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บทคัดย่อ

การวิจัย ครั้งนี้มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาช่อ งทางการรับ รู้ข้อ มูล ในการจัด เก็บ ภาษีท้อ งถิ่น ขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลวัดยม กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้เสียภาษี บารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้กับองค์การ
บริหารส่ว นตาบลวัด ยม อาเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา จานวน 178 ราย เครื่อ งมือ ที่ใช้ใ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับ ประกาศวิชาชีพ
ชั้นสูง อาชีพค้าขาย สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ใช้ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่
สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด คือเสียงตามสาย ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย
ประชาชนรับ รู้ป ระจา ส่วนป้า ยประชาสัม พัน ธ์แ ละหนังสือราชการ ประชาชนรับ รู้บ างครั้ง ประชาชนต้อ งการให้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเสียงตามสาย และการออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เดือนละครั้ง ส่วนป้าย
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือราชการ 6 เดือนต่อครั้ง และต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุงช่ องทางการรับรู้ คือ เสียงตาม
สาย รองลงมา เว็บไซต์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับชาระภาษี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คือ ด้า นกระบวนการให้บ ริก ารและประชาสัม พัน ธ์ ด้า นเจ้า หน้า ที่ผู้ใ ห้บ ริก าร และด้า นสถานที่ ห รือ เครื่อ งมือ ที่
ให้บริการ
คาสาคัญ: ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร, การจัดเก็บภาษี

Abstract
This research aims to Tax Information Channels in local tax collecting of Wat Yom subdistrict administrative organization. The sample consisted of 178 local taxpayers in Wat Yom sub district administrative organization, Bang Pa-in, Ayutthaya. According to research procedure,
questionnaire was used for data collection. The results showed that: 1) the majority are female,
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aged between 41-50 years, married, education level was vocational diploma/college. Their
occupations were merchant, average income is less than 10,000 baht per month and submits the
property tax. The most frequency and convenience tax information channel was the audio lines.
Besides, the display and official letters were sometimes perceived. The frequency of dissemination
via audio lines was once a month. The display and official letters people were disseminated every
6 months. In addition, the tax-payers perception, improve tax information channel and the official
website.
Keyword: Channels for information perception, Imposition

1. บทนา

องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น รูป แบบหนึ่ง ซึ่ง มีฐ านะเป็น นิติบุค คลมีอานาจ
หน้าที่ในการปกครองตนเองในขอบเขตพื้น ที่ที่กาหนด
ไว้อ ย่า งชัด เจนมีค วามเป็น เอกภาพหรื อ อิส ระในการ
บริห ารงานงบประมาณ และอื่น ๆ โดยมีงบประมาณ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ซึ่ง งบประมาณด้า นรายรับ มีแ หล่งที่ม าสาคัญ จากการ
จัดเก็บภาษีอ ากรประเภทต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ดีรายได้
จากภาษีอ ากรประสบปัญ หาในแง่ก ารบริห ารจัด การ
โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ในเรื ่อ งของการจัด เก็บ ภาษี ข อง
ท้อ งถิ่น ที่จ ะต้อ งได้รับ การพัฒ นาและปรับ ปรุงในเรื่อ ง
ของประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเ พื่อเพิ่มรายได้ใ ห้
ท้อ งถิ่น พึ ่ง พาตนเองได้ม ีร ายได้เ พีย งพอที่จ ะบริห าร
กิจการของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้อ งถิ่น โดยปัญ หาการจัด เก็บ ภาษีท้อ งถิ ่น ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม คื อ ไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีไ ด้ค รบถ้ว นภายในกาหนดระยะเวลาที่ก ฎหมาย
กาหนด [1-3] ทั้งนี้อาจเป็น สาเหตุ เ นื่อ งจากเจ้าหน้า ที่
ผู้ใ ห้บ ริก ารมีไ ม่เ พีย งพอ กระบวนการให้บ ริก าร และ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง รวมถึงประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น อันเป็นสาเหตุ
ของการค้างชาระภาษี องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม
จึง ตระหนัก ถึง การเผยแพร่ข ้อ มูล ให้ป ระชาชนรั บ รู้
ข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัด เก็บ ภาษี อีก ทั ้ง ยัง เป็น การประหยัด ทั ้ง

