีที่มีรายได
ตั้งแต 10,500 บาทลงไปมีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตัง้แต 17,000-23,999 บาท 
 ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 
10,500 บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,500 
บาทลงไปมีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตัง้แต 24,000 บาทขึ้นไป 
 ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาทมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีรายไดตั้งแต 
10,501-16,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,501-
16,999 บาทมีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท 
 

ตาราง 74 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
    จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
ความสามารถในการสราง ชาย 3.361 .902 .892 368 .373 
ผลประโยชน/กําไร หญิง 3.442 .752    
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 จากตาราง  74  พบวา ผูเสยีภาษีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
 
ตาราง 75 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
    จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 3 8.031 2.677 3.565* .014 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 366 274.813 .751   
 รวม 369 282.844    

 
 จากตาราง  75  พบวา ผูเสยีภาษีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธขีอง Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 76 
 
ตาราง 76 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
     แบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
     จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ตั้งแต28 ปลงไป ตั้งแต 29-35 ป ตั้งแต 36 -41ป ตั้งแต 42ปขึ้นไป 
 Χ  3.402 3.296 3.275 3.650 

ตั้งแต 28 ปลงไป 3.402 - .106 .127 .248 
ตั้งแต 29-35 ป 3.296  - .021 .354* 
ตั้งแต 36 -41ป 3.275   - .375* 
ตั้งแต 42ปขึ้นไป 3.650    - 

 
 จากตาราง 76 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอายุตัง้แต 42 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับผูเสียภาษีที่มีอายุตั้งแต 
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29-35 ป และ 36 -41 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  โดยผูเสียภาษีที่มีอายุตั้งแต 29-35 ป 
และ 36 -41 ป มีความคิดเห็นต่ํากวาผูเสยีภาษีที่มีอายุตั้งแต 42 ป ขึ้นไป 
 
ตาราง 77 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
 ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 4 32.147 8.037 11.701** .000 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 365 250.697 .687   
 รวม 369 282.844    

 
 จากตาราง 77 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรยีบเทียบรายคู โดยใชวธิีของ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 80 

 
ตาราง 78 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
 แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ประถม/
มัธยม 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตร ี
 Χ  3.518 3.609 3.861 3.222 2.984 

ประถม/มัธยม 3.518 - .091 .343 .296 .534* 
ปวช. 3.609  - .252 .387* .625* 
ปวส. 3.861   - .639* .877* 
ปริญญาตร ี 3.222    - .238 
สูงกวาปริญญาตร ี 2.984     - 

 
 จากตาราง 78 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
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ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษี
ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตร ี
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีระดับการศึกษาปวช. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวช. มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสีย
ภาษีที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ี
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปวช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวช.มีความคิดเห็น
สงูกวา  ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีระดับการศึกษาปวส. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสยี
ภาษีที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ี
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปวส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็น
สูงกวา   ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสงูกวาปริญญาตรี 
 

ตาราง 79 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
 ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
 จําแนกตามอาชีพ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 5 8.178 1.636 2.168 .057 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 364 274.666 .755   
 รวม 369 282.844    

 
 จากตาราง 79 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
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ตาราง 80 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
 ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

ความสามารถในการสราง ระหวางกลุม 3 6.369 2.123 2.810* .039 
ผลประโยชน/กําไร ภายในกลุม 366 276.475 .755   
 รวม 369 282.844    

 
 จากตาราง 80 พบวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตาราง 81 
 
ตาราง 81 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
 แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานความสามารถในการสรางผลประโยชน/กําไร  
 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตั้งแต 10,500 
บาทลงไป 

ตั้งแต 10,501-
16,999บาท 

ตั้งแต 17,000-
23,999บาท 

ตั้งแต 24,000 
บาทขึ้นไป 

 Χ  3.616 3.297 3.298 3.400 
ตั้งแต 10,500 บาทลงไป 3.616 - .319* .318* .216 
ตั้งแต 10,501-16,999บาท 3.297  - .001 .103 
ตั้งแต 17,000-23,999บาท 3.298   - .102 
ตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป 3.400    - 

 
 จากตาราง 81 พบวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,501-16,999 บาท มีความคดิเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
รายไดตั้งแต 10,500 บาท ลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายได
ตั้งแต 10,500 บาทลงไปมีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตัง้แต 10,501-16,999 บาท 
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 ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 
10,500 บาท ลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,500 
บาท ลงไป มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท 
 
ตาราง 82 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษทีี่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
 ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
การไดมาซึ่งทรัพยากร ชาย 3.729 .499 1.262 368 .214 
  หญิง 3.657 .599    

 
 จากตาราง 82 พบวา ผูเสียภาษีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
 
ตาราง 83 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
 ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 3 1.100 .367 1.189 .314 
  ภายในกลุม 366 112.919 .309   
 รวม 369 114.019    

 
 จากตาราง 83 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
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ตาราง 84 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
 ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามระดับ 
 การศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 4 13.724 3.431 12.486** .000 
  ภายในกลุม 365 100.295 .275   
 รวม 369 114.019    

 
 จากตาราง 84 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรยีบเทียบรายคู โดยใชวธิีของ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 85 
 
ตาราง 85 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสทิธิผลของการใหบริการยืน่ 

แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 
ประถม/
มัธยม 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตรี 
 Χ  3.976 4.044 3.885 3.532 3.613 

ประถม/มัธยม 3.976 - .067 .091 .444* .363* 
ปวช. 4.044  - .158 .512* .431* 
ปวส. 3.885   - .353* .272* 
ปริญญาตร ี 3.532    - .081 
สูงกวาปริญญาตร ี 3.613     - 

 
 จากตาราง 85 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับ   
ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยผูเสียภาษทีี่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตร ี
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 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตร ี
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีระดับการศึกษาปวช.อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวช.มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสยี
ภาษีที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ี
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา 
ปวช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวช.มีความคิดเห็น
สูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีระดับการศึกษาปวส. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสยี
ภาษีที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ี
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปวส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็น
สูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 

ตาราง 86 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามอาชีพ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 5 .789 .358 1.161 .382 
  ภายในกลุม 364 112.230 .308   
 รวม 369 114.019    

 
 จากตาราง 86 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
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ตาราง 87 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
 ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตาม รายได 
 เฉลี่ยตอเดือน 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การไดมาซึ่งทรัพยากร ระหวางกลุม 3 6.591 2.197 7.485** .000 
  ภายในกลุม 366 107.428 .294   
 รวม 369 114.019    

