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บทที ่1 

บทน า 

 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีหลักของกระทรวงการคลัง มีบทบาทส าคัญใน

การจัดเกบ็รายได้ให้แก่รัฐเพ่ือพัฒนาประเทศ นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังได้ด าเนินการป้องกนั

และปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และสร้างมาตรฐานใน

การจัดเกบ็ภาษีเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นภาษี

ที่จัดเกบ็จากการบริโภคภายในประเทศ จึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการควบคุมการบริโภคสนิค้าหรือ

บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศีลธรรมอันดี และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ง 

เสริมการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยในปีงบประมาณ 2557 เศรษฐกจิไทย

ขยายตัวในกรอบที่จ ากดั เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เพ่ิงเร่ิมคล่ีคลาย ประกอบกับภาวะ

เศรษฐกจิโลกที่ยังคงเปราะบาง ท าให้ในปีงบประมาณ 2557 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเกบ็ภาษี

ได้รวม 382,730.22 ล้านบาท คิดเป็น 18.44% ของรายได้ทั้งหมด ซ่ึงต ่ากว่าเป้าหมายตามเอก 

สารงบประมาณ (463,700 ล้านบาท) จ านวน 80,969.78 ล้านบาท คิดเป็น 17.46% ของราย 

ได้ทั้งหมด ภายใต้แรงกดดันด้านเศรษฐกจิทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เศรษฐกจิไทยใน

ปีงบประมาณ 2558 ยังสามารถขยายตัวได้เมื่อเทยีบกบัปีงบประมาณ 2557 ถึงแม้ว่าการส่งออก

สนิค้าจะหดตัวแต่การเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โครงการ

ลงทุนพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยังคงเป็นปัจจัยหลักใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกจิไทยได้เป็นอย่างดี ท าให้ในปีงบประมาณ 2558 กรมสรรพสามิตสามารถ

จัดเกบ็ภาษีได้จ านวน 439,092.34 ล้านบาท (เป้าหมาย 421,400.00 ล้านบาท)  สงูกว่าเป้า 

หมาย 17,692.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.20 ซ่ึงช่วยเสริมฐานะทางการคลังได้เป็นอย่างดี 

(กรมสรรพสามิต, 2558) 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ สังกัดส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น     

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ ดูแลทั้งหมด         

5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอบ้านแฮด อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี และอ าเภอโคกโพธิ์

ไชย มีรายได้หลักในการจัดเกบ็ภาษีจากสนิค้า ได้แก่ ภาษีเคร่ืองหอมและผลิตภัณฑเ์คร่ืองหอม 

ภาษีพรมและสิ่งทอ ภาษีเคร่ืองดื่มแสตมป์เคร่ืองดื่ม ค่าใบอนุญาตให้จ าหน่าย และรายได้อื่นๆ 

และจากผลการจัดเกบ็รายได้สรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2558 ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

สาขาบ้านไผ่ มีการจัดเกบ็รายได้จ านวน 4,233,093.81 บาท (เป้าหมาย 1,151,070 บาท)   

ซ่ึงสงูกว่าเป้าหมาย 3,082,023.81 บาท แต่ยังมีรายได้ประเภทค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสรุา ยาสบู  

ยาเส้นและไพ่ จัดเกบ็ได้  866,670.00 บาท  ซ่ึงต ่ากว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 
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(1,105,720.00 บาท) จ านวน 239,050 บาท ทั้งน้ีอาจมีผลจากการปรับเพ่ิมราคาสนิค้าที่สงู 

ขึ้ น การก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (Zoning) 

การจัดเกบ็ภาษียาสูบต ่า เน่ืองจากผู้บริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปบริโภคบุหร่ีย่ีห้อที่มี

ราคาถูกมากขึ้น (Trading Down) การหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้รัฐบาลขาดรายได้ที่

จะต้องน ามาจัดสรรและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  (ส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่, 2559)  

 ดังน้ันการเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่พึงต้องปฏบิัติในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติที่มี

ความรับผิดชอบคนหนึ่ง จึงเหน็ได้ว่าการจัดเกบ็ภาษีน้ันเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ

เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากวัตถุประสงค์หลักของการจัดเกบ็ภาษีซ่ึงกเ็พ่ือหารายได้ให้แก่รัฐแล้ว 

การจัดเกบ็ภาษียังมีวัตถุประสงค์ในการที่รัฐจะใช้เป็นเคร่ืองมือทางการคลัง การควบคุมเศรษฐกจิ 

รวมทั้งใช้ในการจัดสรรและกระจายรายได้อกีด้วย  

 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึง การใช้สุนทรียสาธกและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาแนวทางในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี เพ่ือพัฒนาการบริการสู่

การจัดเกบ็ภาษี ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ โดยการค้นหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดร่วม

ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสามารถขยายการจัดเกบ็ภาษีให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย มีคุณภาพในการบริการ พร้อมกบัลดความผิดพลาดในการท างาน และเมื่อค้นพบ

แล้วกจ็ะสามารถน าไปปรับใช้กบัองค์กร น าไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นรปูธรรมและมีการขยาย

ผลไปยังหน่วยงานสาขาอื่นๆ ในโอกาสต่อไป 

  

1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาและค้นหาประสบการณเ์ชิงบวกของบุคลากรส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

สาขาบ้านไผ่และผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษีที่มีให้สามารถน ามาใช้ในองค์กรได้และเกิด    

ประโยชน์สงูสดุ 

 1.2.2 เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ของส านักงานสรรพ  

สามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาการพัฒนาประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้  

 1.3.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา ท าการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่า สนุทรียสาธก (AI) 

ร่วมกบัใช้การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) โดยการค้นหาประสบการณเ์ชิงบวก 
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 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและหน่วยวิเคราะห์ ท าการศึกษาโดยเกบ็ตัวอย่างจาก

บุคลากรส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จ านวน 8 คน และผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสีย

ภาษี จ านวน 40 คน  

 1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ สถานที่ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์พนักงาน 

ได้แก่ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ และร้านค้าของผู้ประกอบการ จังหวัดขอนแก่น 

 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ท าการศึกษาโดยวิธกีารสมัภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและวัดผลการ 

ศึกษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ ์ถงึเดือนกรกฎาคม 2559 

  

1.4  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัการศึกษา 

 1.4.1 สามารถน าประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งที่ประทบัใจของบุคลากรและผู้ประกอบ 

การร้านค้า ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด 

เกบ็ภาษี 

 1.4.2  ผู้บริหารส านักงานพ้ืนที่และสาขาสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปขยายผลและปรับปรุงใช้

เพ่ือพัฒนาองค์กร เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุได้ในอนาคต 

 

1.5  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.5.1 ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเกบ็จากสนิค้าและบริการซ่ึงมีเหตุผลสมควรที่จะ 

ต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี  

มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสนิค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกจิการของรัฐ เป็นต้น 

 1.5.2 ผูม้ีหนา้ทีเ่สียภาษี หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอตุสาหกรรม ผู้ประกอบกจิ 

การสถานบริการ ผู้น าเข้าสนิค้า ผู้กระท าผดิกฎหมายสรรพสามิต และผู้อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

 1.5.3 ส านกังาน หมายถงึ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

 1.5.4 สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นหา

ร่วมกนั เพ่ือค้นหาสิ่งที่ดีที่สดุ ในตัวคน องค์กร และเกี่ยวกบัโลกที่อยู่รอบๆ ตัวเรา 

 1.5.5 ผูป้ระกอบการรา้นคา้ผูเ้สียภาษี หมายถงึ ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี 
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 

 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี ของ

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การด าเนินการตามวงจรสนุทรีย

สาธกเป็นหลัก ซ่ึงมีแนวทางในการศึกษาคือ เร่ิมจากการสงัเกตและสมัภาษณ์  เพ่ือค้นหาจุดร่วม

และจุดโดดเด่น โดยการตั้งค าถามเชิงบวก เพ่ือค้นหาประสบการณ์และสิ่งที่ดีงามของพนักงาน

และผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษีโดยใช้สุนทรียสาธก เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี โดยมีวิธกีารด าเนินการศึกษา ดังนี้  

 

3.1  ประชากรและหน่วยวิเคราะห ์

 หน่วยวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ พนักงาน

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จ านวน 8 คน และกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ คือ           

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษี จ านวน 40 คน รวมจ านวน 48 คน 

 

3.2  ขั้นตอนการศึกษา 

 3.2.1 ทฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) โดยใช้แบบจ าลอง 4D เป็น

เคร่ืองมือในการค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด หรือจุดแขง็ของตนเอง โดยการตั้งค าถาม และการ

สังเกตเชิงสร้างสรรค์ และน าเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีได้ 

  3.2.1.1 การคน้หา (Discovery) ขั้นตอนการสมัภาษณ์ ค้นหาประสบการณ์เชิง

บวกที่ดีที่สุด ที่คิดว่าประทบัใจในการท างาน ทั้งเร่ืองราวที่พบเจอด้วยตนเอง หรือจากการบอก 

โดยประยุกต์ใช้สนุทรียสาธกในการตั้งค าถาม โดยใช้ค าถาม 5 ค าถาม ในการสมัภาษณ์พนักงาน

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ ดังน้ี 

  ค าถามที่ 1 บรรยากาศในที่ท างานที่ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด 

  ค าถามที่ 2 การให้บริการคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร 

  ค าถามที่ 3 ท่านต้องการให้องค์กรมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง 