งบประมาณในการติดตามการค้างชาระภาษี เพื่อที่จ ะ
ได้นางบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ข้อมูล ในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้เสีย
ภาษี ท้ อ งถิ่ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด ยม
จานวน 320 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นการใช้สุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิตามสัดส่วน จานวน 178 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และประเภทภาษี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการรั บ รู้
ข้อมูลภาษีท้องถิ่นประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
จัด เก็บ ภาษีท ้อ งถิ ่น ด้า นเจ้า หน้า ที ่ผู ้ใ ห้บ ริก าร ด้า น
กระบวนการให้บ ริการและประชาสัมพันธ์ และด้า น
สถานที่/เครื่องมือ ที่ให้บริการ ประกอบด้วยข้อคาถาม
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จ านวน 16 ข้อ โดยแบ่ง เนื ้อ หาออกเป็น 3 ด้า น
แบบสอบถามจัด ท าแบบมาตราส่ว นประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5
ระดับ
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),
ค่ า เ ฉ ลี่ ย (Mean)แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น
(standard Deviation)

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจ จัย ส่ว นบุค คลของประชาชน พบว่า ประชาชน
ส่ว นใหญ่ที ่ต อบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง จ านวน
127 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีระดับการศึกษาใน
ระดับ ประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชั้น สูง จานวน 107 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.1 ประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 99
คน คิด เป็น ร้อ ยละ 55.6 มีส ถานภาพสมรส จ านวน
115 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 92 คน คิด เป็น ร้อ ยละ
51.7 และชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 100 คน
คิดเป็น ร้อยละ 56.2
4.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลภาษีท้องถิ่น
กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการจั ดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ผ่านช่องทางหนังสือราชการจาก อบต.จานวน
176 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา คือ เสียงตาม
สายของ อบต. จานวน 161 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.4
และช่องทางการรับรู้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด ยมที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้
รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด คือ เสียงตามสายของ อบต.
จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0
ความถี่ ใ นการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการจั ด เก็ บ ภาษี
โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายของ อบต. ประชาชนรับรู้
ประจ า จ านวน 102 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.3 ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้บางครั้ง จานวน 116 คน
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คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.2 และหนั ง สื อ ราชการจาก อบต.
ประชาชนรับรู้บางครั้ง จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ
88.8
ความถี่ ใ นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ป ระชาชน
ต้อ งการ โดยผ่ า นช่ อ งทางเสี ย งตามสาย เดื อ นละครั้ ง
จ านวน 115 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.6 การออกหน่ ว ย
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เดือนละครั้ง จานวน 77 คน
คิดเป็นร้อ ยละ 43.3 ป้า ยประชาสั มพันธ์ 6 เดือน/ครั้ ง
จ านวน 148 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.1 และหนั ง สื อ
ราชการจาก อบต. 6 เดือน/ครั้ง จานวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.6
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุงช่อง
ทางการรับรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึง
มากที่สุด คือ เสียงตามสายของ อบต. จานวน 165 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมา เว็บไซต์ จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.6
4.3 การให้บริการชาระภาษี
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การให้บริการชาระภาษี
ข้อคาถาม
1.ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้
ให้บริการ
2.ด้านกระบวนการ
ให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์
3.ด้านสถานที่/เครื่องมือ
ที่ให้บริการ
รวม

ระดับการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.03

0.46

มาก

4.09

0.40

มาก

3.77

0.39

มาก

3.96

0.28

มาก

จากตารางที่ 1 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม มีความ
พอใจในการให้ บ ริก ารรั บ ชาระภาษี ในภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน และเมื่อแยก
เป็ น รายย่ อ ยในแต่ ล ะด้ า น พบว่ า ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ให้บริการ คือเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดเก็บภาษีมีความรู้ใน
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เรื่องภาษีเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้ออื่น ๆ อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ด้านกระบวนการการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ คือมีการประชาสัมพันธ์ในการยื่นชาระ
ภาษีอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมากที่สุ ด และข้ออื่นๆอยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ข้ อ และด้ า นสถานที่ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่
ให้บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ

5. การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม
อาเภอบางปะอิ น จั งหวัด พระนครศรี อ ยุ ธยา ในครั้ งนี้
ผู้วิจัยได้นาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
5.1 ช่อ งทางการรับ รู ้ข ่า วสารการจัด เก็บ ภาษี
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม ประชาชน
ส่ว นใหญ่ร ับ รู ้ ข ่า วสารการจัด เก็บ ภาษีท ้อ งถิ ่น ผ่า น
ช่อ งทางหนัง สือ ราชการ ซึ ่ง ประชาชนรับ รู ้บ างครั ้ง
เนื ่อ งจาก อบต.ได้จ ัด ท าหนัง สือ ราชการแจ้ง ให้
ประชาชนรับ รู ้ข ่า วสารการจัด เก็ บ ภาษีท ้อ งถิ ่น เป็น
หนังสือราชการ 6 เดือนต่อ ครั้ง ประชาชนรับรู้ประจา
ผ่า นช่อ งทาง เสีย งตามสาย เดือ นละครั้ง ต้อ งการให้
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม เพิ่มหรือปรับปรุงช่ อง
ทางการรับ รู ้เ กี ่ย วกับ การจัด เก็บ ภาษีท ้อ งถิ ่น เพื ่อ ให้
เข้าถึงมากที่สุด คือ เสียงตามสาย เป็นช่องทางการรับรู้
ข่า วสารการจัด เก็บ ภาษีท ้อ งถิ ่น ที ่ส ามารถเข้า ถึง
ได้ร วดเร็ว และเข้าใจง่า ยดีที่สุด สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ ฉลองเนตร บุด ดี [4] ได้ศึก ษาช่อ งทางการรับ รู้
เกี่ย วกับ การจัด เก็บ ภาษีบารุง ท้อ งที่ข องประชาชนใน
เขตองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลดงมหาวัน อาเภอเวีย ง
เชีย งรุ ้ง จัง หวัด เชีย งราย พบว่า ช่อ งทางการรับ รู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ประชาชนส่วนใหญ่
รับ รู้ข่าวสารการจัด เก็บ ภาษีบารุงท้อ งที่ ผ่านเสีย งตาม
สายภายในหมู่บ้านและเป็นช่องทางการรับรู้ที่ สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว และเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
ดีที่สุด
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5.2 กลุ่ม ตัว อย่า งพอใจในการให้บ ริก ารรับ ชาระ
ภาษีข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลวัด ยม เกี ่ย วกับ
กระบวนการให้บ ริก ารและประชาสัม พัน ธ์ มีก าร
ประชาสัมพันธ์ในการยื่นชาระภาษีอย่างทั่วถึงได้จัดทา
สื่อ ประชาสัม พัน ธ์ผ่า นช่อ งการทางการสื่อ สารหลาย
ช่อ งทาง เช่น เสีย งตามสาย หนัง สือ ราชการ ออก
หน่ว ยเคลื่อ นที่พ บประชาชน แผ่น พับ เว็บ ไซต์ ป้า ย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ป ระชาชนรับ รู้ข่า วสารการ
จัด เก็บ ภาษี และมาชาระภาษีใ ห้ไ ด้ต ามเป้า หมาย มี
กาหนดระยะเวลาในการยื่ น แบบและสิ้น สุด การชาระ
ภาษีชัด เจน มีก ารติด ตามและตรวจสอบผู ้เ สีย ภาษี
อย่างสม่าเสมอและทั่วถึง มีการแจ้งเตือนผู้ที่ค้างชาระ
ภาษีใ ห้ม าชาระภาษีอ ย่า งทั ่ว ถึง มีก ารประเมิน การ
จัด เก็บ ภาษีด้ว ยความเป็น ธรรมและเสมอภาค และมี
แบบฟอร์มแสดงรายการชาระภาษีชัดเจนและสามารถ
เข้าใจง่าย รองลงมาด้า นเจ้า หน้า ที่ผู้ใ ห้บ ริก ารมีค วาม
พึง พอใจในระดับ มาก เนื่อ งด้ว ยเจ้า หน้า ที่ใ ห้บ ริก าร
ด้า นการจัด เก็บ ภาษีม ีค วามรู ้ใ นเรื ่อ งภาษีเ พีย งพอ
ให้บริการตามลาดับก่อ นและหลัง มีม นุษ ยสัม พัน ธ์ที่ดี
บริก ารด้ว ยความรวดเร็ว และมีเ จ้า หน้า ที่ใ ห้บ ริก าร
ชาระภาษีอย่างเพียงพอ และด้า นสถานที่/ เครื่อ งมือ ที่
ให้บริการมีความพอใจในระดับมาก เนื่องด้วยองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีการจัดน้าดื่มให้บริการแก่ผู้มาชาระ
ภาษีอย่างเพียงพอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใ นการ