 
 จากตาราง 87 พบวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตาราง 88 
 
ตาราง 88 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
 แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการไดมาซึ่งทรัพยากร จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 
 ตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตั้งแต 10,500 
บาทลงไป 

ตั้งแต 10,501-
16,999บาท 

ตั้งแต 17,000-
23,999บาท 

ตั้งแต 24,000 
บาทขึ้นไป 

 Χ  3.905 3.634 3.549 3.667 
ตั้งแต 10,500 บาทลงไป 3.905 - .272* .356* .239* 
ตั้งแต 10,501-16,999บาท 3.634  - .084 .033 
ตั้งแต 17,000-23,999บาท 3.549   - .117 
ตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป 3.667    - 

 
 จากตาราง 88 พบวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
รายไดตั้งแต 10,500 บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายได
ตั้งแต 10,500 บาทลงไป มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป 
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 ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 
10,500 บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,500 
บาทลงไป มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตัง้แต 17,000-23,999 บาท 
 ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,501-16,999 บาท มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 
10,500 บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,500 
บาทลงไปมีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตัง้แต 10,501-16,999 บาท 
 
ตาราง 89 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
การรักษาไวซึง่พนักงาน ชาย 3.602 .698 1.823 368 .069 
  หญิง 3.457 .811    

 
 จากตาราง 89 พบวา ผูเสียภาษีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
 
ตาราง 90 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามอายุ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 3 5.671 1.890 3.301* .020 
  ภายในกลุม 366 209.610 1.890   
 รวม 369 215.281    

 
 จากตาราง 90 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทยีบรายคู โดยใชวธิีของ Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 91 
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ตาราง 91 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
 แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ตั้งแต28 ปลงไป ตั้งแต 29-35 ป ตั้งแต 36 -41ป ตั้งแต 42ปขึ้นไป 
 Χ  3.380 3.589 3.419 3.689 

ตั้งแต 28 ปลงไป 3.380 - .208 .038 .309* 
ตั้งแต 29-35 ป 3.589  - .169 .101 
ตั้งแต 36 -41ป 3.419   - .270* 
ตั้งแต 42ปขึ้นไป 3.689    - 

 
 จากตาราง 91 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอายุตัง้แต 42 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอประสทิธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับผูเสียภาษีที่มีอายุตั้งแต 
28 ปลงไป และ 36 -41 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05  โดยผูเสียภาษทีี่มีอายุตั้งแต 28 ป 
ลงไป และ 36 -41 ป มีความคิดเห็นต่ํากวาผูเสียภาษทีี่มีอายุตั้งแต 42 ปขึ้นไป 
 
ตาราง 92 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 

 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 3 9.570 2.392 4.245** .002 
  ภายในกลุม 365 205.711 .564   
 รวม 369 215.281    

 
 จากตาราง 92 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรยีบเทียบรายคู โดยใชวธิีของ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 93 
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ตาราง 93 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
    แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามระดับ 

การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ประถม/
มัธยม 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตร ี
 Χ  3.821 3.696 3.689 3.429 3.258 

ประถม/มัธยม 3.821 - .126 .133 .392* .563* 
ปวช. 3.696  - .007 .266 .438* 
ปวส. 3.689   - .259* .431* 
ปริญญาตร ี 3.429    - .171 
สูงกวาปริญญาตร ี 3.258     - 
 

 จากตาราง 93 พบวา  ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรีมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษี
ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตร ี
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปวช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวช.มีความคิดเห็น
สูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ปวส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็น
สูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีระดับการศึกษาปวส. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปวส.มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสยี
ภาษีที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ี
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ตาราง 94 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามอาชีพ 

 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 5 1.746 .349 .595 .704 
  ภายในกลุม 364 213.535 .587   
 รวม 369 215.281    

 
 จากตาราง 94 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 
 
ตาราง 95 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามรายได 
เฉลี่ยตอเดือน 

 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การรักษาไวซึง่พนักงาน ระหวางกลุม 3 5.639 1.880 3.282* .021 
  ภายในกลุม 366 209.642 .573   
 รวม 369 215.281    

 
 จากตาราง 95 พบวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตาราง 96 
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ตาราง 96 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
 แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการรักษาไวซึ่งพนักงาน จําแนกตามรายได 
 เฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตั้งแต 10,500 
บาทลงไป 

ตั้งแต 10,501-
16,999 บาท 

ตั้งแต 17,000-
23,999 บาท 

ตั้งแต 24,000 
บาท ขึ้นไป 

 Χ  3.658 3.451 3.362 3.628 
ตั้งแต 10,500 บาทลงไป 3.658 - .207 .296* .030 
ตั้งแต 10,501-16,999บาท 3.451  - .089 .177 
ตั้งแต 17,000-23,999บาท 3.362   - .266* 
ตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป 3.628    - 

 
 จากตาราง 96 พบวา  ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต ตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป มีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผู
เสียภาษีที่มีรายได 17,000-23,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยผูเสียภาษทีี่มี
รายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท มีความคิดเห็นต่ํากวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตัง้แต 24,000 บาท  
ขึ้นไป 
 ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 
10,500 บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,500 
บาทลงไปมีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตัง้แต 17,000-23,999 บาท 
 
ตาราง 97 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
    ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา เพศ Χ  S.D. t   df Sig 
การเจริญเติบโต ชาย 3.926 .659 2.255* 368 .025 
  หญิง 3.759 .752    

 
 จากตาราง 97 พบวา ผูเสียภาษีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 
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ตาราง 98 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการ 
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามอายุ 

 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 3 5.343 1.781 3.559* .014 
  ภายในกลุม 366 183.152 .500   
 รวม 369 188.495    

 
 จากตาราง 98 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธขีอง Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 99 
 
ตาราง 99 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคูความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่ 
 แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ตั้งแต28 ปลงไป ตั้งแต 29-35 ป ตั้งแต 36 -41ป ตั้งแต 42ปขึ้นไป 
 Χ  3.670 3.959 3.763 3.926 

ตั้งแต 28 ปลงไป 3.670 - .289* .092 .256* 
ตั้งแต 29-35 ป 3.959  - .197 .034 
ตั้งแต 36 -41ป 3.763   - .163 
ตั้งแต 42ปขึ้นไป 3.926    - 

