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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการ
ของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากร ด่านภาษีสากลวังเต่า   แขวงจ าปาสัก 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของ  หน่วยงานขั้น  ตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวงจ าปาสักระหว่างกลุ่มเพศ  อายุ และระดับการศึกษา และ 3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการ ของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวงจ าปาสัก กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 240 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตการ
ค านวณ  ตามวิธีของทาโร่  ยามาเน่  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ  เป็นแบบมาตราส่วน 
ประมารค่า มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีด่านภาษี
สากล วังเต่า แขวงจ าปาสัก   โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า  ผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
ขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากล วังเต่า แขวงจ าปาสัก   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 2) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปา
สัก โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา  พบว่า   ผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีด่าน
ภาษีสากล วังเต่า แขวงจ าปาสักที่มี เพศ อายุ และระดับ การศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
ของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีด่านภาษีสากล วังเต่า แขวงจ าปาสัก  ทั้งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 
3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้ง
เสียภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า   แขวงจ าปาสัก  มีดังนี้ 1) ความสะดวกของ อาคารสถานที่  ยังไม่เพียงพอ
สาหรับประชาชนท่ีมารับบริการ  เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ประชาชน 2) ให้มีการให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาได้ใน
การบริการ เนื่องจากด่านสากลอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังใหม่  3) ควรมีเครื่องหมายบอกทางให้กับ
ประชาชน และแจ้งให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง และ 4) ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทาง   
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  
 

Abstract 
The objectives of this stud ied were 1) to study the level of satisfaction of 

interpreneur to custom division services at Vangtau international migration, 2) to compare the 
satisfactions of entrepreneur to custom division services  with gender, age, level of education , 
and 3) to know about recommendation and suggestion from the interpreneurs with the sampling 
size  240 people   (Simple Random Sampling) The reaearch material are qustionair and data 
analysis by  statistics with frequency , mean, standard deviation, t-test (Independent 
Samples),One-way  ANOVA.   
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Results of the study were as follows: 1) The satisfaction levels of interpreneurs to 
custom division services at Vangtau international migration are high because the friendly of staff , 
service equalty, fast service and comfortatble.  2) Compare the satisfaction of interpreneur to 
custom division services at Vangtau internation migrationwith the personal data such as gender, 
age and education leve found that by total aspects  were not different. 3) The new building was 
constructions, so may have difficult to the  people to shows tax document with the custom staff 
and the custom services need to inform to the people about the place for show the tax 
document. 
Keyword : Satisfaction 
 

บทน า 

ปัจจุบันกรม สรรพากรต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ ตลอดเวลาทั้ง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
ที่ก้าวไกล เสถียรภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ รวมถึง ภารกิจจัดเก็บภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี กรมสรรพากรจึงต้อง
ปรับแผนการท างาน ภายใต้กรอบ วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ผ่านยุทธศาสตร์ (strategy) การท างานคือ สร้างฐานภาษี 
ที่ยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้าง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและบริการเชิงรุก และเป็น
องค์กรเชิงวิทยาการภายใต้ หลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ส าคัญในภารกิจหลัก ของกรมสรรพากรใน
การจัด หารายได้ให้แก่รัฐบาล เพื่อ น าไปใช้จ่ายบริหารประเทศได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน รวมถึงต้อง มีการพัฒนา
รูปแบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และ อ านวยความ สะดวกต่อผู้เสียภาษีผ่านช่องทางการ
ช าระภาษีท่ีครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน 
นอกจากน้ี การวาง ระบบการบริหาร การจัดเก็บภาษีท่ีดี ย่อมเป็นหนทางที่จะดึงผู้เสียภาษีที่อยู่นอกระบบให้เข้ามา
ใน ระบบมากยิ่ง ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างฐานภาษีท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต [1] 

ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ กรมสรรพากรยิ่ งมีภาระหน้าที่ส าคัญที่จะต้องจัดเก็บ ภาษี สรรพากร เพื่อ
น าไปใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศ และเพื่อให้ประเทศมีการพัฒนา อย่างต่อ เนื่อง จากการที่รัฐบาล ได้เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน ของผู้ส่งออก 
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร จัดการภาครัฐตามแผนบริหารราชการนั้น ดังนั้นทิศทางและนโยบาย
ด้านภาษีอากรจึงจะต้องมี ความ สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และทิศทางดังกล่าวไม่ว่าจะในเรื่องของการ
ขจัด ความยากจน การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขัน ได้ทั้งในภาคการผลิตและ ภาคการเงิน เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ ประเทศ เนื่องจากโครงสร้างระบบงานของสรรพากรถึงแม้เจ้าหน้าที่
แต่ละคนต่างมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแต่ขาดการท างานร่วมกันท าให้ส่งผลไปยัง การ 
บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีทั่วไป สภาพปัญหาภายนอกองค์กรเนื่องจากในปัจจุบัน สภาพ การปฏิบัติงานหรือ
ภาพลักษณ์ของสรรพากรในการบริการประชาชนที่มาเสีย ภาษีสรรพากร ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนมี
ความรู้สึกว่าเป็นการมาเสียภาษีเพียงอย่างเดียวและยังรอคอยในการรับบริการนานท าให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ จากปัญหาดังกล่าวส านักงานสรรพากรพื้น จ าปาสัก ได้มีการพัฒนาองค์กรโดยมีนโยบาย
และ มาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมจูงใจ และสร้าง ความสมัครใจให้แก่ผู้เสียภาษี เข้าสู่ระบบการเสียภาษีอากร โดย
การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มี เงินได้ ทราบถึงสิทธิประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้รับจากการเสียภาษีอย่าง ถูกต้องรวมถึงการ
จัดตั้งหน่วยงาน ภายในส านักงาน สรรพากรพื้นที่ต่างๆเพื่อปฏิบัติงานในการให้ ค าแนะน าและความรู้แก่ผู้เสียภาษี
การส ารวจ ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบและแนะน าให้เข้าสู่ระบบการเสียภาษีที่ถูกต้องรวมถึง การจัด ทีมก ากับ
ดูแลพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในการติดตามก ากับดูแลผู้เสียภาษีขนาด กลาง และขนาด ย่อม อย่างใกล้ชิดและเป็น
ปัจจุบัน นอกจากน้ียังได้จัดท าเว็บไซด์การเสยีภาษีอากร เป็นระบบมาตรฐาน ท่ีมุ่งเน้นการ ให้บริการประชาชนอย่าง
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ทั่งถึง และเป็นธรรม ซึ่งการให้บริการผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 
เนื่องจากสร้างความสะดวกสบายในการ รับบริการของ ประชาชน เช่น การยื่นเสีย ภาษีสรรพากรผ่านระบบ ท าให้
ประหยัดเวลาในการท าธุรกรรมต่างๆ กับทางสรรพากร อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพกร 
ซึ่งประชาชน ทั่วไปท่ีสนใจ หรือต้องการหาความรู้ต่างๆ สามารถเข้าไปใช้บริการได้ เพื่อสร้างมิติใหม่ในการยกระดับ 
การ ให้บริการของหน่วยงานสรรพากรให้มีภาพลักษณ์ในการให้บริการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถ
มองเห็น สัมผัส และรู้สึกได้ถึงความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติ หน้าที่ในการส่ง มอบบริการที่เป็นมาตรฐาน 
เป็นการส่งเสริมให้มีการบริหารการจัดการอย่าง มืออาชีพของหน่วยงาน ราชการยุคใหม่ด้วยปณิธาน “เรามุ่งมั่น
บริการ ด้วยหัวใจ และไมตรี” เพื่อยกระดับความพึงพอใจ และสร้างความประทับใจในการรับบริการได้อย่างเป็น
รูปธรรม ท าให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางและขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะต่อไป ในภายภาคหน้า 
[2] 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการบริการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของเจ้าหน้าที่
สรรพากรด่านสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก ส่งผลต่อการให้บริการที่ดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาปรับปรุงการบริหาร เพื่อให้ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้ อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
บรรลุ เป้า หมายขององค์การ  ตลอดจนพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าไป  อันเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้น ตอนการแจ้งเสีย
ภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก 

1.2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้น ตอนการแจ้งเสีย
ภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก ระหว่างกลุ่มเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