จัด เก็บ ภาษีอ ย่า งเพีย งพอและทัน สมัย จัด สถานที่
ให้บ ริก ารแก่ป ระชาชนให้ม ีค วามสะอาดและเป็น
ระเบีย บ ที่ตั้ง สถานที่รับ ชาระภาษีมีค วามสะดวกใน
การเดิน ทางมาติด ต่อ และจัด ที ่นั ่ง ส าหรับ ผู ้ม ารับ
บริก ารอย่า งเพีย งพอ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
อนุกูล จาเริญ กุล [5] ได้ศึก ษาความความคิด เห็น ที่มี
ต่อ การให้บ ริก ารด้า นจัด เก็บ ภาษีข องเทศบาลเมือ ง
กาฬสิน ธุ ์ พบว่า ระดับ ความคิด เห็น ที ่ม ีต ่อ กา ร
ให้บ ริก าร ด้า นการจัด เก็บ ภาษีข องเทศบาลเมือ ง
กาฬสิน ธุ์ ส่ว นใหญ่อ ยู่ใ นระดับ มาก โดยเรีย งลาดับ
ค่า สูง สุด ไปหาค่า ต่ าสุด ดัง นี ้ ด้า นเจ้า หน้า ที ่ห รือ
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บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะจากการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ผู ้บ ริห ารองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลวัด ยม
ควรปรับปรุงสื่อและช่องทางการรับรู้ข่าวสารการจัดเก็บ
ภาษีใ ห้ม ีป ระสิท ธิภ าพ และเข้า ถึง ประชาชนให้ทั่ว ถึง
รวดเร็วทันเวลา และชัดเจน ได้แก่ เสียงตามสายควรมี
การเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของตาบล อีกทั้งควรมีปรับปรุงช่องทางอื่นร่วม
ด้วยเช่น เว็บไซต์ หนังสือราชการ เพราะสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้รวดเร็วเช่นกัน
6.1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้บริหารองค์ การ
บริห ารส่ว นต าบลควรให้ค วามส าคัญ กับ การจัด
เจ้า หน้า ที ่ใ ห้บ ริก ารรับ ช าระภาษีอ ย่า งเพีย งพอ ใน
ช่ว งเวลาการจัด เก็บ ภาษี ควรเพิ ่ม การให้บ ริก ารรับ
ช าระภาษีช ่ว งเวลาพัก เที ่ย งหรือ วัน หยุด ราชการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลาดับก่อนและหลัง ด้วยความ
รวดเร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.1.3 ด ้า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห ้บ ร ิก า ร แ ล ะ
ประชาสัม พัน ธ์ ผู ้บ ริห ารองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
และงานด้า นการจัด เก็บ ภาษีค วรจัด ทามีแ บบฟอร์ม
แสดงรายการชาระภาษีชัดเจนและสามารถเข้า ใจง่า ย
และควรเพิ่มความถี่ในการแจ้งเตือ นผู้ที่ค้า งชาระภาษี
ให้ม าชาระภาษีอ ย่า งทั่ว ถึง ควรมีก ารวางแผนการ
สื่อ สารประชาสัม พัน ธ์ พัฒ นาและปรับ ปรุง สื่อ และ
ช่อ งทางการสื ่อ สารที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพและเข้า ถึง
ประชาชนให้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
6.1.4 ด้านสถานที่/เครื่องมือที่ให้บริการ ผู้บ ริห าร
องค์การบริหารส่วนตาบล ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม
มีที่นั่ง สาหรับ ผู้ม ารับ บริก ารอย่า งเพีย งพอ สถานที่
ให้บ ริก ารแก่ป ระชาชนมีค วามสะอาด และเป็น
ระเบีย บ และจัด หาเครื่อ งมือ และอุป กรณ์ที่ใ ช้ใ นการ
จัดเก็บภาษีมีเพียงพอและทันสมัย
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวัดยม อาเภอบางปะอิน
6.2.2 ควรมีก ารศึก ษาปัจ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บ ริก ารขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลวัดยม อาเภอบางปะอิน
6.2.3 ควรมีการศึกษาการสื่อสารขององค์กรที่มีผล
ต่อ การรับ รู ้ข ้อ มูล ต่า ง ๆ ของประชาชนที ่อ งค์ก าร
บริหารส่วนตาบลให้บริการ
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