 
 จากตาราง 99 พบวา ผูเสียภาษีที่มีอายุตัง้แต 42 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอประสทิธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับผูเสียภาษีที่มีอายุตั้งแต 
28 ปลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  โดยผูเสียภาษีทีมี่อายุตั้งแต 28 ปลงไปมีความ
คิดเห็นต่ํากวาผูเสียภาษีทีมี่อายุตั้งแต 42 ปขึ้นไป 
 ผูเสยีภาษีที่มีอายุตั้งแต 29-35 ป มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับผูเสียภาษีที่มีอายุตัง้แต 28 ปลงไป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  โดยผูเสียภาษีทีมี่อายุตั้งแต 28 ปลงไปมีความคิดเห็นต่ํากวาผูเสียภาษีที่มีม
อายุตั้งแต 29-35 ป 
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ตาราง 100 ผลการเปรียบเทียบ ความคดิเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธผิลของการใหบริการ 
  ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 4 5.696 1.424 2.843* .024 
  ภายในกลุม 365 182.799 .501   
 รวม 369 188.495    

 
 จากตาราง 100 พบวา ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรยีบเทียบรายคู โดยใชวธิีของ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 101  
 
ตาราง 101 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูความคดิเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่น 
 แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ประถม/
มัธยม 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตร ี
 Χ  3.917 4.101 3.959 3.778 3.591 

ประถม/มัธยม 3.917 - .185 .043 .139 .325 
ปวช. 4.101  - .142 .324* .510* 
ปวส. 3.959   - .182* .368* 
ปริญญาตร ี 3.778    - .186 
สูงกวาปริญญาตร ี 3.591     - 

 
 จากตาราง 101 พบวา  ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา สูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
ระดับการศึกษาปวช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา ปวช.
มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา สูงกวาปรญิญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา 
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ปวส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูเสยีภาษีที่มีระดับการศึกษา ปวส. มีความ
คิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี 
 ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษทีี่มีระดับการศึกษา ปวช.อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา ปวช. มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสีย
ภาษีที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ี
  ผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา 
ปวส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษา ปวส. มีความคิดเห็น
สูงกวาผูเสียภาษีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี
 
ตาราง 102 ผลการเปรียบเทียบ ความคดิเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธผิลของการใหบริการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามอาชีพ 
 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 5 1.376 .275 .535 .750 
  ภายในกลุม 364 187.120 .514   
 รวม 369 188.495    

 
 จากตาราง 102 พบวา ผูเสยีภาษีที่มีอาชพีตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที ่
0.05 

 
ตาราง 103 ผลการเปรียบเทียบ ความคดิเห็นของผูเสียภาษีที่มีตอประสิทธผิลของการใหบริการ 

ยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตาม รายไดเฉลี่ย 
ตอเดือน 

 

ตวัแปรทีศ่ึกษา แหลงของความ
แปรปรวน 

df SS MS F   Sig 

การเจริญเติบโต ระหวางกลุม 3 4.926 1.642 3.274* .021 
  ภายในกลุม 366 183.596 .502   
 รวม 369 188.495    
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 จากตาราง 103 พบวา ผูเสยีภาษีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ตาราง 104 
 
ตาราง 104 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูความคดิเห็นที่มีตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่น 
    แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร ดานการเจริญเติบโต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตั้งแต 10,500 
บาทลงไป 

ตั้งแต 10,501-
16,999บาท 

ตั้งแต 17,000-
23,999บาท 

ตั้งแต 24,000 
บาทขึ้นไป 

 Χ  3.989 3.711 3.741 3.904 
ตั้งแต 10,500 บาทลงไป 3.989 - .279* .248* .086 
ตั้งแต 10,501-16,999บาท 3.711  - .031 .193 
ตั้งแต 17,000-23,999บาท 3.741   - .163 
ตั้งแต 24,000 บาทขึ้นไป 3.904    - 

 
 จากตาราง 104 พบวา  ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร แตกตางกับผูเสียภาษีที่มี
รายไดตั้งแต 10,500 บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายได
ตั้งแต 10,500 บาทลงไป มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 17,000-23,999 บาท 
 ผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,501-16,999 บาท มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกับผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,500 
บาทลงไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,500 บาท ลงไป 
มีความคิดเห็นสูงกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตั้งแต 10,501-16,999 บาท 
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สวนที ่5 การทดสอบสมมตฐิานที่ใชวธิีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ที่สงผลตอประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากร 
 
ตาราง 105  แสดงการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปร ที่ใชพยากรณประสิทธิผลของ 
 การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร 
 

ประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร 
Model 

 b SE(b) Beta t Sig 
- คาคงที่  1.202 .141  8.509** .000 
- นโยบายการบริหารและ 
   การปฏิบัติในการ 
   จัดเก็บภาษีอากร 

 
.218 .026 .391 8.268** .000 

- พฤติกรรมของเจาหนาที่ 
  จัดเก็บภาษีอากร 

 
.155 .032 .240 4.787** .000 

- โครงสรางของสํานักงาน 
  สรรพากรพ้ืนที่บางนา 

 
.155 .033 .227 4.664** .000 

- การนําเทคโนโลยีเพ่ือ 
  การจัดเก็บภาษีอากร      
  เขามาใช 

 
-.062 .029 -.115 -2.173* .030 

 R=.591 R2=.349 Adjust R2=.342 SEest=.357 F=48.910** Sig.= .000 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 105 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร ไดแก นโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร พฤติกรรม
ของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  และการนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช สามารถใชทํานายประสิทธิผลของการใหบริการยืน่
แบบแสดงรายการและรับชาํระภาษีอากรได คิดเปนรอยละ 34.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 และสามารถนํามาเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณไดดังนี้ 
 
    Y2 = 1.202 +.218 X4 +.155 X5 + .155 X1 - .062 X2 



บทที่ 5 
 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาถึงการประเมินประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร : ศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  โดย
สรุปผลการศกึษาวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการ
และรับชําระภาษีอากร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรของเจาหนาที่มีประสิทธิผลสูง 
 2. บุคคลมีคุณสมบัติสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการ
ใหบริการที่แตกตางกัน 
 3.  โครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บ
ภาษีอากรเขามาใช สภาพแวดลอมในองคการ นโยบายการบริหารและการปฏบิัตใินการจัดเก็บภาษี
อากร  พฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร  มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการใหบริการยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากร   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 พ้ืนที่ศึกษา  ไดแก  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  และประชาชนผูเสียภาษีที่ใช
บริการสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่สรรพากรที่ปฏิบตังิานประจําของสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาบางนา โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 18  คน  
และผูเสียภาษีที่ใชบริการชําระภาษีอากรผานทางเคานเตอรบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาบางนา  โดยวิธีสุมตวัอยางอยางงาย  (Simple  Random  sampling)  และใชกลุมตวัอยาง
จํานวน  370  คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวย ขอคําถามรวม  6 ดาน 
ไดแก 1) ดานโครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 2) ดานการนําเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดเก็บภาษีอากรเขามาใช  3)  ดานสภาพแวดลอมในองคการ  4)  ดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร 5) ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร 6)ดานประสิทธิผล

การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรบัชําระภาษีอากร โดยแบงออกเปน  3  สวน  ดังนี้   
  สวนที่  1   เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลการใหบรกิารยื่นแบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา มีทั้งหมด  6  ดาน 
ไดแก 
   2.1 ดานโครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
   2.2 ดานการนําเทคโนโลยเีพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช 
   2.3 ดานสภาพแวดลอมในองคการ   
   2.4 ดานนโยบายการบริหารและการปฏบิัติในการจัดเก็บภาษีอากร 
   2.5 ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร 

   2.6 ดานประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร 
  สวนที่  3  เปนแบบสอบถามที่ใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แกไขการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร     
 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS เพ่ือ
วิเคราะหคาสถิตติาง ๆ ดังนี้ 
 1. เจาหนาที่ 
  1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
อายุราชการ ประสบการณทํางานในตาํแหนงปจจุบัน และอัตราเงินเดือน วิเคราะหโดยคาความถี ่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
  1.2   การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร ใช  t-test  และ การวเิคราะหความแปรปรวน  (Analysis of 
Variance – ANOVA) 
  1.3   การวิเคราะหตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตวัแปรตามใช วิเคราะหถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis)   
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  2. ผูเสียภาษ ี
  2.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
อายุราชการ ประสบการณทํางานในตาํแหนงปจจุบัน และอัตราเงินเดือน วิเคราะหโดยคาความถี ่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
  2.2   การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร ใช  t-test  และ การวเิคราะหความแปรปรวน  (Analysis of 
Variance – ANOVA) 
  2.3   การวิเคราะหตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตวัแปรตามใช วิเคราะหถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis)   
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและ
รับชําระภาษอีากร สรุปผลไดดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   1.1  เจาหนาที่ จํานวน 18 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 83.3 มีอายุนอย
กวา 30 ปลงไป รอยละ 38.9 มีระดับการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา รอยละ 55.6 สวนใหญ
ดํารงตําแหนงในระดับปฏบิตัิการ รอยละ 61.1 อายุราชการตั้งแต 5-10 ป รอยละ 38.9 มี
ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน ตั้งแต 3 ปลงไป คิดเปนรอยละ 38.9 และมีอัตราเงินเดือน 
8,000 บาท ลงไป คิดเปนรอยละ 33.3  
   1.2  ผูเสียภาษี จํานวน 370 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.5 มีอายุ
ตั้งแต 29-35 ป รอยละ 292 มีระดับการศกึษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 53.5 สวนมากมีอาชีพเปน
พนักงานบรษิทั รอยละ 34.9 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 10,500 บาทลงไป รอยละ 25.7  
 2. ขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับ
ชําระภาษีอากร  
   2.1  กลุมเจาหนาที่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสทิธผิลของการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจาก
แนวโนมของคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ความคิดเห็นที่อยูใน 3 อันดับแรก คือ พฤติกรรม
ของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร รองลงมา คือ การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช 
และนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร 
     2.1.1 ปจจัยดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร พบวา เจาหนาที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระ
ภาษีอากร  โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของคาเฉลี่ย เรียงลาํดับ
จากมากไปหานอย ความคิดเห็นอยูใน 3 อันดับแรก คือ มีการใหบริการรับชําระภาษอีากรตามลําดับ
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กอน-หลัง รองลงมา คือ มีการใหคําแนะนํารับชําระภาษีอากรดวยความยิ้มแยม เปนกันเอง และมีการ
ใหบริการรับชาํระภาษีอากรโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นใด 
      2.1.2 ปจจัยดานการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช พบวา เจาหนาที่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระ
ภาษีอากร  โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของคาเฉลี่ย เรียงลาํดับ
จากมากไปหานอย ความคิดเห็นอยูใน 3 อันดับแรก คือ การใหบริการรับชําระภาษอีากรโดยการกด
บัตรควิ มีความเห็นดวยอยางยิ่ง รองลงมา คือ การนําระบบ  TCL มาใชในการออกใบเสร็จรับเงินทํา
ใหการออกใบเสร็จรวดเร็วขึน้ และ การชําระภาษีดวยบตัรเครดติ 
     2.1.3 ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร พบวา 
เจาหนาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและ
รับชําระภาษีอากร  โดยภาพรวมอยูในระดบัคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของคาเฉลีย่ 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ความคิดเหน็อยูใน 3 อันดับแรก คือ หนวยงานที่ปฏบิัติงานมีเปาหมาย
ในการจัดเก็บภาษีอากรที่ชดัเจน รองลงมา คือ ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากรตั้งแตเริ่มตนจน
สิ้นสุด ณ จุดเดียว และมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจงปญหาการชําระภาษี
อากร 
  2. 2 กลุมผูเสยีภาษี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสทิธผิลของการใหบริการยื่น
แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจาก
แนวโนมของคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ความคิดเห็นที่อยูใน 3 อันดับแรก คือ พฤติกรรม
ของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร รองลงมา คือ นโยบายการบริหารและการปฏบิัติในการจัดเก็บ
ภาษีอากร และการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช  
   2.2.1 ปจจัยดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร พบวา ผูเสียภาษมีีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษี
อากร  โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของคาเฉลี่ย เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ความคิดเห็นอยูใน 3 อันดับแรก คือ มีการใหบริการรบัชําระภาษีอากรตามลําดับกอน-
หลัง รองลงมา คือ มีการใหบริการรับชําระภาษีอากรโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอ่ืนใด 
และมีการใหคาํแนะนํารับชําระภาษีอากรดวยความยิ้มแยม เปนกันเอง  
   2.2.2 ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษีอากร พบวา ผูเสีย
ภาษี มีความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับ
ชําระภาษีอากร  โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของคาเฉลี่ย 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ความคิดเหน็อยูในอันดับแรก คือ ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากร
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ณ จุดเดียว รองลงมา คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแจงปญหาการชําระภาษีอากร 
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   2.2.3 ปจจัยดานการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช พบวา เจาหนาที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระ
ภาษีอากร  โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของคาเฉลี่ย เรียงลาํดับ
จากมากไปหานอย ความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ การใหบริการรับชาํระภาษีอากรโดยการกดบัตร
คิว รองลงมา คือ การชําระภาษีดวยบตัรเครดิต 
 3. ขอมูลประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร  
   3.1  กลุมเจาหนาที่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของ
คาเฉลี่ยเรียงลาํดับจากมากไปหานอย ความคิดเห็นที่อยูใน 3 อันดับแรก คือ การรักษาไวซึ่งพนักงาน 
รองลงมา คือ ความสามารถในการสรางผลประโยชนและกําไร และการเจริญเติบโต 
   3.2  กลุมผูเสยีภาษี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย เม่ือพิจารณาจากแนวโนมของ
คาเฉลี่ยเรียงลาํดับจากมากไปหานอย ความคิดเห็นที่อยูใน 3 อันดับแรก คือ การเจริญเติบโต รองลงมา 
คือ การไดมาซึ่งทรัพยากร และการรักษาไวซึ่งพนักงาน 
 

ผลของการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธผิลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระ
ภาษีอากร : ศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดังนี้ 
 1. การใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร เม่ือศึกษาถึงปจจัยทีส่งผลตอ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรของเจาหนาที่ปฏิบตัิงาน  
โดยรวมแลวมีประสิทธผิลอยูในระดับสูง 
 2. จากการศึกษาวิจัยกลุมตวัอยาง  2 กลุม ไดแก  
   2.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุราชการ 
ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน และอัตราเงินเดือนที่ตางกัน   มีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
ของการใหบรกิารยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05   
   2.2 ผูเสียภาษีที่มี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน       
มีความคิดเห็นตอประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05  
  3. ปจจัยที่สงผลตอประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษี
อากร  
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   3.1 ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ปฏิบตัิงาน ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการ
ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร ไดแก พฤติกรรมของเจาหนาที่ในการจัดเก็บ
ภาษีอากร  การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช และนโยบายการบรหิารและการปฏิบัติ
ในการจัดเก็บภาษีอากร    
   3.2 ตามความคิดเห็นของผูเสียภาษี ปจจัยที่สงผลตอประสิทธผิลการใหบริการยืน่แบบ
แสดงรายการและรับชําระภาษีอากร ไดแก พฤติกรรมของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร นโยบาย
การบริหารและการปฏิบตัิในการจัดเก็บภาษีอากร และการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามา
ใช  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษี
อากร : ศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. กลุมเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  
   1.1 ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร และ
สามารถอธิบายประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรไดมาก
ที่สุด  โดยปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏบิตัิในการจัดเกบ็ภาษีอากร ประกอบดวย 
หนวยงานที่ปฏิบัติงานมีเปาหมายในการจัดเก็บภาษีอากรที่ชัดเจน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมสรรพากรในมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยทุธศาสตร  ซึง่ไดกําหนดเปาหมายในการ
จัดเก็บภาษีอากรไวอยางชดัเจน  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  ตามมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
ในตวัชี้วัดที่ 5 ซ่ึงสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย  นอกจากนั้นยังมีการใหบริการรับชําระภาษี
อากรตั้งแตเริม่ตนจนสิ้นสุด ณ จุดเดียว  ตามที่กรมสรรพากรและธนาคารออมสิน ไดจับมือสรางฐาน
ลูกคารวมกันโดยนําผูใชบรกิาร (ผูเสียภาษี) ยื่นแบบแสดงรายการทาง Internet และผูใชบริการ
ทางการเงินผานระบบ Online Payment ซึ่งเปนการบรกิารหลักทั้ง 2 หนวยงาน มาไวในจุด
บริการเคลื่นทีแ่หงเดียว เปนการสรางความสะดวก รวดเร็ว และทําธรุกรรมไดแบบเบ็ดเสร็จในจุด
เดียว (One Stop Service) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหนอยลง  เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนผูมาใชบริการ สงผลตอประสทิธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระ
ภาษีอากร 
   1.2 ปจจัยดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากร มีความสัมพันธกบั
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร และสามารถอธิบาย
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรรองลงมา  โดยปจจัยดาน
พฤติกรรมของเจาหนาที่ในการจดัเก็บภาษีอากร ประกอบดวย มีการใหบริการรับชาํระภาษีอากร
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ตามลําดับกอน-หลัง  มีการใหบริการรับชาํระภาษีอากรโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นใด 
และมีการใหคาํแนะนํารับชําระภาษีอากรดวยความยิ้มแยมเปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับ           
เทื้อน  ทองแกว (2553)  กลาววา  ยุทธศาสตรสําคัญในการมีหัวใจบริการ  คือ  การยิ้มแยมแจมใส  
หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการ คือ ความรูสึกเต็มใจและความกระตือรือรนที่จะใหบรกิาร 
“เปนความรูสกึภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ใหดีที่สุด ใหประทับใจกลับไป” 
ความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏในใบหนา และกิรยิาทาทางของผูใหบริการ คอื 
การยิ้มแยมแจมใน ทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือวาเปนบันไดขั้นสําคัญที่จะนําไปสู
ผลสําเร็จขององคการ อยาลืมวาการยิ้มคือ การเปดหัวใจการใหบรกิารที่ดี  อยางไรก็ตามบุคลกิภาพ
กมี็ความสําคญัตอการใหบริการ ลักษณะทาทางซึ่งสามารถแสดงออกมาไดทางรางกาย จิตใจ และ
ความรูสึกนึกคิด ที่สะทอนออกมาใหผูอ่ืนเห็นและเกิดความประทบัใจ ฉะนั้น การที่บุคคลจะไดรับ
การยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไววางใจ และความประทบัใจจากผูอ่ืน ก็ควรที่จะแสดง
บุคลิกภาพทีดี่และเหมาะสมใหผูอ่ืนเห็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลตอความรูสกึและอารมณของผูที่
พบเห็นเปนอยางยิ่ง 

