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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการ

ของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก  ระหว่างกลุ่ม
เพศและระดับการศึกษา  และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่าน
ภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก โดยท าการศึกษาจากกลุ่ม ตัวอย่าง ผู้ประกอบการที่มารับบริการหน่วยงานขั้นตอน
การแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก   ในปี  พ.ศ. 2560 ที่ได้มาจากการสุ่มตั วอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) และ แบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)  จ านวน  300  คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 1.76 ถึง 
6.573 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 0.91 แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่  โดยใช้วิธี LSD 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่าน
ภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ด้านความสะดวกของอาคารสถานที่ ด้านความเสมอภาคของการบริการ และ  ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บรกิาร 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษี
ด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก พบว่า เพศชาย และ เพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน  
แต่ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวง
จ าปาสัก  ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้าน ด้านความรวดเร็วในการบริการ ส่วนด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี   ด้านความสะดวกของอาคารสถานที่  
และด้านความเสมอภาคของการบริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และ3) แนวทางการพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก คือ เพิ่มเติมเครื่องมืออ านวยความสะดวก  เช่น 
คอมพิวเตอร์  และ ปริ้นเตอร์   ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจตราเอกสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น  อยากให้ลดขั้นตอน
ในการแจ้งภาษีลง  เสนอให้มีการกดบัตรคิวดว้ยเครือ่งกดบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีควรปฏิบัติงานตรงต่อเวลา
อย่างเคร่งครัด                                                              
 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purposes of the current study were 1) to study satisfaction levels of entrepreneurs 

toward services of fiscal procedure organizations in Wang Toa customhouse, Champasak province, 
2) to compare level of satisfaction of entrepreneurs toward services of fiscal procedure 
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organizations in Wang Toa customhouse, Champasak province, and 3) to study the 
developmental approach for services of fiscal procedure organizations in Wang Toa customhouse, 
Champasak province, LOAs PDR.. The samples were 300 entrepreneurs using services of fiscal 
procedure organizations in the area and selected by accidental and quota sampling methods.  
The research instrument was a set of questionnaire designed in 5 Likert scales. The questionnaire 
was proved to have discrimination level between 1.76 to 6.573 and reliability at .091. The data 
were analyzed by using Frequency, Percentage, Mean Score, Standard Deviation, and One-way 
ANOVA using LSD (Least Significant Difference).   

The results of the study were as follow: 1) The samplers reported overall satisfaction 
toward the fiscal procedure organizations in Wang Toa customhouse at the high level. The 
aspects of personnel services, appropriateness of venues, equality of services, and speed of 
services were rate from highest to lowest respectively.2)  In terms of the satisfaction comparison, 
it was found that there was no significant difference between the samplers with different 
genders. However, the significant differences were found among the samples with different 
education levels at the statistical level of .05 in the aspects of speed of services, personnel 
services, appropriateness of venues, and equality of services. 3) In terms of the developmental 
approach for entrepreneurs’ levels of satisfaction in the area, actions including provision of 
working accommodation such as computers and printers, provision of document checking 
officers, deceasing of the fiscal procedures, the uses of electronic queue machines, and 
insistence of personnel punctuation were suggested.    
 