  ค าถามที่ 4 สิ่งที่ท่านช่ืนชอบที่สดุของหน่วยงานคืออะไร 

  ค าถามที่ 5 ท่านช่ืนชอบลักษณะการท างานของผู้น าและลักษณะการบริหารงาน

แบบใด 

 และใช้ค าถาม 3 ค าถาม ในการสมัภาษณผู้์ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษี ดังนี้  
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  ค าถามที่  1 บรรยากาศในส านักงานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแล้วท าให้ท่านรู้  

สกึดีที่สดุเป็นแบบใด  

  ค าถามที่ 2   การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบั 

ใจมากที่สดุ อย่างไร 

  ค าถามที่  3 ท่านต้องการให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง 

  ซ่ึงในค าถามที่น ามาใช้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้ามาจากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

ประกอบกบัค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 

  3.2.1.2 การวาดฝัน (Dream) เป็นขั้นตอนที่น าสิ่งที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์

หรือปัจจัยสู่ความส าเรจ็มาพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพ่ือหา

แนวทางทางในการพัฒนาประสทิธภิาพ วาดฝนัถึงสิ่งที่เราอยากให้เกดิขึ้นกบัองค์กรและพนักงาน 

โดยสิ่งนั้นต้องสามารถปฏบิัติได้จริงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร นั่นคือ การท าให้

พนักงานมีประสทิธภิาพเพ่ิมมากขึ้น 

  3.2.1.3 การออกแบบ (Design) ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ

ค้นหา (Discovery) คือจุดร่วมและจุดโดดเด่น  และการวาดฝัน (Dream) น ามาออกแบบ

กจิกรรม เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานของบุคลากร เพ่ือพัฒนาการบริการสู่การจัดเกบ็ภาษีที่ดี 

  3.2.1.4 การลงมือท า (Destiny) เป็นการน ากิจกรรมที่ออกแบบไว้แปลงไปสู่

การปฏบิัติ โดยผู้ศึกษาน ากจิกรรมที่ออกแบบมาจากการวิเคราะห์จุดร่วมและจุดโดดเด่นมาเขียน

เป็นโครงการ และน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

3.3  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 3.3.1 กระบวนการสุนทรียสาธก มี 4 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่าแบบจ าลอง 4D (4-D 

Model) ประกอบด้วย 

  3.3.1.1 การคน้หา (Discovery) เร่ิมต้นจากการให้สมาชิกในองค์กรแต่ละคน

และผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษีบอกเล่าเร่ืองราวแง่มุมที่ดีที่สุด และช่วงเวลาที่ดีที่สุดจาก

ประสบการณท์ างานกบัเพ่ือนร่วมงานจากคนอื่นๆ 

  3.3.1.2 การวาดฝัน (Dream) กระบวนการน าสิ่งที่ค้นหาได้จากประสบการณ์

เชิงบวกมาก าหนดความต้องการ ที่ต้องการอยากให้เป็นร่วมกนั 

  3.3.1.3 การออกแบบ (Design) น าสิ่งที่วาดฝันมาคิดวิธีการสร้างองค์กรให้

เกดิขึ้นจริงตามภาพลักษณเ์ชิงบวกขององค์กรที่สมาชิกทุกคนเหน็ร่วมกนั 

  3.3.1.4 การลงมือท า (Destiny) คือกระบวนการด าเนินการอย่างสร้างสรรค์  

 3.3.2 การวิเคราะห ์SOAR (SOAR Analysis) น าไปใช้ในขั้นตอนวาดฝนั ซ่ึงจะใช้เพ่ือ

ค้นหาจุดแขง็ขององค์กร โอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เป้าหมายในอนาคตที่อยากจะเป็นหรือ
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สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้ นในอนาคตกับองค์กร ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้    

ซ่ึงสอดคล้องกบัเป้าหมายในอนาคตที่อยากจะเป็น 

 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ใช้ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) ดังนี้  

 3.4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ ์สงัเกตพฤติ 

กรรมและกริิยาตอบสนองโดยตรงของผู้ถูกสมัภาษณ ์  

 3.4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการสบืค้นข้อมูลจากเอกสาร บทความ

ทางวิชาการต่างๆ หรือเป็นข้อมูลองค์กรที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนนโยบาย กลยุทธ ์เป็นต้น 

 

3.5  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกับการศึกษาเชิงปฏิบัติการ จากการสัมภาษณ์ โดยใช้

ทฤษฎีสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ร่วมกบัการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) และ

ด าเนินการศึกษาด้วยกระบวนการสนุทรียสาธก (4-D Cycle) ค้นหาทศันคติและประสบการณ์

เชิงบวกของผู้ถูกสมัภาษณ์โดยหาจุดโดดเด่น คือ ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ หรือความประทบัใจเชิง

บวกที่มีบางคนกล่าวถึงและเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี และจุดร่วม คือปัจจัยแห่งความส าเรจ็ หรือความ

ประทบัใจเชิงบวกที่ผู้ถูกสมัภาษณก์ล่าวถึงบ่อยคร้ัง น ามาออกแบบกจิกรรมการด าเนินงานเพ่ือหา

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอ

ข้อเสนอแนะ 

 จากที่ได้มีการศึกษามาระยะหน่ึง ได้มีการด าเนินการควบคู่ไปกบัการศึกษาตามแผนการ 

ดังนี้  (ดังตารางที่ 3) 
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ตารางที ่3  แผนการด าเนินการควบคู่กบัการศึกษา 

 

ล าดบั โครงการที่ด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก เพ่ือการ

จัดเกบ็ที่ทั่วถงึ 

สรรพสามิตพ้ืนที่

สาขาและพนักงาน

ทุกคน 

กุมภาพันธ ์-

กรกฎาคม 2559 

 

2  3 นาทมีคุีณค่ากบั 

สรรพสามิต 

สรรพสามิตพ้ืนที่

สาขา 

มีนาคม 2559  

3 จัดนิทรรศการประชาสมัพันธ ์

กรมสรรพสามิต 

สรรพสามิตพ้ืนที่

สาขาและพนักงาน

ทุกคน 

มีนาคม -

กรกฎาคม 2559 

 

4 จัดท าจุลสาร คู่มือประชาชน 

เสริมความรู้ 

นายวีระยุทธ สสีรุะ เมษายน -

กรกฎาคม 2559 

 

5 KM เจ้าหน้าที่มุ่งสู่ one stop 

service   

สรรพสามิตพ้ืนที่

สาขาและพนักงาน

ทุกคน 

มีนาคม -

กรกฎาคม 2559 

 

 

ที่มา : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 

 การศึกษาเร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ของ ส านักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากการสัมภาษณ์ โดยใช้สุนทรียสาธก (Appreciative 

Inquiry) ร่วมกบัการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) และด าเนินการศึกษาด้วยกระบวนการ

สนุทรียสาธก (4-D Cycle) เพ่ือหาประสบการณ์เชิงบวกและหาแนวทางในการพัฒนาประสทิธิ 

ภาพในการจัดเกบ็ภาษี ได้ผลการศึกษา ดังนี้  

 

4.1  การวิเคราะหส์ออ่าร ์(SOAR Analysis) 

 ผลการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสทิธิ 

ภาพในการจดัเกบ็ภาษีนั้น ได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 

ตารางที ่4  การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 

 

Strategic 

Inquiry 

 

ผลการวิเคราะห ์

จุดแข็ง (Strengths) 

(1) บุคลากรมีความกระตอืรือร้นในการท างาน และส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ 

ท าให้เข้าถงึสภาพแวดล้อมและลักษณะนิสยั ทศันคติของผู้เสยีภาษี

สรรพสามิตได้เป็นอย่างดี การติดต่อสื่อสารสามารถเข้าใจง่าย 

(2) บุคลากรมีทกัษะความเช่ียวชาญด้านการจัดเกบ็ภาษี การตรวจสอบภาษี

และการตรวจจับปราบปราม 

(3) มีผู้น าที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้อง

กบัยุทธศาสตร์ที่กรมสรรพสามิตก าหนด 

(4) บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ 

อยู่เสมอ 

(5) อาคารส านักงานตั้งอยู่ในบริเวณที่ประชาชนเดนิทางมาติดต่อได้สะดวก 

โอกาส (Opportunities) 

(1) การมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงานที่เป็น

ประโยชน์ช่วยท าให้การท างานง่ายขึ้น 

(2) ปัจจุบันแผนพัฒนาระบบราชการเน้นหลักธรรมาภบิาล ซ่ึงเปิดโอกาสให้

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสยีมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางในการท างานเพ่ือลด 



 9 

ตารางที ่4  การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) (ต่อ) 

 

 ปัญหาความขดัแย้งและสร้างความโปร่งใส จึงท าให้ประชาชนเข้าใจในบทบาท

ของกรมสรรพสามิตมากขึ้น 

(3) องค์กรสนับสนุนการเพ่ิมความรู้ ด้านต่างๆ ของบุคลากรอย่างเตม็ที่ 

Appreciative 

Intent 

 

ผลการวิเคราะห ์

สิง่ทีเ่ราตอ้งการจะเป็น (Aspirations) 

(1) บุคลากรทุกคนสามารถดึงศักยภาพในการท างานของตัวเองออกมาได้

อย่างเตม็ที่เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานมากที่สดุ 

(2) ความเป็นมืออาชีพของบุคคลากรในการพัฒนาขีดความสามารถให้ทนัต่อ

สถานการณ ์และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

(3) บุคลากรทุกคนสามารถให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสยัในการเสยีภาษีได้

ทุกเร่ือง 

(4) บุคลากรมีความสขุในการท างาน มคีวามรักและผูกพันกบัองค์กร 

ผลลพัธ ์(Results) 

(1) ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษีมีความพึงพอใจในการให้บริการ โดยวัด

จากคะแนนร้อยละเฉล่ียของความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบทนัทว่งที