2. กลุมผูเสียภาษี  
   2.1 ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากรมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร และ
สามารถอธิบายประสิทธิผลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรไดมาก
ที่สุด  โดยปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏบิตัิในการจัดเกบ็ภาษีอากร ประกอบดวย ควรมี
การบริการรับชําระภาษีอากรตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ณ จุดเดียว เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการรับ
บรกิาร  และมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแจงปญหาการชําระภาษีอากร 
เพ่ือใหทราบถงึปญหาที่แทจริงของประชาชน เปนการบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่จะทําให
ประชาชนไดเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ และไดรับความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ประยูร กาญจนดุล (2538)  ที่ไดกลาวไววา การ
ใหบริการสาธารณะมีวัตถปุระสงคในการตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชน การจัด
ระเบียบ และวิธีการดําเนินการบริการสาธารณะยอมจะแกไขเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เพ่ือใหเหมาะสม
แกความจําเปนตามกาลสมยั การบริการสาธารณะจะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสม่ําเสมอ 
ไมมีการรหยุดชะงัก ถาบรกิารสาธารณะจะตองหยุดชะงักลงดวยประการใด ๆ ประชาชนยอมไดรับ
ความเดือดรอนหรือไดรับความเสียหาย 
    2.2  ปจจัยดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษีอากร มีความสัมพันธในกับ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรและสามารถอธิบาย
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร  โดยปจจัยดานพฤตกิรรม
ของเจาหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรประกอบดวย มีการใหบริการรับชําระภาษอีากรตามลําดับ  
กอน -หลัง มีการใหบริการรับชําระภาษอีากรโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นใด และ มีการ
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ใหคําแนะนํารบัชําระภาษีอากรดวยความยิ้มแยมเปนกันเอง สอดคลองกับ กุลธน ธนาพงศธร 
(2530) กลาววาหลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทกุคนอยางเสมอหนา
และเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งในลักษณะตาง
จากกลุมบุคคลอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด 
   2.3  ปจจัยดานโครงสรางของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา มีความสัมพันธกับ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรและสามารถอธิบาย
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร  โดยปจจัยดานโครงสราง
ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ประกอบดวย ขนาดของพื้นที่สาขามีความเหมาะสมใน
การจัดเก็บภาษีอากร ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากรไมยุงยาก  ซึ่งในปจจุบันกรมสรรพากร
ไดเพ่ิมชองทางในการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเพ่ือลดขั้นตอนในการยื่นแบบและชําระ
ภาษี  ดังเชน เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2553 กรมสรรพากรไดมีพิธีลงนามความรวมมือระหวาง
กรมสรรพากรกับธนาคารทสิโก จํากัด (มหาชน) และเทสโก โลตัส เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ยื่นแบบแสดงรายการและชาํระภาษีไดทกุประเภท โดยการชําระภาษีผานเครื่อง ETM ของธนาคาร
ทิสโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูเสียภาษีทํางานอยูแลว และการใชบริการผานเคานเตอรของเทสโก 
โลตัส ทั้ง 2 วธิีนี้ ผูประกอบการและผูเสยีภาษีสามารถใชบริการไดทันที โดยไมตองสมัครไว
ลวงหนา  ซึ่งจะเพ่ิมความสะดวกในการชาํระภาษีมากยิ่งขึ้น  และหากมีภาษีชําระเพิ่มเติมก็สามารถ
ชําระไดที่เครือ่ง ETM (Electronic Teller Machine) ของธนาคารทิสโก ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ตาง ๆ     
ทั่วประเทศ   
   2.4 ปจจัยการนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช มีความสัมพันธกับ
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากรและสามารถอธิบาย
ประสิทธผิลของการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร  โดยปจจัยดานการนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช ประกอบดวย การชําระภาษีอากรดวยบตัรเครดติ การ
ใหบริการรับชาํระภาษีโดยการกดบัตรควิ สงผลใหการปฏิบัติงานทางดานการใหบริการไดรับความ
สะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเขามาใช  ผูเสียภาษีมอง
วาการเสียภาษีในปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วกวาในอดีต  ซึ่งในปจจุบันไดมีการบริการใหความรู
ทางดานภาษีอากร โดยผานทางอินเทอรเน็ตเขามาชวยในดานการจัดเก็บเพื่อเพิ่มชองทางในการชําระ
ภาษีทาํใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย  ธนารักษ
พงศกร และคณะ (2545 : บทคัดยอ)  ที่พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประเมินประสิทธิผลการ

ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรมากที่สุด คือ การนําเทคโนโลยีเพ่ือการจัดเก็บ
เขามาใช  ทั้งน้ีกรมสรรพากรไดมีการประชาสัมพันธ การอํานวยความสะดวก การตอบสนองความ
ปลอดภัยของระบบ  ความงายในการเขาถึงระบบและความพรอมของทรัพยากร 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช  ไดดังนี้ 
   1.1 ดานการนโยบายการบริหารและการปฏิบัตใินการจัดเก็บภาษอีากร หนวยงาน
จะตองมีเปาหมายการจัดเก็บภาษีทีช่ัดเจน นโยบายที่กําหนดขึ้นมาจะตองสามารถนําไปปฏิบตัิได   
มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการรวมทั้งการแจงปญหาการชําระภาษอีากร และควรมีการรับชําระภาษีอากรตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุด ณ จุดเดียว (One Stop Service)  ไดแก  การตรวจแบบแสดงรายการ ยื่นแบบ
แสดงรายการ และรับชําระเงินอยูในขั้นตอนเดียว โดยผูเสียภาษีไมตองเดินไปชําระเงินอีกเคานเตอร
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหนอยลง  และเกิดความพึงพอใจแกประชาชนผูมาใชบริการมากที่สุด 
     1.2  ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่จัดเก็บภาษ ี  ตามที่มีการใหบริการรับชําระภาษี
อากรตามลําดับกอน–หลัง  มีการใหบริการรับชําระภาษอีากรโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน
อ่ืนใด และมีการใหคําแนะนาํรับชําระภาษอีากรดวยความยิ้มแยมเปนกันเอง  นั้น  ควรรักษาสิ่ง
เหลานี้ไวและจัดใหมีการอบรมหรือพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ แกเจาหนาที่ควบคูกนัไป  หรือ  มีการ
ติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปน
ชวง ๆ  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับวามีสวนใดตองปรับปรุงแกไข 
   1.3  ดานโครงสรางของสํานักสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา  ตามขนาดของพื้นที่สาขาที่มี
ความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษี  และปายบอกตําแหนงของจุดยื่นแบบชําระภาษีอากรชัดเจน  ผูเสีย
ภาษีสามารถอาน หรือติดตอไดดวยตนเองไมตองถามใคร ตั้งแตทางเขาจนถึงตวับุคคลผูใหบริการ
และกลบัไป  จุดบริการควรเปน  One Stop Service คอื ดําเนินการเสร็จสิ้นในที่เดียว  และควรดูแล
อาคารสถานที่รับบริการใหสะอาด เรียบรอย มีภูมิทัศน  มีสถานที่พักผอนหรือพักรอ  สําหรับ
ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากร  ควรปรับใหกระชับไมยุงยาก  มีการปรับกระบวนงานใหมี
ความทันสมัย  มีการปฏิรูปกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกดิความคลองตัว ดวยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาใชในการบริหารจัดเก็บภาษีควบคูไปกับนโยบายมุงผลสัมฤทธิ์
และการใหบรกิารที่ดีกับผูเสียภาษีและประชาชน 
   1.4  ดานการนําเทคโนโลยเีพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรเขามาใช  ตามที่กรมสรรพากร
ไดใหมีการชําระภาษีอากรดวยบตัรเครดติ สามารถชําระภาษีไดทุกประเภทดวยบตัรเครดติเคทซีี 
โดยความรวมมือกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 
2550 เปนการเพิ่มทางเลือกในการชําระภาษีอากรใหกับประชาชนผูเสียภาษี และเพ่ืออํานวยความ
สะดวก และประหยัดเวลาใหแกผูประกอบการและผูเสยีภาษี การใหบริการรับชําระภาษีโดยการ    
กดบัตรควิ  ทาํใหเกิดความเปนธรรมแกผูมาใชบริการ นอกจากนั้นควรมีการพัฒนาระบบซอฟแวร
ใหมากยิ่ง ๆ ขึ้น  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเสียภาษีและเปนการลดระยะเวลาการทํางานของ
เจาหนาที่ใหนอยลง  
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2.  ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 
   2.1 การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดเลือกขอบเขตในการศึกษาเฉพาะหนวยบริการภาษีเฉพาะ
ในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนาเทาน้ัน ในการวจัิยครั้งตอไปควรมีการศึกษาในพื้นที่
สาขาอื่น ๆ เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายขึ้น 
   2.2 ควรมีการศึกษารายละเอียดของปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการยื่นแบบแสดง
รายการและรบัชําระภาษีอากร 
   2.3 ควรมีการทําวิจัยเชิงคณุภาพประกอบดวย  เพ่ือใหผลการวิจัยมีความละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น โดยใหมีการศึกษาในระดับเจาะลกึ เน่ืองจากการทําวิจัยเชิงปริมาณมีขอจํากัดในรายละเอียด
บางประการทีข่าดหายไป โดยเฉพาะนโยบายการบริหารและการปฏบิัติในการจัดเก็บภาษีอากร และ 
พฤติกรรมของเจาหนาที่   
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

การประเมินประสิทธิผลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากร:            
ศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
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แบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงาน ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 

 
เรื่อง  การประเมินประสิทธผิลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร  :  ศึกษากรณี

การใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาวิจัยของนสิิตปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร  
ภาควิชารฐัศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน     
3  สวน  คือ 

1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
2. คําถามเกี่ยวกบัการประเมินประสิทธผิลการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระ

ภาษีอากร 
3. เปนคําถามเกีย่วกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขการใหบริการ  เพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น   
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 
  

 1)  เพศ     ชาย   หญิง 
 

2) อายุ ...........................  ป 
 

3) ระดับการศึกษา 
    ปวช.   ปวส.  
    ปริญญาตร ี   สูงกวาปริญญาตรี 
 

 4)  ตําแหนง 
    ระดับปฏบิัติการ    ระดับผูบริหาร  
 

 5)  อายุราชการ................................  ป 
 

 6)  ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน..............................  ป 
 

 7)  อัตราเงินเดือน...............................  บาท 
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สวนที่  2  คําถามเกี่ยวกบัประสิทธผิลการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรของ  
              สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเปนของทานมากที่สุด 

ระดับความคดิเห็น  
คําถาม เห็นดวย

อยางยิ่ง 
คอนขาง
เห็นดวย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1.  มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ      
2.  การแบงสายการบังคับบัญชามีความ

ซับซอน 
     

3.  ขนาดของพื้นที่สาขามีความเหมาะสมใน
การจัดเก็บภาษีอากร 

     

4.  ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากร
ไมยุงยาก 

     

5.  การใหบรกิารรับชําระภาษีอากร  โดย
การกดบัตรควิ 

     

6.  การชําระภาษีดวยบตัรเครดิต      
7.  การนําระบบ  TCL มาใชในการออก

ใบเสร็จรับเงิน  ทําใหการออกใบเสร็จ
รวดเร็วขึ้น 

     

8.  ความสะดวกสบายของสถานที่รอรับ
บริการ 

     

9.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ 
เชน โทรศัพทสาธารณะ  น้ําดื่ม 

     

10. สถานที่จอดรถมีอยางเพียงพอ      
11. หนวยงานที่ปฏิบตัิงานมีเปาหมายใน

การจัดเก็บภาษีอากรที่ชัดเจน 
     

12. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแจงปญหาการชําระ 
ภาษีอากร 

     

13. ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากร
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด  ณ จุดเดียว 
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ระดับความคดิเห็น  
คําถาม เห็นดวย

อยางยิ่ง 
คอนขาง
เห็นดวย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

14. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากร
ตามลําดับกอน - หลัง   

     

15. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากร  โดย  
ไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอ่ืนใด 

     

16. มีการใหคําแนะนํารับชําระภาษีอากร    
ดวยความยิ้มแยม เปนกันเอง 

     

17. มีการประชาสัมพันธระยะเวลาการยืน่
แบบและชําระภาษีอากรอยางสม่ําเสมอ 

     

18. ควรมีการจางบริษัทเอกชนเขามาชวย 
ในการจัดเก็บภาษีอากร 

     

19. มีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
รายไดจากการเก็บภาษี  เพ่ือนํามาวาง
แผนการรับชาํระภาษีอากร 

     

20. หนวยงานมีวิธีดําเนินการรับชําระภาษี
อากรที่มีประสิทธิภาพทําใหมีจํานวนผู
เสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น 

     

21. หนวยงานสามารถสรรหาบุคลากรทีมี่
ความรู ความสามารถ ไดตรงกับ
ตําแหนงหนาที่ 

     

22. หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอ   

     

23. หนวยงานสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ในการปฏิบตังิานไดตรงตามความ
ตองการ 

     

24. หนวยงานใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 

     

25. หนวยงานใหความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน 
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ระดับความคดิเห็น  
คําถาม เห็นดวย