1.3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการ ของ
หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่าแขวงจ าปาสัก 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และรัตนา สายคณิต [3]การที่นักเศรษฐศาสตรการ คลังให้ความสนใจในเรื่องความ
พยายามทางด้านภาษีอากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากความพยายาม ด้านภาษีอากรนั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดว่ารัฐบาล
ของแต่ละประเทศได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการ จัดเก็บภาษีอากร เพื่อน ามาใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เต็มความสามารถในการ เสียภาษีของประชาชนในประเทศนั้นๆ แล้วหรือไม่นั้น และยังอาจจะหมายถึง
การวัดประสิทธิภาพใน การเก็บภาษีอากรของรัฐบาลได้อีกด้วย โดยงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตรการคลังที่
ท าการศึกษา มักจะอยู่ในรูปของ การศึกษา เปรียบเทียบความพยายามทางด้านภาษีอากรของประเทศก าลังพัฒนา 
ต่างๆในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งผลจากการศึกษาจะท าให้สามารถทราบว่าแต่ละประเทศมีความ พยายามทางด้าน
ภาษี อากรสูงหรือ รวมทั้งจะส่อถึงการวางนโยบายภาษีของประเทศนั้นๆที่ส าคัญว่าประเทศนั้นๆ มีความสามารถที่
จะเก็บ ภาษีอากรในระดับที่จ าเป็น ต่ออัตราการเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจ ตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการระดมทรัพยากรในประเทศ (การออมของประเทศทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ) ให้ได้พียงพอ ซึ่ง
เป็นแหล่งเงนิทุนท่ีน าไปใช้ลงทุนได้ และ ในการวางแผนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ มักจะต้อง เปรียบเทียบสถานภาพของประเทศตนเองกับประเทศอ่ืนๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องประเมินการด าเนิน 
นโยบายภายในประเทศ ส าเร็จมากน้อยเพียงใดดังนัน้ การที่มี การศึกษาพยายามทางด้าน ภาษีอากรเปรียบเทียบไว้
ก็มีประโยชน์ท่ีจะท าให้ผู้บริหารประเทศน า เอาไป ใช้เพื่อการบริหารงาน ด้านการคลังของประเทศได้ 
 วราพรรณ ตั้งวานิชกพงษ [4] การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของหน่วยจัดเก็บ
ส านักงานสรรพากร ภาค 5 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544–2548 มีวัตถุประสงค์ของ การศึกษาคือ เพื่อสร้างดัชนีความ
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พยายามในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ข้อมูล ทุติยภูมิ จากการ จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของส านักงานสรรพากร
พื้นที่จังหวัดต่างๆในส านักงานสรรพากร ภาค 5 โดยก าหนดสมการให้ความสามารถในการเสียภาษีของแต่ละจังหวัด
ขึ้นอยูก่ับรายได้ของจังหวัด ในสาขา อุตสาหกรรม สาขาบริการ และผลการจัดเก็บภาษมี มูลค่าเพิ่มและหาค่าดัชนี
ความพยายามในการ จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นเกณฑ์ที่จะช้ีวัดว่า มีระดับความพยายามในการจัดเก็บภาษีเป็น
เช่นใด เมื่อเทียบกับค่าความสามารถผลการศึกษาปรากฏว่า ค่าความสามารถในการจัดเก็บภาษีของจังหวัดต่างๆ ใน
ส านักงาน สรรพากรภาค 5 จะขึ้นอยู่กับรายได้ที่เกิดมาจากสาขาอุตสาหกรรม สาขาบริการ และผลการจัดเก็บ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความสัมพันธ์ทางเดียวกัน โดยจังหวัด ที่มีค่าความสามารถอยู่ใน เกณฑ์สูง คือ จังหวัด ชลบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ ตามล าดับทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ของแต่ละจังหวัดที่ก่อให้เกิดรายได้ ส าหรับค่าดัชนี
ความพยายามในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พบว่า จังหวัดที่มีค่าความ พยายามสูงที่สุด คือจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดที่มีค่าความพยายามต่ าสุด คือ จังหวัดสระแก้ว ช่ึ งอาจมีผลมาจากระบบในการจัดเก็บภาษี และการ
ปฏิบัติงานของเจาหนา้ที่ในการจัด เก็บภาษ ี
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเกบ็ข้อมูลการวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปส่งให้ ประธาน
สรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก  เก็บข้อมูลจากประชาชนท่ีมาจากผู้ประกอบการที่มารบับริการ
หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากรด้วยตนเอง 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 2.1  ประชากร  (Population)ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  หมายถึง ผู้ประกอบการ ที่มารับบริการ
หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่าแขวงจ าปาสัก ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 600  คน 
(ด่านสากล วังเต่า) 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง  (Sample) ผู้ประกอบการที่มารับบริการหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษี
สรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก   โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample  size)  เพื่อเป็นตัวแทน
ของ ประชากรโดยวิธีการค านวณทางสถิติตามวิธีการของทาโร่  ยามาเน [5]  ได้จ านวน  240 คน 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
การบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสยีภาษสีรรพากรวังเต่า แขวงจ าปาสัก แยกเป็น  4  ด้าน  ดังนี ้

1. ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3. ด้านความเสมอภาคของการบรกิาร 
4. ด้านความสะดวกของอาคารสถานท่ี 

 
4. สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test Dependent 
  

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขัน้ ตอนการแจ้งเสียภาษี
สรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก พบว่า  
 ความพึงพอใจผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากรด่านสากลวัง
เต่า แขวงจ าปาสัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (  = 4.35, S.D. = 0.68) โดยมีด้านการให้บริการ ของ เจ้าหน้าที่ 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
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มีระดับความส าคัญในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.78) รองลงมาคือความเสมอภาค ของการบริการ  ( = 
4.38, S.D. = 0.62) และความรวดเร็วในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( =4.33, S.D. = 0.65) 
ตามล าดับและความสะดวกของอาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับมาก  (  = 4.30, S.D. = 0.70) ซึ่งโดยสรุป
แล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง โดยรวม และรายด้านทุกด้าน 
 