มากกว่าร้อยละ 95 

(2) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการของกรม

สรรพสามิต โดยวัดจากคะแนนในระดับ ดีเด่น  

(3) การปฏบิตัิได้ตามเป้าหมายที่ท้าทายภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากดั 

 

 จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) พบว่า จุดแขง็ของส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คือ บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

และส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้เข้าถึงสภาพแวดล้อมและลักษณะนิสยั ทศันคติของผู้เสยีภาษี

สรรพสามิตได้เป็นอย่างดีการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าใจง่าย บุคลากรมีทกัษะความเช่ียวชาญด้าน

การจัดเกบ็ภาษี การตรวจสอบภาษีและการตรวจจับปราบปราม มีผู้น าที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาและ

พัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ที่กรมสรรพสามิตก าหนด บุคลากรทุกคน

ให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ อาคารส านักงานตั้งอยู่ในบริเวณ

ที่ประชาชนเดินทางมาติดต่อได้สะดวก 

 นอกจากน้ีโอกาสที่วิเคราะห์ได้ มีดังน้ี การมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน ามาใช้ในการ

ปฏบิัติงานที่เป็นประโยชน์ช่วยท าให้การท างานง่ายขึ้น  ปัจจุบันแผนพัฒนาระบบราชการเน้นหลัก

ธรรมาภิบาล ซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางในการ
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ท างานเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความโปร่งใส จึงท าให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทของ

กรมสรรพสามิตมากขึ้น องค์กรสนับสนุนการเพ่ิมความรู้ ด้านต่างๆ ของบุคลากรอย่างเตม็ที่ 

 ในส่วนของสิ่งที่อยากจะเป็น บุคลากรทุกคนสามารถดึงศักยภาพในการท างานของตัวเอง

ออกมาได้อย่างเตม็ที่เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานมากที่สดุ ความเป็นมืออาชีพของ

บุคคลากรในการพัฒนาขีดความสามารถให้ทันต่อสถานการณ์  และการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี บุคลากรทุกคนสามารถให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสัยในการเสียภาษีได้ทุกเร่ือง  

บุคลากรมีความสขุในการท างาน มีความรักและผูกพันกบัองค์กร 

 ในด้านของผลลัพธ์ ต้องการให้ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการ โดยวัดจากคะแนนร้อยละเฉล่ียของความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบทันท่วงท ี

มากกว่าร้อยละ 95 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

โดยวัดจากคะแนนในระดับ ดีเด่น การปฏบิัติได้ตามเป้าหมายที่ท้าทายภายใต้งบประมาณที่มีอยู่

อย่างจ ากดั 

 

4.2  แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

 ขั้นตอนการหาแนวทางการพัฒนาประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษีโดยใช้ประสบการณเ์ชิง

บวก จากกระบวนการสนุทรียสาธก (4-D Cycle) สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ 4 ขั้นตอน 

ดังนี้  

 4.2.1  การคน้พบ (Discovery) ผู้ศึกษาได้ท าการสมัภาษณ์โดยใช้การใช้ค าถามเชิงบวก

ในแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) เพ่ือค้นหาประสบการณ์และเร่ืองราวดีๆ ของ

พนักงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ ด้วยค าถามเชิงบวก 5 ค าถาม และผู้ประกอบ 

การร้านค้าผู้เสยีภาษี ด้วยค าถามเชิงบวก 3 ค าถาม ดังน้ี 

  4.2.1.1 ค าถามพนกังานส านกังานสรรพสามิตพื้ นที่สาขาบา้นไผ่ 5 ค าถาม 

ดังนี้   

  ค าถามที่ 1 บรรยากาศในที่ท างานที่ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด 

  ค าถามที่ 2 การให้บริการคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร 

  ค าถามที่ 3 ท่านต้องการให้องค์กรมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง 

  ค าถามที่ 4 สิ่งที่ท่านช่ืนชอบที่สดุของหน่วยงานคืออะไร 

  ค าถามที่ 5 ท่านช่ืนชอบลักษณะการท างานของผู้น าและลักษณะการบริหารงาน

แบบใด 

 เกณฑก์ารพิจารณาปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และพิจารณาปัจจัยที่เป็นจุดโดด

เด่น (Divergence) จากการสมัภาษณ์พนักงาน เพ่ือหาประสบการณ์ที่ประทบัใจในการให้บริการ 

สามารถจัดเรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย เพ่ือหาปัจจัยที่เป็นจุดร่วม และปัจจัยที่เป็นจุด

โดดเด่น ได้ดังนี้  
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  ค าถามที ่1 บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  พบ

ปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergence)  จากการสมัภาษณ ์ดังน้ี 

  1.   พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกนัท างาน 

  2.   ท างานแบบเป็นกนัเอง 

  3.   การทกัทายกนั ยิ้มแย้มแจ่มใส 

  4.   มีความจริงใจให้กนัและกนั 

  5.   มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกนั 

  6.   เตม็อกเตม็ใจที่จะท างานและมีจิตบริการ 

  7.   นึกถงึประโยชน์ส่วนรวมก่อนเป็นที่ตั้ง 

  8.   เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กนัและกนั 

  9.   ยอมรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมงาน 

  10. การเรียนรู้ในองค์กร 

  11. มีการสอนงานให้กนั 

  จากการจัดท าความถี่ของ บรรยากาศในที่ท างานที่ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบ

ใด พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 5)  

  

ตารางที ่5  บรรยากาศในที่ท างานที่ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด 

 

ล าดบัที่ บรรยากาศในที่ท างานที่ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด ความถี่ 

1 พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกนัท างาน 7 

2 ท างานแบบเป็นกนัเอง 6 

3 การทกัทายกนั ยิ้มแย้มแจ่มใส 3 

4 มีความจริงใจให้กนัและกนั 2 

5 มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดองกนั 2 

6 เตม็อกเตม็ใจที่จะท างานและมีจิตบริการ 2 

7 พนักงานทุกคนนึกถงึประโยชน์ส่วนรวมก่อนเป็นที่ตั้ง 1 

8 เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กนัและกนั 1 

9 ยอมรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมงาน 1 

10 มีการเรียนรู้ในองค์กร 1 

11 มีการสอนงานให้กนั 1 

   

  จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ส าหรับ บรรยากาศ

ในที่ท างานที่ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด ได้แก่  
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  1.   พนักงานทุกคนนึกถงึประโยชน์ส่วนรวมก่อนเป็นที่ตั้ง 

  2.   เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กนัและกนั 

  3.   ยอมรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมงาน 

  4.   มีการเรียนรู้ในองค์กร 

  5.   มีการสอนงานให้กนั 

  ค าถามที่ 2 การใหบ้ริการครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมากที่สุด อย่างไร 

พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergence)  จากการสมัภาษณ ์ดังนี้  

  1.   การได้ช่วยแนะน าให้ประชาชนเข้าใจ และตอบข้อสงสยัในการเสยีภาษีให้

        ประชาชนได้เข้าใจ   

  2.   การได้ออกไปบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล 

  3.   การให้บริการช่วงโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก เจ้าหน้าทุกคนช่วยเหลือกนั  

        จนดึกและได้มาให้บริการประชาชนช่วงวันหยุดเสาร์อาทติย์ 

  4.   ทุกคนช่วยเหลือกนัท างาน 

  5.   การให้บริการประชาชนด้วยความเตม็ใจ 

  6.   การเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั 

  จากการจัดท าความถี่ของ การให้บริการคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมากที่สุด 

อย่างไร พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 6) 

 

ตารางที ่6  การให้บริการคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร 

 

ล าดบัที่ การให้บริการคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร ความถี่ 

1 การได้ช่วยแนะน าให้ประชาชนเข้าใจ และตอบข้อสงสัยในการเสีย

ภาษีให้ประชาชนได้เข้าใจ 

7 

2 การได้ออกไปบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล 6 

3 การให้บริการช่วงโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก เจ้าหน้าทุกคน

ช่วยเหลือกันจนดึกและได้มาให้บริการประชาชนช่วงวันหยุดเสาร์

อาทติย์ 

3 

4 ทุกคนช่วยเหลือกนัท างาน 3 

5 การให้บริการประชาชนด้วยความเตม็ใจ 2 

6 การเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั 1 

   

  จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ส าหรับ การให้      

บริการคร้ังไหน ที่ท  าให้ท่านประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร ได้แก่ 
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  1.   ทุกคนช่วยเหลือกนัท างาน 

  2.   การให้บริการประชาชนด้วยความเตม็ใจ 

  3.   การเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั 

  ค าถามที่ 3 ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง  พบปัจจัยที่

เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergence)  จากการสมัภาษณ ์ดังนี้  

  1.   การเพ่ิมเงินเดือน โบนัส และเบี้ยเล้ียง 

  2.   สวัสดิการของพนักงาน เช่น เงินกู้ 

  3.   ประชาสมัพันธใ์ห้เข้าถงึกบัประชาชนได้มากกว่านี้  

  4.   จัดสรรงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร 

  5.   ดูแลบุคลากรให้ทั่วถึง 

  6.   ปรับปรงุเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ 

  7.   เพ่ิมอุปกรณเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน 

  จากการจัดท าความถี่ของ ท่านต้องการให้องค์กรมีการดูแลเกี่ยวกับด้านใดบ้าง 

พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 7) 

 

ตารางที ่7  ท่านต้องการให้องค์กรมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง 

 

ล าดบัที่ ท่านต้องการให้องค์กรมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง ความถี่ 

1 การเพ่ิมเงินเดือน โบนัส และเบี้ยเล้ียง 8 

2 สวัสดิการของพนักงาน เช่น เงินกู้ 7 

3 การประชาสมัพันธใ์ห้เข้าถงึกบัประชาชนได้มากกว่านี้  3 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร 2 