Keyword: Developmental Approach, Satisfaction  
 

บทน า 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเรียกช่ือโดยย่อว่า สปป. ลาวซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของแหลมอินโดจีน ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดกับ
ทะเลและมีพรมแดนตดิกับอีก 5 ประเทศได้แก่ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใต้ติดกับ
ประเทศกัมพูชา มีทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรฐัสังคมนยิมเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศ
สหภาพพม่า และทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย [1] 
 รัฐบาลลาวได้เร่งพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมทางด้านการเมืองดู
เหมือนว่าจะไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวและมีความมั่นคงพอสมควรแต่ส าหรับด้าน
เศรษฐกิจแล้วมีอีกหลายปัญหาที่รัฐบาลลาวต้องเผชิญอย่างมากท้ังการที่ลาวเคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติความ
ขัดแย้งทางการเมืองภายในที่สิ้นสุดลงด้วยสงครามสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ได้
ถูกท าลายเป็นจ านวนมหาศาลสงครามได้สง่ผลเสียหายตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจในลาวอย่างยิ่งยวดและส่วนหน่ึงก็เป็น
ผลมาจากการยุติความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรหลังจากท่ีฝ่ายขบวนการประเทศลาวได้ประกาศเอก
ราชอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือต่อการพัฒนาประเทศของลาวก็ยังคงได้รับจากบรรดาประเทศสังคมนิยม
ได้แก่รัสเซียเวียดนามจีนประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกและประเทศยุโรปตะวันตกบางประเทศเทศนั้น  [2] 
 ดังนั้นในการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นปัจจุบันจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานหรือองค์การนั้นประกอบไปด้วย
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ผู้ปฏิบัติงานที่ความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในการสรรหาและคัดเลือก
คนเข้าท างานจะมีวิธีการสอบหรือเลือกสรรคนที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตามโดยปกติผู้ที่ผ่านการ
สอบแข่งขันและเลือกสรรส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เพิ่งส าเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสิ่งที่บุคลากรเหล่านี้มีติด
ตัวมาก็คือความรู้วิชาชีพเฉพาะด้านหรือเฉพาะสาขาวิชาที่ได้เรียนมาเท่านั้นสถาบันการศึกษาไม่ได้สอนให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมของการท างานในองค์การหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้
ได้รับการบรรจุเข้าท างานจะต้องมาเรียนรู้ในหน่วยงานเองโดยองค์การหรือหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการให้ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งเช่นการสอนงานการปฐมนิเทศการให้ได้รับการศึกษาหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้า
ท างานใหม่รวมทั้งผู้ที่ท างานในองค์การนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างเต็มที่ซึ่งวิธีการต่างๆ ดังกล่าวนี้เรียกว่าการพัฒนาบุคคล [3] 
       ภาษีเป็นหนึ่งในงานที่มีความส าคัญซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของกรมภาษีก็คือด่านภาษีสากลวังเต่าได้เห็น
ถึงความส าคัญของการท างานอย่างเป็นระบบการท างานเพื่อปรับปรุงองค์กรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรับใช้
ประชาชนมีความว่องไวและสอดคล้อง โดยถือเอาวิสัยทัศน์ของกรมภาษีดังนี้ ความโปร่งใส ความช านาญงาน ความ
ทันสมัย ความเที่ยงธรรม ความไว้วางใจ ภายในด่านภาษีสากลวังเต่า แต่ละหน่วยงานก็มีบทบาทท่ีส าคัญแตกต่างกัน
ไป และ หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีก่อเป็นอีกหน่วยงานท่ีมีความส าคัญมากซึ่งจะมีหน้าท่ี ดังนี้  (1) ให้ค าแนะน า
อธิบายช้ีแจงระเบียบการขั้นตอนการแจ้งภาษีให้แก่ผู้ที่มารับบริการแจ้งภาษีหรือผู้ประกอบการ  (2) รับแจ้ง
ลงทะเบียนตรวจตราใบแจ้งภาษีเอกสารก ากับการเคลื่อนย้ายและเอกสารประกอบ  (3) ด าเนินข้ันตอนการช าระเงิน
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมผ่านระบบธนาคารหรือคลังเงิน  (4) ตรวจตราความถูกต้องของมูลค่าแจ้งภาษี  (5) 
เกี่ยวกับการแก้ไขค าเสนอค้นคว้าเสนอค าคิดเห็นทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขค าเสนอของผู้แจ้งภาษีตาม
กฎหมายและระเบียบการที่ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานในหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  ได้เห็นความส าคัญ