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้น ตอนการแจ้งเสียภาษี
สรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก ระหว่างกลุ่มเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า 

การเปรยีบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษี
สรรพากร ด่านสากลวังเต่า แขวงจ าปาสักโดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุ และระดับการศึกษา  พบว่า  ผู้ใช้บริการของ
หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากร ด่านภาษีสากลวังเต่า   แขวงจ าปาสักท่ีมี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกันมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการ ของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งเสียภาษีสรรพากร ด่านภาษี
สากลวังเตา่ แขวงจ าปาสัก  ทั้งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการ ของหน่วยงาน
ขั้นตอนการแจ้งเสียภาษสีรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่าแขวงจ าปาสัก พบว่า 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการ ของหน่วยงานขั้นตอน
การแจ้งเสียภาษีสรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า   แขวงจ าปาสัก  มีดังนี้ 1) ความสะดวกของ อาคารสถานที่  ยังไม่
เพียงพอสาหรับประชาชนที่มารับบริการ  เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ประชาชน 2) ให้มีการให้ค าแนะน า แก้ไข
ปัญหาได้ในการบริการ เนื่องจากด่านสากลอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 3) ควรมีเครื่องหมายบอกทาง
ให้กับประชาชน และแจ้งให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง และ 4) ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหลาย
ช่องทาง                                                              

 
อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอน  การแจ้ง  เสียภาษี 
สรรพากรด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก    ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวง จ าปาสัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวง จ าปาสัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตุิฐานที่ตั้งไว้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่าน
ภาษีสากลวังเต่า แขวง จ าปาสัก อยู่ในระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษี
ด่านภาษีสากลวังเต่า แขวง จ าปาสัก  ทุกคนต่างตั้งใจท างานรับใช้ประชาชน  ให้บริการประชาชนด้วยการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ที่ดี และ การบริการมีความเสมอ ภาค และ ความรวดเร็วในการให้บริการ  สถานที่ มีความ
สะดวกสบาย  ต่อทุกเพศทุกวัย  ทุกระดับการศึกษา ไม่แบ่งแยกชนช้ัน  ตามนโยบายของผู้บริหาร  ท าให้สร้างความ
พึงพอใจแก่ทุกคนอยู่ในระดับมากทั้ง โดยรวม และรายด้าน 

สมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวง จ าปาสัก ที่มีเพศ  อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน  จะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวง จ าปาสัก ที่มีเพศ  อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน  จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษดี่าน



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม         ปีท่ี 5 ฉบับพิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)         
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ภาษีสากลวังเต่า แขวง จ าปาสัก ทีม่ีเพศ  อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน  จะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า แขวง  จ าปาสัก  ทุกคน

ต่างตั้งใจท างานรับใช้ประชาชน  ให้บริการประชาชนด้วยการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดี และ การบริการมีความ
เสมอ ภาค และ ความรวดเร็วในการให้บริการ สถานที่ มีความสะดวกสบาย  ต่อทุกเพศทุกวัย  ทุกระดับการศึกษา 
ไม่แบ่งแยกชนช้ัน  ตามนโยบายของผู้บริหาร  ท าให้สร้างความพึงพอใจแก่ทุกคนอยู่ในระดับมากทั้ง โดยรวม และ
รายด้าน  ผลการวิจัยจึงออกมาว่าทุกเพศ  ทุกกลุ่มอายุ และทุกระดับการศึกษา  มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ผลการวิจัย  พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวง จ าปาสัก  โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงดังนั้นหน่วยงานควรจะมีการรักษา
ความพึงพอใจในระดับนี้ไว้และควรพัฒนาปรับปรุงการบริการและพัฒนาบุคลากรด้านการให้การบริการให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดไป ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในด้านต่าง ๆ รวม  4  ด้าน  คือด้านความ
รวดเร็วในการบริการ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  ด้านความเสมอภาคของการบริการ  และด้านความสะดวก
ของอาคารสถานที่  โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  ก็ควรจะรักษาระดับการปฏิบัติงานการให้บริการแก่
ประชาชนให้คงไว้ หรือเพิ่มข้ึน  ควรมีเครื่องมือท่ีทันสมัย เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ประชาชน 
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบกับหลายด่านสากลที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการวเิคราะห์เปรียบเทียบกนั  จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่มากข้ึน 
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