5 ดูแลบุคลากรให้ทั่วถึง 2 

6 ปรับปรงุเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ 2 

7 เพ่ิมอุปกรณเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน 2 

   

  จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ส าหรับ ทา่นต้อง 

การให้องค์กรมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง ได้แก่ 

  1.   การประชาสมัพันธใ์ห้เข้าถงึกบัประชาชนได้มากกว่านี้  

  2.   ดูแลบุคลากรให้ทั่วถึง 

  3.   ปรับปรงุเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ 

  4.   เพ่ิมอุปกรณเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน 
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  ค าถามที่ 4 สิ่งที่ท่านช่ืนชอบที่สุดของหน่วยงานคืออะไร พบปัจจัยที่เป็นจุด

ร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergence)  จากการสมัภาษณ ์ดังนี้  

  1.   การได้ท างานร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมงานที่ดี ได้แชร์ความรู้  แชร์ประสบการณ์

        ให้กนั 

  2.   การได้ออกไปตรวจดูสนิค้า และได้ไห้ค าแนะน าประชาชน 

  3.   ส านักงานโปร่ง สบายตา และมีความสะอาด 

  4.   พนักงานสภุาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส 

  5.   การพูดคุยกนัแบบพ่ีแบบน้อง 

  6.   การบริการรวดเรว็ 

  7.   การช่วยเหลือกนัท างาน 

  8.   มีการสอนงานแบบพ่ีสอนน้อง 

  จากการจัดท าความถี่ของ สิ่งที่ท่านช่ืนชอบที่สดุของหน่วยงานคืออะไร พบปัจจัย

ที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 8) 

 

ตารางที ่8  สิ่งที่ท่านช่ืนชอบที่สดุของหน่วยงานคืออะไร 

 

ล าดบัที่ สิ่งที่ท่านช่ืนชอบที่สดุของหน่วยงานคืออะไร ความถี่ 

1 การได้ท างานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานที่ดี ได้แชร์ความรู้  แชร์

ประสบการณใ์ห้กนั 

5 

2 การได้ออกไปตรวจดูสนิค้า และได้ไห้ค าแนะน าประชาชน 3 

3 ส านักงานโปร่ง สบายตา และมีความสะอาด 3 

4 พนักงานสภุาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส 3 

5 การพูดคุยกนัแบบพ่ีแบบน้อง 1 

6 การบริการรวดเรว็ 1 

7 การช่วยเหลือกนัท างาน 1 

8 มีการสอนงานแบบพ่ีสอนน้อง 1 

 

  จากตารางที่ 8 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ส าหรับ สิ่งที่ท่านช่ืน

ชอบที่สดุของหน่วยงานคืออะไร ได้แก่ 

  1.   การพูดคุยกนัแบบพ่ีแบบน้อง 

  2.   การบริการรวดเรว็ 

  3.   การช่วยเหลือกนัท างาน 

  4.   มีการสอนงานแบบพ่ีสอนน้อง 
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  ค าถามที ่ 5 ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหาร 

งานแบบใด พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergence) จากการ

สมัภาษณ ์ดังน้ี 

  1.   กล้าคิดกล้าท า และมีความรับผดิชอบ 

  2.   ดูเป็นกนัเองไม่ถอืตัว   

  3.   แบบประชาธปิไตยโดยเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเหน็ 

  4.   มีความเข้าใจ ดูแลลูกน้องได้ทั่วถึงและให้ค าปรึกษาได้ 

  5.   มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  6.   ใจกว้างและจริงใจ 

  7.   มีความเข้มแขง็ 

  8.   การท างานเป็นทมี 

  จากการจัดท าความถี่ของ ท่านช่ืนชอบลักษณะการท างานของผู้น าและลักษณะ

การบริหารงานแบบใด พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 9) 

 

ตารางที ่9  ท่านช่ืนชอบลักษณะการท างานของผู้น าและลักษณะการบริหารงานแบบใด 

 

ล าดบัที่ ท่านช่ืนชอบลักษณะการท างานของผู้น าและลักษณะการ

บริหารงานแบบใด 

ความถี่ 

1 กล้าคิดกล้าท า และมีความรับผดิชอบ 6 

2 ดูเป็นกนัเองไม่ถอืตัว 4 

3 แบบประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความ

คิดเหน็ 

4 

4 มีความเข้าใจ ดูแลลูกน้องได้ทั่วถึงและให้ค าปรึกษาได้ 3 

5 มีคุณธรรมและจริยธรรม 2 

6 ใจกว้างและจริงใจ 2 

7 มีความเข้มแขง็ 1 

8 การท างานเป็นทมี 1 

 

  จากตารางที่ 9 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ส าหรับ ท่านช่ืนชอบ

ลักษณะการท างานของผู้น าและลักษณะการบริหารงานแบบใด ได้แก่ 

  1.   กล้าคิดกล้าท า และมีความรับผดิชอบ 

  2.   ดูเป็นกนัเองไม่ถอืตัว 

  3.   แบบประชาธปิไตยโดยเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเหน็ 
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  4.   มีความเข้าใจ ดูแลลูกน้องได้ทั่วถึงและให้ค าปรึกษาได้ 

  4.2.1.2 ค าถามผูป้ระกอบการรา้นคา้ผูเ้สียภาษี 3 ค าถาม ดังน้ี 

  ค าถามที่ 1 บรรยากาศในส านักงานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแล้วท าให้ท่านรู้  

สกึดีที่สดุเป็นแบบใด  

  ค าถามที่ 2 การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบั 

ใจมากที่สดุ อย่างไร   

  ค าถามที่ 3 ท่านต้องการให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง 

  เกณฑ์การพิจารณาปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และพิจารณาปัจจัยที่

เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษี เพ่ือหา

ประสบการณ์ที่ประทบัใจในการใช้บริการ สามารถจัดเรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อยเพ่ือหา

ปัจจัยที่เป็นจุดร่วม และปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น ได้ดังน้ี  

  ค าถามที ่1 บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้าน

รูส้ึกดีที่สุดเป็นแบบใด พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergence)  

จากการสมัภาษณ ์ดังนี้  

  1.   พนักงานให้บริการพูดคุยด้วยแบบเป็นกนัเอง ไม่ถอืตัว 

  2.   พนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดีดูเป็นกนัเองไม่ถอืตัว   

  3.   พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สภุาพเรียบร้อย 

  4.   พนักงานให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าได้ทุกเร่ือง 

  5.   พนักงานมีความกระตือรือร้น เตม็ใจที่จะให้บริการ 

  6.   ส านักงานจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี เข้ามาติดต่อแล้วดูสบายตา ไม่อดึอดั 

  7.   พนักงานพูดทกัทาย ชวนคุย 

  8.   ให้บริการรวดเรว็ ไม่รอนาน 

  9.   พนักงานอธัยาศัยดี 

  10. มีเก้าอี้ให้นั่งรอ 

  จากการจัดท าความถี่ของ บรรยากาศในส านักงานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแล้ว

ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 10) 
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ตารางที ่10  บรรยากาศในส านักงานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแล้วท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็น

         แบบใด 

 

ล าดบัที่ บรรยากาศในส านักงานสรรพสามิตที่ท่านไปตดิต่อแล้วท าให้

ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด 

ความถี่ 

1 พนักงานให้บริการพูดคุยด้วยแบบเป็นกนัเอง ไม่ถอืตัว 17 

2 พนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 14 

3 พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สภุาพเรียบร้อย 12 

4 พนักงานให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าได้ทุกเร่ือง 8 

5 พนักงานมีความกระตือรือร้น เตม็ใจที่จะให้บริการ 7 

6 ส านักงานจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี เข้ามาติดต่อแล้วดูสบาย

ตา ไม่อดึอดั 

6 

7 พนักงานพูดทกัทาย ชวนคุย 3 

8 การให้บริการรวดเรว็ ไม่รอนาน 3 

9 พนักงานอธัยาศัยดี 2 

10 มีเก้าอี้ให้นั่งรอ 1 

 

  จากตารางที่ 10 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น(Divergence) ส าหรับ บรรยากาศ

ในส านักงานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแล้วท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด ได้แก่ 

  1.   พนักงานให้บริการพูดคุยด้วยแบบเป็นกนัเอง ไม่ถอืตัว 

  2.   พนักงานให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าได้ทุกเร่ือง 

  3.   พนักงานมีความกระตือรือร้น เตม็ใจที่จะให้บริการ 

  4.   ส านักงานจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี เข้ามาติดต่อแล้วดูสบายตา ไม่อดึอดั 

  5.   การให้บริการรวดเรว็ ไม่รอนาน 

  ค าถามที ่2 การใหบ้ริการของเจา้หนา้ทีส่รรพสามิตครั้งไหนทีท่ าใหท่้าน

ประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น 

(Divergence)  จากการสมัภาษณ ์ดังน้ี 

1. การให้บริการที่รวดเรว็ ไม่รอนาน 

2. ทุกคร้ังที่มาติดต่อ พนักงานให้ค าแนะน าดีมาโดยตลอด 

3. พนักงานรับเร่ืองและด าเนินการให้ทนัท ี

4. ส านักงานดูเป็นระเบียบ สะอาด 

5. พนักงานให้ความเป็นมิตรดี ดูเป็นกนัเอง 

6. พนักงานพูดจาไพเราะสภุาพ 
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7. มีความเสมอภาคระหว่างพนักงานและผู้ใช้บริการ 

8. การมาติดต่อเร่ืองรถยนต์ พนักงานช่วยเดินเร่ืองจนส าเรจ็ 

9. พนักงานจ าได้ว่าร้านค้าอยู่ตรงไหน 

  จากการจัดท าความถี่ของ การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตคร้ังไหนที่ท าให้