ของปัญหาของผู้มารับบริการว่า  มีความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วย งานขั้นตอนการแจ้ง
ภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก  มากน้อยเพียงใด  ผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเตา่  แขวงจ าปาสัก แตกต่างกันหรือไม่  เพื่อ
น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาพัฒนา  ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวงจ าปาสัก  ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการวิจัยในเรื่องนี้มาก่อน  ผู้วิจัย จึงได้ให้ความส าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษี
สากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก  และได้แนวทางในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษี ด่านภาษี
สากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก  เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ สปป.ลาวต่อไป   
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษดี่าน
ภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษี
ด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก ระหว่างกลุ่มเพศและระดับการศึกษา 
 1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบ้ริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเตา่ 
แขวงจ าปาสัก 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
  จากบทรายงานการจัดตั้งจัดเก็บรายรับด่านศุลกากรวังเต่า ประจ าปี พ.ศ. 2560 [4] ด่านภาษีสากล วังเต่า 
กล่าวว่า ภาษีเป็นหนึ่งในงานท่ีมีความส าคัญซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของกรมภาษีก็คือด่านภาษีสากลวังเต่าได้เห็นถึง
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ความส าคัญของการท างานอย่างเป็นระบบการท างานเพื่อปรับปรุงองค์กรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรับใช้ประชาชน
มีความว่องไวและสอดคล้อง โดยถือเอาวิสัยทัศน์ของกรมภาษีดังนี้  ความโปร่งใส ความช านาญงาน ความทันสมัย 
ความเที่ยงธรรม ความไว้วางใจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี ด่านภาษีชายแดน ทั้งหมด 85 แห่ง คือ 
ด่านภาษีสากล 26 ด่าน ด่านภาษีท้องถิ่น 32 ด่าน  และด่านภาษีประเพณี 27 ด่าน ซึ่งในนั้นด่านภาษีสากลวังเต่า ก็
เป็นด่านภาษีที่มีความที่มีภาระบทบาทความส าคัญ เป็นอันดับสอง รองจากด่านภาษีสากลสะพาน มิตรภาพ 1 ที่
นครหลวงเวียงจันทน์ 
 ด่านภาษีสากลวังเต่าเป็นราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคมีหน้าที่ส าคัญ คือ การจัดระเบียบการค้า
ชายแดนให้การน าเข้า-ส่งออก เป็นไปตามกฎหมายภาษี และเพื่อการจัดเก็บโดยก าหนดสินค้าผ่านเข้า-ออก ตาม
ช่องทางตามกฎหมายภาษี หมายถึง ทางอนุมัติและทางอนุมัติเฉพาะคราว นอกจากต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายภาษีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการน าเข้า-ส่งออกแล้ว ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองและนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วย(1)ให้บริการทางภาษีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก  
(2) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร (3) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม (4)จัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
 ด่านภาษีสากลวังเต่าเป็นด่านหนึ่งท่ีขึ้นกับกองคุ้มครองภาษี VII ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่เมืองโพนทอง แขวงจ าปาสัก มี
ชายแดนติดกับด่านถาวรช่องเม็ก ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ราชอาณาจักรไทย) ทิศ
ตะวันออกติดกับภูศาลา ทิศตะวันตกติดกับภูมดง่าม ทิศเหนือติดกับด่านชายแดนช่องเม็ก(ราชอาณาจักรไทย) ทิศใต้
ติดกับบ้านวังเต่า เมืองโพนทอง  แขวงจ าปากสัก  ด่านภาษีวังเต่าห่างจากตัวเมืองปากเซ 42 กิโลเมตร ด่านศุลกากร
วังเต่าเป็นด่านที่ขึ้นกับกองคุ้มครองภาษี VII ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองและตรวจตราจากกรมภาษีโดยมีคณะกอง
คุ้มครองภาษี VII  เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ยังเป็นเสนาธิการให้แก่กองคุ้มครองภาษี VII ในการจัดตั้งข้อปฏิบัติระเบียบ
กฎหมายและระเบียบการอื่นๆ  
 ด่านภาษีสากลวังเต่า ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน  ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลง1765 และให้
เหมาะสมกับหน้าที่งาน คือ 1)หน่วยงานบริหารและบัญชี 2)หน่วยงานขั้นตอนกานแจ้งภาษี 3)หน่วยงานตรวจตรา