อยางยิ่ง 
คอนขาง
เห็นดวย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

26. หนวยงานมีเจาหนาที่ที่มีความยินดี   
และเต็มใจปฏบิัติงาน  

     

27. แรงจูงใจที่ใหกับเจาหนาที่มีนอย      
28. คาใชจายที่ใชในการจัดเก็บภาษีมีความ

คุมคากับเงินภาษีที่ไดรับ 
     

29. กรมสรรพากรมีพ้ืนที่สาขาใหบริการ
เกี่ยวกับภาษนีอยเกินไป 

     

30. การยื่นแบบและชําระภาษีอากรใน
ปจจุบัน เชน ผานทางอินเตอรเน็ต 
กอใหเกิดชองทางการหลีกเลี่ยงเสียภาษี  
เน่ืองจากผูเสียภาษีจะใหขอมูลไมตรง
กับความเปนจริง 

     

 
สวนที่  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขการใหบริการยื่นแบบและรับชําระภาษ ี

3.1 ความคิดเห็นที่ตองการใหปรับปรุงแกไข .............................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 3.2  ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….........  
……………………………………………………………………………………………………………….........  
……………………………………………………………………………………………………………….........  
……………………………………………………………………………………………………………….........  
……………………………………………………………………………………………………………….........  
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
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แบบสอบถามสําหรับผูเสยีภาษี 

 
เรื่อง  การประเมินประสิทธผิลการใหบริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชําระภาษอีากร  :              

ศึกษากรณีการใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาวิจัยของนสิิตปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร  
ภาควิชารฐัศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน    
3  สวน  คือ 

4. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
5. คําถามเกี่ยวกบัการประเมินประสิทธผิลการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระ

ภาษีอากร 
6. เปนคําถามเกีย่วกับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขการใหบริการ  เพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น   
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 
  

 1)  เพศ     ชาย   หญิง 
 

4) อายุ ...........................  ป 
 

5) ระดับการศึกษา 
    ประถมศกึษา   มัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ปวช.   ปวส.    ปริญญาตร ี 
    สูงกวาปริญญาตร ี   อ่ืน ๆ  โปรดระบุ................................................. 
 

 4)  อาชีพ 
    รับราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
    พนักงานบริษัท    รับจางอิสระ 
    ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว   ประกอบธุรกิจสวนตัว 
    อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.......................................................... 
 

 5)  รายไดเฉลี่ยตอเดือน................................  บาท 
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สวนที่  2  คําถามเกี่ยวกบัประสิทธผิลการใหบริการยืน่แบบแสดงรายการและรับชําระภาษีอากรของ  
              สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเปนของทานมากที่สุด 

ระดับความคดิเห็น  
คําถาม เห็นดวย

อยางยิ่ง 
คอนขาง
เห็นดวย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1.  ขนาดของพื้นที่สาขามีความเหมาะสมใน
การจัดเก็บภาษีอากร 

     

2.  ขั้นตอนของการยื่นแบบชําระภาษีอากร
ไมยุงยาก 

     

3.  ปายบอกตําแหนงของจุดยื่นแบบชําระ
ภาษีอากรชัดเจน 

     

4.  การชําระภาษีอากรดวยบัตรเครดิต      
5.  การใหบริการรับชําระภาษีโดยการกด

บัตรควิ 
     

6.  ความสะดวกสบายของสถานที่รอรับ
บริการ 

     

7.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ 
เชน โทรศัพทสาธารณะ  น้ําดื่ม 

     

8.  สถานที่จอดรถมีอยางเพียงพอ      
9.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการแจงปญหาการชําระ 
ภาษีอากร 

     

10. ควรมีการบริการรับชําระภาษีอากร
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ณ จุดเดียว 

     

11. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากร
ตามลําดับกอน – หลัง   

     

12. มีการใหบริการรับชําระภาษีอากร โดย
ไมคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนอ่ืนใด 

     

13. มีการใหคําแนะนํารับชําระภาษีอากร
ดวยความยิ้มแยม เปนกันเอง 
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ระดับความคดิเห็น  
คําถาม เห็นดวย

อยางยิ่ง 
คอนขาง
เห็นดวย 

ปาน
กลาง 

คอนขาง 
ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

14. มีการประชาสัมพันธระยะเวลาการยืน่
แบบและชําระภาษีอากรอยางสม่ําเสมอ 

     

15. ควรมีการจางบริษัทเอกชนเขามาชวย 
ในการจัดเก็บภาษีอากร 

     

16. เงินภาษีที่จัดเก็บไดนําไปใชในโครงการ
ที่ไมกระจายทั่วถึงประชาชนทั้งประเทศ 

     

17. มีการฉอราษฎรบังหลวงจากเงินภาษี
อากร 

     

18. เจาหนาที่ใหบริการรับชาํระภาษีอากร  
มีความรู  ความสามารถเปนอยางดี 

     

19. อุปกรณที่ใชในการปฏบิตัิงานของ
เจาหนาที่ไมมีความทันสมัย เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องโทรสาร (FAX) 

     

20. เกาอ้ีที่นั่งรอรับบริการมีไมเพียงพอ      
21. เจาหนาที่ใหบริการรับชาํระภาษีอากร

เปลี่ยนบอย 
     

22. เจาหนาที่ใหบริการรับชาํระภาษีอากร
ปฏิบัติงานเลยเวลาราชการ ควรไดรับ
คาตอบแทนสงูกวาหนวยงานอื่น 

     

23. การยื่นแบบและชําระภาษีอากรใน
ปจจุบัน เชน ผานทางอินเตอรเน็ต 
กอใหเกิดชองทางการหลีกเลี่ยงเสียภาษี  
เน่ืองจากผูเสียภาษีจะใหขอมูลไมตรง
กับความเปนจริง 

     

24. รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีเปนจํานวน
มาก ประชาชนนาจะไดรับการบริการ
สาธารณะที่ดีขึ้น  

     

25. ความเชื่อม่ันในการชําระภาษีผานทาง
พ้ืนที่สาขา (เคานเตอร)  จะมีมากกวา
ทางอินเตอรเน็ต 
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สวนที่  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขการใหบริการยื่นแบบและรับชําระภาษ ี
  3.1 ความคิดเห็นที่ตองการใหปรับปรุง

แกไข ................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 3.2  ขอเสนอแนะ ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………...  
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ภาคผนวก ค 
ตาราง  ทาโร  ยามาเน   
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ภาคผนวก  ง 
ผลจากการทดสอบ  Alpha 
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