ท่านประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 11) 

  

ตารางที ่11  การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมากที่สดุ 

        อย่างไร 

 

ล าดบัที่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตคร้ังไหนที่ท าให้ท่าน

ประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร 

ความถี่ 

1 การให้บริการที่รวดเรว็ ไม่รอนาน 29 

2 ทุกคร้ังที่มาติดต่อ พนักงานให้ค าแนะน าดีมาโดยตลอด 25 

3 พนักงานรับเร่ืองและด าเนินการให้ทนัท ี 5 

4 ส านักงานดูเป็นระเบียบ สะอาด 5 

5 พนักงานให้ความเป็นมิตรดี ดูเป็นกนัเอง 5 

6 พนักงานพูดจาไพเราะสภุาพ 3 

7 มีความเสมอภาคระหว่างพนักงานและผู้ใช้บริการ 1 

8 การมาติดต่อเร่ืองรถยนต์ พนักงานช่วยเดินเร่ืองจนส าเรจ็ 1 

9 พนักงานจ าได้ว่าร้านค้าอยู่ตรงไหน 1 

   

  จากตารางที่ 11 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น(Divergence) ส าหรับ การให้   

บริการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมากที่สดุ อย่างไร ได้แก่ 

  1.   การให้บริการที่รวดเรว็ ไม่รอนาน 

  2.   ทุกคร้ังที่มาติดต่อ พนักงานให้ค าแนะน าดีมาโดยตลอด 

  3.   พนักงานรับเร่ืองและด าเนินการให้ทนัท ี

  4.   พนักงานให้ความเป็นมิตรดี ดูเป็นกนัเอง 

  ค าถามที ่3 ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้น

ใดบา้ง พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และจุดโดดเด่น (Divergence)  จากการ

สมัภาษณ ์ดังน้ี 

  1.   ต้องการให้พนักงานออกไปแนะน าสนิค้าที่เสยีภาษีให้ถูกต้อง 

  2.   ต้องการให้ออกไปให้บริการเกบ็ใบอนุญาตจ าหน่ายสรุา ยาสบู นอกสถานที่ 

  3.   ออกไปประชาสมัพันธแ์นะน าความรู้ เร่ืองกฎหมายสรรพสามิต 
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  4.   ออกไปตรวจร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตให้เข้าสู่ระบบการจัดเกบ็ภาษี 

  5.   ออกไปตรวจสนิค้าผดิกฎหมาย เช่น บุหร่ี เคร่ืองดื่ม 

  6.   ควบคุมราคาสนิค้าสรุา ยาสบู 

  7.   แจ้งเตือนก่อนครบก าหนดช าระ 

  8.   แจ้งข่าวสารใหม่ๆ 

  9.   ไปประกาศแจ้งเตือนตามหมู่บ้าน 

  จากการจัดท าความถี่ของ ท่านต้องการให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแล

เกี่ยวกบัด้านใดบ้าง พบปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ดังน้ี (ดังตารางที่ 12) 

  

ตารางที ่12  ท่านต้องการให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง 

 

ล าดบัที่ ท่านต้องการให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแลเกี่ยวกบัด้าน

ใดบ้าง 

ความถี่ 

1 ต้องการให้พนักงานออกไปแนะน าสนิค้าที่เสยีภาษีให้ถูกต้อง 16 

2 ต้องการให้ออกไปให้บริการเกบ็ใบอนุญาตจ าหน่ายสรุา ยาสบู 

นอกสถานที่ 

12 

3 ออกไปประชาสมัพันธแ์นะน าความรู้ เร่ืองกฎหมายสรรพสามิต 9 

4 ออกไปตรวจร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตให้เข้าสู่ระบบการจัดเกบ็

ภาษี 

7 

5 ออกไปตรวจสนิค้าผดิกฎหมาย เช่น บุหร่ี เคร่ืองดื่ม 6 

6 ควบคุมราคาสนิค้าสรุา ยาสบู 5 

7 แจ้งเตือนก่อนครบก าหนดช าระ 2 

8 แจ้งข่าวสารใหม่ๆ 2 

9 ไปประกาศแจ้งเตือนตามหมู่บ้าน 1 

 

  จากตารางที่ 12 พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ส าหรับ ท่านอยาก

ให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง ได้แก่ 

  1.   ต้องการให้พนักงานออกไปแนะน าสนิค้าที่เสยีภาษีให้ถูกต้อง 

  2.   ต้องการให้ออกไปให้บริการเกบ็ใบอนุญาตจ าหน่ายสรุา ยาสบู นอกสถานที่ 

  3.   ออกไปประชาสมัพันธแ์นะน าความรู้ เร่ืองกฎหมายสรรพสามิต 

  4.   ออกไปตรวจร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตให้เข้าสู่ระบบการจัดเกบ็ภาษี 

  5.   แจ้งเตือนก่อนครบก าหนดช าระ แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ไปประกาศตามหมู่บ้าน 
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 4.2.2 การวาดฝัน (Dream)  

  จากขั้นตอนการค้นพบ (Discovery) โดยการสัมภาษณ์ประสบการณ์และ

เร่ืองราวดีๆ ของพนักงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่และผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสีย

ภาษี ท าให้พบจุดร่วมและจุดโดดเด่น น ามาสู่การวาดฝัน (Dream) ถึงองค์กรอย่างที่เราต้องการ 

ว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้บุคลากรได้อย่างไรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในการจัดเกบ็

ภาษีได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า พัฒนา

รูปแบบการให้บริการ โดยน าการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และก่อเกิดความประทับใจและความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษี เพ่ือให้เกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุต่อองค์กรในอนาคตต่อไป 

 4.2.3 การออกแบบ (Design)  

  เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามเชิงบวก      

ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์ประสบการณ์ด้านบวกที่ได้ค้นพบจาก พนักงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

สาขาบ้านไผ่และผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษีและสรุปผลทั้งหมด พร้อมทั้งหาแนวทางในการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารส านักงานพ้ืนที่สาขา ได้พิจารณา

ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏบิัติจริง ดังต่อไปนี้  

  4.2.3.1 กลยุทธใ์นการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

  การค้นพบ :  จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษี ว่าท่านต้องการ

ให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง พบว่า 

  จุดร่วม คือ ต้องการให้พนักงานออกไปแนะน าสนิค้าที่เสยีภาษีให้ถูกต้อง ออกไป

ให้บริการเกบ็ใบอนุญาตจ าหน่วยสรุายาสบู นอกสถานที่ 

  จุดโดดเด่น คือ ต้องการให้พนักงานออกไปประชาสัมพันธ์แนะน าความรู้ เร่ือง

กฎหมายสรรพสามิต ออกไปตรวจร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตให้เข้าระบบการจัดเกบ็ภาษี การแจ้ง

เตือนก่อนครบก าหนดช าระ แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ไปประกาศแจ้งเตือนตามหมู่บ้าน 

  การวาดฝนั : การปฏบิัติได้ตามเป้าหมายที่ท้าทายภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง

จ ากดัและจัดเกบ็ภาษีได้อย่างทั่วถึง 

  การออกแบบ : ออกแบบกจิกรรม 4 โครงการ   

  1) โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก เพือ่การจดัเก็บทีท่ัว่ถงึ 

  เป็นโครงการที่จัดท าขึ้ นเพ่ือออกตรวจสภาพกิจการร้านค้าในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

ให้ความรู้ ในด้านภาษีและแนะน าสินค้าแต่ละประเภทว่าได้ยื่นเสียภาษีตรงกับข้อเทจ็จริงหรือไม่ 

ถ้าไม่ถูกต้อง และพบว่ามีภาษีที่ต้องช าระเพ่ิมเติมกมี็การประเมินเรียกเกบ็เพ่ิมเติม เพ่ือให้เสีย

ภาษีที่ถูกต้อง และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดเกบ็ภาษีจากร้านค้าที่ปฏบิัติไม่ถูกต้องให้เข้าสู่ระบบการ

ช าระภาษีให้ถูกต้อง 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ : สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาและพนักงานทุกคน 
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  ระยะเวลา : กุมภาพันธ ์2559 - กรกฎาคม 2559 

  เร่ิมโครงการ : เร่ิมเดือนกุมภาพันธ ์2559 

  2) โครงการ 3 นาทีมีคุณค่ากบัสรรพสามิต 

  เป็นโครงการที่ขอความร่วมมือกับหน่วยงานเทศบาล ก านันผู้ใหญ่บ้านกระจาย

เสียงในท้องถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ เชิญชวนให้ประชาชนมายื่นช าระภาษี ช าระ

ใบอนุญาตให้จ าหน่ายสุรา และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการต่างๆ ของทาง

ส านักงานสรรพสามิต เช่น ไม่หยุดพักกลางวัน เป็นต้น ซ่ึงสื่อประเภทนี้ เข้าถึงผู้รับได้อย่าง

กว้างขวางตามอาณาเขตภมิูศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และคนที่ไม่รู้หนังสอืหรือกลุ่มที่ไม่มีเวลาอ่าน

หนังสอืหรือข้อมูลข่าวสารกส็ามารถรับทราบ รับรู้  และจดจ า เข้าใจได้ง่ายและทนัท ี 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ : สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

  ระยะเวลา : 1 เดือน 

  เร่ิมโครงการ : เร่ิมเดือนมีนาคม 2559 

  3) โครงการจดันิทรรศการ ประชาสมัพนัธ ์กรมสรรพสามิต 

  เป็นโครงการที่จัดขึ้ นโดยทางส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ออกไปจัด

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต โดยแสดงให้เหน็ถึงความส าคัญ