พาหนะและผู้โดยสาร 4)หน่วยงานตรวจตราสินค้า 5)หน่วยงานคุ้มครองคลังสินค้าและคุ้มครองร้านปลอดภาษี 6)
หน่วยงานคุ้มครองเช้ือเพลิง และ 7)หน่วยงานคุ้มครองด่านท้องถิ่น ประกอบด้วย ด่ านประเพณีช่องตะอู ด่าน
ศุลกากรวังเต่ามีเจ้าหน้าที่ภาษีและพนักงานรัฐทั้งหมด 65 คน หญิง 14 คน ชาย 51 คน  หัวหน้าด่านศุลกากรและ
รองหัวหน้าศุลกากรวังเต่า 4 คน ชาย 4 คน  นักวิชาการ 48 คน หญิง 7 คน  ชาย 41 คน อาสาสมัคร 17 คน  
หญิง 7 คน ชาย 10 คน  ระดับการศึกษาประกอบด้วย ช้ันปริญญาโท 4 คน ชาย 4 คน  ช้ันปริญญาตรี 41 คน 
หญิง 13 คน ชาย 28 คน  อนุปริญญา 13 คน หญิง 1 คน ชาย 12 คน  
  ภายในด่านภาษีสากลวังเต่า แต่ละหน่วยงานก็มีบทบาทท่ีส าคัญแตกต่างกันไป และ หน่วยงานขั้นตอนการ
แจ้งภาษีก่อเป็นอีกหน่วยงานที่มีความส าคัญมากซึ่งจะมีหน้าที่ ดังนี้  (1) ให้ค าแนะน าอธิบายช้ีแจงระเบียบการ
ขั้นตอนการแจ้งภาษีให้แก่ผู้ที่มารับบริการแจ้งภาษีหรือผู้ประกอบการ  (2) รับแจ้งลงทะเบียนตรวจตราใบแจ้งภาษี
เอกสารก ากับการเคลื่อนย้ายและเอกสารประกอบ  (3) ด าเนินขั้นตอนการช าระเงินค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ผ่านระบบธนาคารหรือคลังเงิน  (4) ตรวจตราความถูกต้องของมูลค่าแจ้งภาษี  (5) เกี่ยวกับการแก้ไขค าเสนอค้นคว้า
เสนอค าคิดเห็นทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขค าเสนอของผู้แจ้งภาษีตามกฎหมายและระเบียบการที่ก าหนดไว้ 
 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง. [5]. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2555 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นข้อ 
ๆ ได้ดังนี้ 
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 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 120 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 2 โดยก าลังศึกษาอยู่ สาขาวิชาบริหารการศึกษามากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรังนักศึกษาระดับปริญญาโท มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จ าแนกระดับช้ันปี ต่างกัน พบว่ามี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดตรัง โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มี สาขาวิชาต่างกัน พบว่ามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่ แตกต่างกัน 5. ความพึงพอใจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการ
ให้บริการ ด้านการจัดการศึกษา จ าแนกรายด้าน 4 ด้าน พบว่า ด้านบริการวิชาการ นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ด้านการขอเอกสารหรือ หนังสือรับรองต่าง ๆ มีความล่าช้า (การขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาต้องส่งเอกสาร ไป
ยังส่วนกลาง) ด้านห้องสมุดอัตโนมัติ นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ต้องการหนังสือต าราและ เอกสารอ้างอิง ที่ทันสมัย
และมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ด้านระบบสื่อการเรียนการสอน ไม่มีข้อเสนอแนะ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ด้านสถานที่ จอดรถไม่เพียงพอกับจ านวนรถที่เข้าติดต่อ 
ห้องน้ าไม่ถูกสุขลักษณะ (ไม่สะอาด) 
 อัจฉรีย์ พิมพิมูล และ กันย์สินี จ าฏุพจน [6] ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปี 2559 พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.58 จ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการ
ให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารสถานท่ี และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตามล าดับ และในภาพรวม
เปรียบเทียบทั้ง 4 ภารกิจงาน พบว่า งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.88
รองลงมาคืองานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 งาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 และงานอื่น ๆ มี ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถึงหัวหน้าภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท าวิจัยครั้งนี้ 
 1.2 ประสานกับหัวหน้าหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษี ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 1.3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณยี์ถึงหน่วยตัวอย่างทุกคน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ พร้อมท้ังโทรศัพท์ไปแจ้ง
ให้หน่วยตัวอย่างทุกคนทราบ และขอความร่วมมือให้ช่วยตอบแบบสอบถาม แล้วส่งกลับทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ส่ง
ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ไปด้วย 
 1.4 รวบรวมข้อมูลในการด าเนินการ วิเคราะห์ และสรุปผล  
 