ของภาษีและการเสียภาษีที่ถูกต้อง เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ เช่น ในงานประจ าปี รวมทั้งเข้า

ร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นอาทิ โรงเรียน เทศบาล อบต. ในการจัดนิทรรศการเพ่ือ

การศึกษาและวิชาการ ในการเสริมสร้างจิตส านึกในด้านการเสียภาษี รณรงค์ กระตุ้นเตือน และ

เหน็ประโยชน์ของการเสยีภาษี เพ่ือที่จะได้น ามาพัฒนาประเทศชาติ โดยช้ีให้เหน็ว่าภาษีที่เกบ็ไป

นั้น ได้น าไปท าประโยชน์อะไร และปลูกฝังให้ความรู้ เร่ืองภาษีแก่เดก็นักเรียน นักศึกษาเพ่ือ เป็น

คนกลางในการช่วยประชาสมัพันธอ์กีต่อหน่ึง เพ่ือที่จะสามารถจูงใจและเตม็ใจมาเสยีภาษี 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ : สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาและเจ้าหน้าที่ทุกคน 

  ระยะเวลา : ระยะเวลา 5 เดือน เดือนละ 1 คร้ัง  

  เร่ิมโครงการ : มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559 

  4) โครงการจดัท าจุลสาร คู่มือประชาชน เสริมความรู ้

  เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือแนะน าประชาชนให้รู้  เข้าใจเกี่ยวกบั 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ และเร่ืองหน้าที่และสิทธิผู้มีหน้าที่เสียภาษี

สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพ่ือแจกจ่ายให้กบัผู้รับบริการและ

ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก อนัจะส่งผลให้ประชาชนเกดิ

ความพึงพอใจและเกดิความร่วมใจยินดีที่จะปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบของราชการย่ิงขึ้น    

  ผู้รับผดิชอบโครงการ : นายวีระยุทธ สสีรุะ 

  ระยะเวลา : 3 เดือน 

  เร่ิมโครงการ : เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 
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  4.2.3.2 กลยุทธใ์นการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 

  การค้นพบ :  จากการสัมภาษณ์พนักงานถึงเร่ืองราวดีๆ ในการท างานเกี่ยวกับ

บรรยากาศการท างานและการมีส่วนร่วม พบว่า 

  จุดร่วม คือ พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันท างาน ท างานแบบเป็น

กนัเอง มีการทกัทายกนั มีความจริงใจให้กันและกนั มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดองกัน เตม็อก

เตม็ใจที่จะท างานและมีจิตบริการ 

  จุดโดดเด่น คือ พนักงานทุกคนนึกถงึประโยชน์ส่วนรวมก่อนเป็นที่ตั้ง ยอมรับฟัง

ความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมงาน มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กนัและกนั มีการเรียนรู้และสอนงานให้

กนั 

  การวาดฝัน : เป็นองค์กรที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  บุคลากรทุกคนสามารถดึง

ศักยภาพในการท างานของตัวเองออกมาได้อย่างเตม็ที่เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างาน

มากที่สดุและเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

  การออกแบบ : ออกแบบกจิกรรม 1 โครงการ   

  1) โครงการ KM เจา้หนา้ทีมุ่่งสู่ one stop service 

  เป็นโครงการที่จัดท าขึ้ นเพ่ือจุดประสงค์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง

พนักงานด้วยกัน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมของการแลกเปล่ียนประสบการความรู้  เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ

ปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้พนักงานทุกคนสามารถท างานได้ทุก

กระบวนการ    

  ผู้รับผดิชอบโครงการ : สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาและพนักงานทุกคน 

  ระยะเวลา : ทุกสิ้นเดือน 

  เร่ิมโครงการ : มีนาคม 2559 

  การประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนไปหลังอบรม (Behavior Evaluation) 

  ก่อนเร่ิมโครงการ พนักงานไม่สนใจ ไม่อยากที่จะรับผิดชอบงานของคนอื่น     

จะรับผิดชอบเฉพาะงานของตน แต่ละคนกม็ีภาระงาน และมีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะ

ต าแหน่ง เวลาที่ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้เสียภาษี มาติดต่อบางคร้ังพนักงานเจ้าของ

เร่ืองไม่อยู่ ป่วย หรือลา กจ็ะรับเร่ืองไว้ให้จนกว่าพนักงานเจ้าของเร่ืองจะกลับมา ท าให้ประชาชน

ต้องเสยีเวลามาติดต่ออกีคร้ัง 

  หลังร่วมโครงการ พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือและเต็มใจที่จะเรียนรู้ งาน  

ใหม่ๆ ท าให้มีทักษะในการท างานนอกเหนือจากงานของตนเองมากขึ้ น สามารถท างานได้ทุก

กระบวนการ สามารถช้ีแจงขั้นตอนและแนะน าให้ความรู้ เร่ืองการช าระภาษีและตอบค าถาม

ประชาชนได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น เตม็ใจที่จะให้บริการ ท าให้ประชาชนเกิดความพึง
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พอใจในการให้บริการมากขึ้น และสามารถวัดผลได้จากผลส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ

และความเช่ือม่ันของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏบิัติงาน ร้อยละความพึงพอใจเท่ากบั 98.12 

 4.2.4 การด าเนินการ (Destiny)  

  ขั้นตอนของการสนับสนุนและจัดการโครงการอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดสรร

งาน จัดสรรคน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรและเพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

 

4.3  สรุปผลการด าเนินงาน  

 จากการที่ได้น าโครงการทั้ง 5 โครงการมาใช้ในการปฏบิัติและด าเนินการแล้วสามารถ

สรปุผลการด าเนินงานตามโครงการได้ดังตารางที่ 13 
 

ตารางที ่13  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 

ล าดบั โครงการที่ด าเนินการ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

1 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก 

เพ่ือการจัดเกบ็ที่ทั่วถงึ 

กุมภาพันธ ์-กรกฎาคม 

2559 

สามารถจัดเกบ็ภาษีให้เป็น

ปัจจุบัน และจดัเกบ็ภาษีจาก

ร้านค้าที่ปฏบิตัิไม่ถูกต้องให้เข้าสู่

ระบบการช าระภาษีให้ถูกต้อง 

 

2  3 นาทมีคุีณค่ากบั

สรรพสามิต 

1 เดือน เร่ิมเดือน

มีนาคม 2559 

จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

วิทยุ กระจายเสยีงในท้องถิ่นท าให้

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษีมา

ยื่นช าระภาษี ช าระใบอนุญาตให้

จ าหน่ายสรุา ยาสบู เพ่ิมมากขึ้น  

 

3 จัดนิทรรศการ 

ประชาสมัพันธก์รม

สรรพสามิต 

5 เดือน เดือนละ 1 

คร้ัง เร่ิมเดือนมีนาคม  

- กรกฎาคม 2559 

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษี

และประชาชนผู้สนใจได้ทราบถงึ

นโยบาย วัตถุประสงค์การ

ด าเนินงานและความรู้ เกี่ยวกบั

ภาษีสรรพสามิต 
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ตารางที ่13  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ (ต่อ) 

 

ล าดับ โครงการที่ด าเนินการ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

4 จัดท าจุลสาร คู่มือ

ประชาชน เสริมความรู้ 

3 เดือน เร่ิมเดือน

เมษายน - มิถุนายน 

2559 

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษี

และประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ

ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และ

ไพ่ และเร่ืองหน้าที่และสิทธิผู้มี

หน้าที่เสยีภาษีสรรพสามิต  

5 KM เจ้าหน้าที่มุ่งสู่ one 

stop service   

ทุกสิ้นเดือน เร่ิมเดือน 

มีนาคม 2559 

พนักงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างพนักงานด้วยกัน มีความ

กระตือรือร้น เต็มใจที่จะเรียนรู้

งานนอกเหนือจากงานประจ าของ

ตนเอง ท า ใ ห้พนักงานทุกคน

สามารถท างานได้ทุกกระบวนการ 

สามารถท างานแทนกนัได้ 

 

 จากการศึกษาเพ่ือหาแนวทางทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ของ 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พบว่าพนักงานเตม็ใจและพร้อมที่จะ

เรียนรู้ งานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มีความเตม็อกเตม็ใจที่จะท างานนอกเหนือจากภาระงานของตน 

สามารถท างานแทนกันได้ ซ่ึ งเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชาชน 

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษีเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงสามารถวัดผลได้จากผล

ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความเช่ือม่ันของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน   

ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 98.12 และผลจากการด าเนินงานการจัดเกบ็ภาษีของส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ มีการจัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิตได้สงูขึ้น ซ่ึงเป็นไปในทศิทางที่ดีเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัผลการจัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิตจากปีที่แล้วในระหว่างช่วงเวลาเดือนเดียวกนั 

 ในปี พ.ศ.2558 (เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2558) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา

บ้านไผ่ได้รับมอบหมายให้จัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิตทุกประเภทภาษี  รวมทั้งสิ้น 519,830.00

บาท ส านักงานสรรพาสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่สามารถจัดเก็บค่าภาษีสรรพสามิตได้จริง 

1,043,525.33 บาท สูงกว่าประมาณการ 523,695.33 บาท และในปี พ.ศ.2559 (เดือน

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2559) ได้รับมอบหมายให้จัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิตทุกประเภทภาษี 

รวมทั้งสิ้น 1,450,580.00 บาท สามารถจัดเกบ็ได้จริง 1,664,920.65 บาท และเมื่อเปรียบ 

เทียบผลการจัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิตในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 (เดือนกุมภาพันธ์ – 



 25 

กรกฎาคม) พบว่าในปี พ.ศ.2559 สามารถจัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิตได้สูงกว่า ปี พ.ศ.2558 

เป็นจ านวน 621,395.32 บาท (ดังตารางที่ 14 และภาพที่ 4) 
 

ตารางที ่14  เปรียบเทยีบผลการจัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิต (แยกหมวดภาษี)  
  

ที ่ หมวดภาษี 
2558 

(ก.พ. - ก.ค.) 

2559 

(ก.พ. - ก.ค.) 
สูง(ต า่) 

1 ภาษีเคร่ืองดื่มแสตมป์

เคร่ืองดื่ม 

676,129.64 1,112,544.62 436,414.98 

2 ภาษีเคร่ืองหอมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอม 

19,145.80 1,694.07 (17,451.73) 

3 ภาษีพรมและสิ่งทอ 33,619.89 207,322.23 173,702.34 

4 ใบอนุญาต    

     - สรุา 218,130.00 252,340.00 34,210 

     - ยาสบูและยาเส้น 44,920.00 55,500.00 10,580 

     - ไพ่ 280 520 240 

5 รายได้เบด็เตลด็อื่นๆ 51,300 34,999.73 (16,300.27) 

 รวม 1,043,525.33 1,664,920.65 621,395.32 
 

ที่มา : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่  

  

 
ภาพที ่4  เปรียบเทยีบผลการจัดเกบ็ค่าภาษีสรรพสามิตรายเดือน 

ที่มา : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่  

กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

2558 130,185.12 293,900.99 196,208.22 110,606.29 194,133.43 118,491.28

2559 408,238.15 334,222.43 277,916.04 340,976.19 181,154.28 122,413.56

สงู(ต ่า) 278,053.03 40,321.44 81,707.82 230,369.90 (12,979.15 3,922.28

 (100,000.00)

 -

 100,000.00

 200,000.00

 300,000.00

 400,000.00

 500,000.00

จ 
าน

วน
เง
ิน
 

สรุปยอดเงิน ค่าภาษีสรรพสามิตเดือน กุมภาพันธ–์กรกฎาคม 2558 

    และเดือน กุมภาพันธ–์กรกฎาคม 2559 
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 เมื่อเปรียบเทยีบสดัส่วนค่าภาษีสรรพสามิตที่จัดเกบ็ได้ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่จัดเกบ็ค่าภาษีได้มากที่สุดเป็น ภาษีเคร่ืองดื่มแสตมป์เคร่ืองดื่ม    

ถึงร้อยละ 66 รองลงมาเป็นค่าใบอนุญาต (สรุา ยาสบู ยาเส้น และไพ่) ร้อยละ 19 ภาษีพรมและ

สิ่งทอ ร้อยละ 12 รายได้อื่นๆ (ค่าจ าหน่ายใบขน,รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ) ร้อยละ 2 และภาษี

เคร่ืองหอมและผลิตภัณฑเ์คร่ืองหอม ร้อยละ 1 (ดังภาพที่ 5) 

 
 

 

 

ภาพที ่5  เปรียบเทยีบสดัส่วนค่าภาษีสรรพสามิตที่จัดเกบ็ได้ 
 

ที่มา : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่  

  

 

 

 

 

 

 

66% 

12% 

2% 

19% 

1% 

เปรียบเทียบสดัส่วนค่าภาษีสรรพสามิตทีจ่ดัเก็บได ้

ระหว่างเดือน กุมภาพนัธ ์- กรกฎาคม 2559 

ภาษีเคร่ืองดื่มแสตมป์เคร่ืองดื่ม

(1,112,544.62 บาท) 

ภาษีเคร่ืองหอมและผลิตภัณฑเ์คร่ือง

หอม(1,694.07 บาท) 

ภาษีพรมและสิ่งทอ(207,322.23 

บาท) 

รายได้อื่นๆ(ค่าจ าหน่ายใบขน,รายได้

เบด็เตลด็อื่นๆ)(34,999.73 บาท) 

ใบอนุญาต(308,360 บาท) 

   - สรุา(252,340 บาท) 

   - ยาสบูและยาเส้น(55,500 บาท) 

   - ไพ่(520 บาท) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 จากการสัมภาษณ์พนักงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จ านวน 8 คน และ

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษี จ านวน 40 คน โดยใช้สนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ร่วม 

กบัการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการค้นหาประสบการณด้์านบวก เพ่ือ

ค้นหาจุดร่วม และจุดโดดเด่นน ามาใช้หาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

 5.1.1 การคน้พบ (Discovery) ใช้การตั้งค าถามเชิงบวก สมัภาษณ์พนักงานและผู้ประ 

กอบการร้านค้า เพ่ือค้นหาสิ่งดีๆ และประสบการณด้์านบวก ทั้งที่ประสบกบัตนเอง หรือผู้อื่นบอก

เล่า 

 5.1.2 การวาดฝัน (Dream) เมื่อเรารู้ความต้องการของพนักงานและความต้องการของ

ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม กน็ ามาวาดฝันถึงสิ่งที่เราอยากให้

เกดิขึ้น และสามารถเป็นจริงได้ โดยสอดคล้องกบันโยบายขององค์กร 

 5.1.3 การออกแบบ (Design) ก าหนดแผนกลยุทธ ์และก าหนดกระบวนการ ที่จะท าให้

ฝนัเราเป็นจริงได้ 

 5.1.4 การด าเนินการ (Destiny) เป็นขั้นตอนการน าสิ่งที่วิเคราะห์จาก 3 ขั้นตอนมาสู่

การปฏบิัติ สนับสนุน และประเมินผล 

 ขั้นตอนการสมัภาษณ ์ผู้ศึกษาใช้ค าถามเชิงบวก 5 ค าถาม มาใช้ในการสมัภาษณ์ค้นหาสิ่ง

ดีๆ และความต้องการของพนักงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ ดังน้ี 1) บรรยากาศ

ในที่ท างานที่ท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด 2) การให้บริการคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทบัใจมาก

ที่สุด อย่างไร 3) ท่านต้องการให้องค์กรมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง 4) สิ่งที่ท่านช่ืนชอบที่สุด

ของหน่วยงานคืออะไร 5) ท่านช่ืนชอบลักษณะการท างานของผู้น าและลักษณะการบริหารงาน

แบบใด และใช้ค าถามเชิงบวก 3 ค าถามมาใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษี 

ดังนี้  1) บรรยากาศในส านักงานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแล้วท าให้ท่านรู้สกึดีที่สดุเป็นแบบใด 

2)  การให้บริการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตคร้ังไหนที่ท าให้ท่านประทับใจมากที่สุด อย่างไร      

3) ท่านต้องการให้ส านักงานสรรพสามิตมีการดูแลเกี่ยวกบัด้านใดบ้าง ผู้ศึกษาได้ค้นพบสิ่งที่เป็น

จุดร่วม คือ ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ หรือความประทบัใจเชิงบวกที่ผู้ถูกสมัภาษณ์กล่าวถึงบ่อยคร้ัง 

และจุดโดดเด่น คือ ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ หรือความประทบัเชิงบวกที่มีบางคนกล่าวถึงและเรา

คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี น ามาวางแผนกลยุทธ์ และออกแบบกิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางใน
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การเพ่ิมประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีและเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานของบุคลากร 2 กลยุทธ ์

5 โครงการ ดังนี้  

 1.  กลยุทธใ์นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี 

  1) โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก เพ่ือการจัดเกบ็ที่ทั่วถงึ 

  2) โครงการ 3 นาทมีีคุณค่ากบัสรรพสามิต 

  3) โครงการจัดนิทรรศการ ประชาสมัพันธ ์กรมสรรพสามิต 

  4) โครงการจัดท าจุลสาร คู่มือประชาชน เสริมความรู้ 

 2.  กลยุทธใ์นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างาน 

  1) โครงการ KM เจ้าหน้าที่มุ่งสู่ one stop service 
 

5.2  ขอ้เสนอแนะ 

 การศึกษาในคร้ังนี้  ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี ของ ส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry)   

มาใช้เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีในการปฏบิัติงาน โดยศึกษาจากการสมัภาษณ์พนักงานส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จ านวน 8 ตัวอย่างและผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษี จ านวน 40 

ตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามเชิงบวกท าให้ได้รู้ความต้องการของพนักงานและผู้ประ 

กอบการร้านค้าที่เป็นประโยชน์กบัการปรับปรุง พัฒนาองค์กร คร้ังน้ีผู้ศึกษาน าสนุทรียสาธกมาใช้

กบัการพัฒนาประสทิธภิาพในการจัดเกบ็ภาษี ท าให้พบว่าพนักงานมีการเปล่ียนแปลงทศันคติใน 

ทางที่ดีขึ้ น มีการเรียนรู้  และพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เป็นสัญญาณที่ดีจะท าให้ทีมน า 

พาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ผลลัพธ์จากการศึกษาคร้ังน้ีไปในทศิทางที่ดี ผู้ศึกษาได้ขยาย

ผลพร้อมทั้งปรับปรุงโครงการเพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน และน าไปใช้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรภายใน

สงักดัในล าดับต่อไป 

 5.2.1 ขอ้เสนอแนะส านกังานสรรพสามิตพื้ นทีส่าขาบา้นไผ่ 

1)  มีมาตรการจูงใจในการให้ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษีเตม็ใจที่จะช าระ

ภาษี เช่น การจัดท าโครงการจ่ายภาษีมีรางวัล 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนที่จะครบก าหนดช าระภาษี เพ่ือให้

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษีมีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถงึความส าคัญของการช าระภาษี 

โดยจัดท าโครงการให้ความรู้ เร่ืองภาษีและอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเกบ็ภาษีต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกนั 

3)  แผนการจัดเกบ็ภาษีประจ าปีต้องก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเกบ็

ภาษี มีการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนให้ผู้บริหารทราบอยู่เสมอ เพ่ือน าไป