 
 
 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม         ปีท่ี 5 ฉบับพิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)         
 

69 
 

 

 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 1.76 ถึง 6.573 และ
มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 0.91  
 
3. กลุม่เป้าหมาย 
 3.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี หมายถึง ผู้ประกอบการ ท่ีมารับบริการหน่วยงาน
ขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก  จ านวน 1,200  คน (หนังสือท่ีมาขึ้นทะเบียนรายชื่อ
ผู้ประกอบการประจ าด่านภาษีสากลวังเต่า พ.ศ. 2560) 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้ประกอบการที่มารบับริการหน่วยงานข้ันตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวัง
เต่า แขวงจ าปาสัก โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Simple size) เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรโดยวธิีการค านวณ
ทางสถิติตามวิธีการของทาโร่ ยามาเน [7] ที่ความเช่ือมั่น 95 % จ านวน  300 คน 
   การสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยต้องการให้ข้อมูลมีกลุม่ระดับการศึกษาและเพศใกล้เคียงกัน 
ดังนั้นจึงต้องท าการสุ่มแบบโควต้า (quota samplin) คือ ก าหนดผูท้ี่จะเป็นกลุม่ตัวอย่างไวเ้ป็นกลุ่มๆ แยกตาม
คุณสมบัติที่ต้องการ  ได้แก่ เพศชาย  150  คน   แยกเป็น (1) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  50  คน  (2) 
อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า50  คน  และ  (3)ปริญญาตรีขึ้นไป  50  คน เพศหญิง  150  คน   แยกเป็น (1) 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  50  คน  (2) อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า50  คน  และ (3)ปรญิญาตรีขึ้นไป  
50  คน  โดยในแตล่ะกลุม่ย่อยจะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยการจับสลากในแต่ละ
กลุ่มย่อยออกมาใหไ้ด้จ านวนคนตามที่ก าหนดโควต้าไว ้
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  
 

ผลการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษี ด่าน
ภาษีสากลวังเต่าแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีผลการด าเนินการ ดังนี ้
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษี
สากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก พบว่า 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวัง
เต่า แขวงจ าปาสัก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี ด้านความสะดวกของอาคารสถานท่ี ด้านความเสมอภาคของการบริการ ด้านความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่าผู้มารับบริการด้านทะเบียนราษฎรมีระดับ ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขัน้ตอนการแจ้งภาษีด่าน
ภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก ระหว่างกลุ่มเพศและระดับการศึกษา พบว่า 
 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวงจ าปาสัก  ท่ีมีกลุ่มระดับการศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญา
ตรีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังโดยรวม และรายด้านเกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการ  มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
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3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการ
แจ้งภาษีด่านภาษสีากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก พบว่า 
 แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่าน
ภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก ได้แก่ 1) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวดตราเอกสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น  2) ลด
ขั้นตอนในการแจ้งภาษีลง 3) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด  4) อยากให้มีเจ้าหน้าที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ
ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติด้านการแจ้งภาษีเป็นอย่างดีและง่ายแก่การเข้าใจ 5) ควรให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ที่
รู้จักหรือญาติพี่น้อง 6) เสนอให้มีการกดบัตรคิวด้วยเครื่องกดบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ 7)  เพิ่มเติมเครื่องมืออ านวย
ความสะดวกเช่นคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์  8) ควรปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต 9) ต้องมีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินหรือ
ไฟฟ้าส ารอง  10) หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีควรเปิดให้บริการในทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ 11) ควรให้มีการ
ท าความสะอาดห้องน้ ามากขึ้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษี
สากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก พบว่า ด้านความรวดเร็วในการให้บรกิาร  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  เจ้าหน้าที่ให้บริการ
และคอยแนะน าอย่างเพียงพอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ท่านรู้สึกว่าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  อาจเป็นไปได้ว่า
ทางหน่วยงานได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ ได้รับการศึกษาฝึกอบรมด้านการแจ้งภาษีอย่างต่อเนื่อง   ส่วนสาเหตุที่ท าให้ความพึง
พอใจต่ าสุดในข้อมีท่านรู้สึกว่าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว อาจเป็นไปได้ว่างานด้านการแจ้งภาษี ต้องมีเอกสาร
ประกอบ ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆมากมาย  ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างละเอียด ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ประกอบการรอ
นาน จึงส่งผลให้ข้อน้ีมีค่าเฉลี่ยที่ต่ า 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  เจ้าหน้าที่พูดจากับท่านด้วยวาจาท่ีสุภาพ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน  อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎร์ได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างดี  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน  อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในหน่วยงานขั้นตอนการ
แจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า แขวงจ าปาสัก ส่วนมากอาศัยอยู่ในตัวเมืองปากเซ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 
อาจจะท าให้ผู้ประกอบการได้รอในบางครั้ง 
 ด้านความเสมอภาคของการบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีกับผู้ประกอบการทุก
ระดับการศึกษาเท่าเทียมกัน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการจัดล าดับ (คิว) จัดได้เหมาะสม  อาจเป็นได้ว่า
เจ้าหน้าท่ี ท่ีให้การบริการหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสักให้ความยุติธรรมและ
สร้างความพึงพอใจกับทุกกลุ่มระดับการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน  ส่วนสาเหตุที่ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน
ทะเบียนราษฎรเฉลี่ยน้อยสุดคือ  การจัดล าดับการบริการ (คิว) จัดได้เหมาะสม  อาจเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการที่มา
รับบริการด้านการแจ้งภาษีอาจจะมีทัศนคติว่าเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการด้านการแจ้งภาษีอาจจะเลือกปฏิบัติให้กับญาติพี่
น้องหรือบุคคลที่ตนเองรู้จักก่อน 
 ด้านความสะดวกของอาคารสถานท่ี  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การจัดโต๊ะบริการงานหน่วยงานขั้นตอนการ
แจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า ได้ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานที่บริการ
หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกเพียงพอหรือไม่ อาจเป็นไปได้ว่า 
ห้องที่จัดเตรียมไว้บริการด้านทะเบียนราษฎรมีความกว้างขวางเพียงพอแก่การบริการการจัดโต๊ะบริการงานการแจ้ง
ภาษีจึงสร้างความพึงพอใจสูงสุด  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานท่ีบริการหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่าน
ภาษีสากลวังเต่า มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกเพียงพอหรือไม่ อาจเป็นเพราะว่า เครื่องมืออ านวยความสะดวก 
เช่น คอมพิวเตอร์และ ปริ้นเตอร์ ต้องท าเรื่องของบประมาณส่วนกลางในการจัดซื้อจากกรมภาษี ประกอบกับจ านวน
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ผู้ประกอบการมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ดังนั้นจึงไม่อาจตอบสนองเพียงพอตามความต้องการของผู้ประกอบการได้
เท่าที่ควรจึงท าให้ข้อนี้ได้ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวงจ าปาสัก  ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ว่า  ความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มเพศ อาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากท่ีหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า แขวง
จ าปาสัก  ได้ปรับปรุงงานด้านการบริการ  โดยเน้นให้พนักงานโดยเฉพาะที่ให้บริการด้านการแจ้งภาษีให้มีความ
ใกล้ชิดและอ านวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อรับบริการให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการอย่างรวดเร็ว  
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ  และความเสมอภาค สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงาน
ขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจที่ไม่
แตกต่างกัน 
  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  
แขวงจ าปาสัก  ท้ัง 3 กลุ่มระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้  อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันท าให้การแต่งกาย
แตกต่างกัน  การพูดจา  กิริยามารยาทที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่แตกต่างกันไป  ก่อให้เกิดความประทับใจต่อเจ้าหน้าที่
แตกต่างกนัไป  เจ้าหน้าที่จึงให้การบริการที่แตกต่างกัน  ดังนั้นความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อเจ้าหน้าที่จึง
แตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่า จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการบริการของ
หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก พบว่า 1) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ   มีเจ้าหน้าที่ให้บริการและคอยแนะน า อย่างเพียงพอมีความพึง
พอใจระดับมาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านมีความรู้สึกว่าได้รับบริการที่รวดเร็ว  ดังนั้นควรมีการปรับปรุง
ยกระดับความพึงพอใจให้มากยิ่งข้ึน  โดยหน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก  ควร
ลดขั้นตอนการตรวจตราและเพิ่มพนักงานตรวจเอกสารภาษีเพิ่มขึ้น  2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่พูดจากับท่านด้วยวาจาที่สุภาพ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก  และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือเจ้าหน้าท่ีมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน  โดย หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษี
สากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก ควรสร้างหอพักจัดเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ท่ีหน่วยงาน เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางจาก
ตัวเมืองปากเซถึงด่านสากลวังเต่า  และควรก าหนดเวลาปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 3) ด้านความเสมอภาคของการ
บริการ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ  เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดีกับประชาชนทุกกลุ่มระดับการศึกษาเท่า
เทียมกันมีความพึงพอใจ มีระดับมาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  การจัดล าดับ(คิว)จัดได้
เหมาะสม  หน่วยงานขั้นตอนการแจ้งภาษีด่านภาษีสากลวังเต่า  แขวงจ าปาสัก  ควรปรับปรุงโดยการใช้ที่กดบัตรคิว
อิเล็กทรอนิกส์  
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