ปรับปรงุแก้ไขในประเดน็ปัญหา รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบการจัดเกบ็ภาษีอยู่เป็นประจ า 
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4)  การก าหนดกรอบอตัราก าลังและสรรหาเจ้าหน้าที่จัดเกบ็ภาษีให้เพียงพอกับ

ปริมาณงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดเกบ็ภาษีอย่างสม ่าเสมอ 

5)  การปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน เพราะเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้การ

จัดเกบ็ภาษีเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเรว็ และครบถ้วนเพ่ือไม่ให้มีการจัดเกบ็ภาษีซ า้ซ้อน 

6)  การปรับลดขั้นตอนในการท างาน ลดภาระงานที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งการ

ปรังปรุงผงัขั้นตอนในการช าระภาษีให้ชัดเจน เพ่ือช่วยให้การบริการกระชับและรวดเรว็ขึ้น 

7)  การขยายเวลาการให้บริการในวันหยุด และช่วงพักกลางวัน การออกบริการ

นอกสถานที่เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสียภาษีเข้าถึงบริการได้ง่าย และเป็นการช่วย

ประชาสมัพันธก์ารจัดเกบ็ภาษีได้อกีทางหน่ึง 

8)  การขยายช่องทางการช าระภาษีผ่านจุดช าระบริการ เช่น ธนาคาร เซเว่นอเีลฟ

เว่น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษีที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 

 5.2.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

  ส าหรับผู้ที่สนใจและน าวิธีการน้ีไปปรับใช้กบัการท างานขององค์กรซ่ึงองค์กรแต่

ละองค์กรจะมีวิธีการปฏบิัติงานและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกนั ทั้งน้ีการด าเนินงานต้องการ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายของหน่วยงานนั้นๆ ในส่วนของประเดน็ค าถาม   

ผู้ศึกษาอาจจะมีประเด็นค าถามเชิงลบเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงลบจากเจ้าหน้าที่และ

ผู้ประกอบการร้านค้าผู้เสยีภาษี ซ่ึงอาจจะได้แนวทางในการพัฒนาประสทิธภิาพในอกีรูปแบบหนึ่ง 
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บทสมัภาษณ ์

บทสมัภาษณพ์นักงานส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ จ านวน 8 คน 

 

คนที ่1 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ที่ท  าให้รู้สกึดีที่สดุคือทุกคนช่วยกนัท างาน เตม็อกเตม็ใจที่จะท างาน คือมีอะไร

     กช่็วยเหลือกัน แล้วกใ็นเร่ืองของ ให้เกบ็อารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบเอาไว้ข้างใน         

     อย่าเอาออกมาแสดงนะคะ แล้วคือทุกคนได้มาท างาน งานมันต้องเดินหน้า          

     มีจุดมุ่งหมายเรากต้็องดูถึง ประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนเป็นที่ตั้ง น่ีคือที่พ่ี         

     อยากให้เป็นอย่างน้ี ในส่วนของพ่ีนะ...ส่วนในเร่ืองของการท างานทุกคน       

     ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันนะคะ ไม่ให้แบ่งแยกว่างาน ของฉันของเธออะไร

     แบบน้ีพ่ีจะชอบแบบน้ี ในเร่ืองของการย้ิมแย้มแจ่มใส และกอ็ย่างคน ที่เค้ามา

     ติดต่อเรากอ็ยากจะให้ดูแลประชาชนที่เค้ามา อย่างมีจิตบริการ เพราะว่างาน

     ของเราคืองานบริการ ถ้าเกดิสมมุติว่าพอเค้าเข้ามาปุ๊บแล้วเราไม่อยากท าอะไร         

     บรรยากาศเสยีแล้วนะจริงไหม? และกอ็ย่างเร่ืองการเรียนรู้ ในองค์กรพ่ีกอ็ยาก

     ให้เป็น คือมีการสอนงาน เวลาหัวหน้าสอนอะไร ส่วนใหญ่หัวหน้าเค้าเป็นผู้มี            

     ประสบการณ์มาก่อน คือ น้องๆ กต้็องยอมรับฟังข้อคิดเหน็ของหัวหน้าตรงนี้

     ด้วยว่าท าไมเหตุผลที่หัวหน้าสอนแบบน้ีเป็นเพราะอะไร.....นะค่ะ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  จริงๆ แล้วอย่างประทบัใจเน่ีย พ่ีชอบในเร่ืองของการได้ออกไปบริการข้างนอก

     ที่ประทบัคือคนที่เค้าอยู่ล าบาก คือ การที่เรามาตั้งสาขาตรงน้ี มันมีผู้มีส่วนได้       

     ส่วนเสยี..ผู้ที่มีส่วนได้คือพวกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงคือเป็นผู้ที่ได้เปรียบและคน      

     ที่เค้าอยู่อ าเภอ ห่างไกลคือเค้าเป็นผู้เสียเปรียบและเวลาเค้ามาติดต่อเราเน่ีย        

       ค่าใช้จ่ายมันกเ็ยอะเค้ากล็ าบาก ที่น้ีเราออกไปให้บริการเค้า มันถือว่าเราเป็น         

     ข้าราชการที่ท  างานเพ่ือส่วนรวมจริงๆ และอีกอย่างหน่ึง ข้อดีของการที่เรา            

     ออกไปให้บริการข้างนอก เราได้เหน็สภาพแวดล้อมของพวกเค้า เราได้ดูได้รู้ ..      

     ใช่ไหมจอร์จ? เราได้ไปเหน็ร้านค้าเหน็อะไรอย่างเง๊ียะ เรากนึ็กสภาพแวดล้อม      

     ออกแล้วเวลาเราท างานและวางแผนอะไร เรากจ็ะนึกภาพออกว่าเราควรจะท า       

     อย่างไง น่ีคือความประทับใจของพ่ีนะ..ได้ออกไปบริการประชาชนข้างนอก          

     ที่ได้น่ังอยู่ข้างในนี้ เหมือนเราตั้งรับมันธรรมดา แต่อนันั้นมันคือเชิงรุก แล้วท า       

     ยังไงตรงนั้นมันถึงจะส าเร็จนะคะ ถ้าเราออกไปบริการข้างนอก แล้วเราท า            

     ส าเรจ็อนัน้ันมันคือเป็นเร่ืองที่ยอดเย่ียมเลยทเีดียวนะค่ะ... 
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ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ในเร่ืองของงบประมาณ บางทีเราก็มีงบน้อยอย่างหน่วยงานเราแบบนี้                 

       บางอย่างเรากซ้ื็อหาเอาเอง และกม็ีค่าเช่า หลวงจ่ายค่าเช่าให้กจ็ริงแต่ว่าใน          

       บางอย่างมันอาจจะไม่ครบไม่พร้อม อยากให้มีการจัดตั้งงบประมาณ คือ             

     ตอนน้ีมีนโยบายในเร่ืองของการบริการประชาชน สิ่งที่กรมควรจะดูแลกใ็น           

       เร่ืองของความที่มันเป็นทนัสมัย อย่างสาขาไหนเค้าขาดอย่างพวกคอมพิวเตอร์       

     ที่บอกว่าจะต้องมาตั้งเอาไว้ส าหรับบริการประชาชน และในเร่ืองที่พ่ีเห็นที่     

              อยากได้คือป้ายบอกทาง เราไม่มีแล้วจะให้เรามาหางบเอง เรากไ็ม่มีงบขนาด

     นั้นเพราะป้ายบอกทางค่าใช้จ่ายมันกเ็ยอะอยู่พอสมควร และกใ็นเร่ืองของตัว                   

     เจ้าหน้าที่ๆ ในกรมกอ็าจจะยังมองไม่เหน็ เคสองค์กรของเราคือเจ้าหน้าที่เรา         

     ลงกันเตม็หมดแล้ว มีครบหมด โต๊ะพ่ีทปีมี..คือมีทั้งหมดเลย แต่อย่างที่บอก        

     คือมันอยู่ที่ตรงหัวหน้าหน่วยงานด้วยว่าจะสามารถบริหารได้ดีขนาดไหน             

     กบัตัวบุคลากรที่มีอยู่เตม็พิกดัอยู่แล้ว เราจะบริหารให้มันเกดิประโยชน์สงูสุด       

     เราจะดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาได้อย่างไร อันนี้ ขึ้ นอยู่กับหัวหน้า                

     หน่วยงานนะ แต่ถ้าองค์กรจริงๆ อนัน้ันพ่ีว่าน่าจะเป็นในเร่ืองของงบประมาณ        

     ลงมาสนับสนุนในเร่ืองเกี่ยวกบัการบริการที่เหนือความคาดหมาย มันจะมีใน        

     เร่ืองการบริการที่เราอยากจะให้มันดีแต่บางทีเรายังขาดอะไรอยู่ เคร่ืองไม้            

     เคร่ืองมือที่เราอยากจะได้เพ่ิมอย่างคอมพิวเตอร์ ที่ว่ามาบริการประชาชน             

     ซ่ึงเวลาน้ันเค้าท าค าถามเรานิ ไอ้โน่นมีไหม ไอ้น่ีมีไหมแต่เรากไ็ม่มีไงถูกไหม        

     ค่ะ..เป็นอย่างนั้นแล้วกม็าให้คะแนนกนัใช่ไหม พอมันไม่มีมันกค็ือคะแนนตก       

     แล้วทน้ีีอย่างส านักงานแต่ละที่มันกไ็ม่เหมือนกันอีก บางที่ถ้าเค้าโชคดีเค้าได้        

     สร้างส านักงานเค้าเอง เค้ากส็ามารถบริหารส านักงานของเค้า ดูเหมือนเค้าจะดู      

     ดีกว่าแต่ของเราส านักงานเช่าเลก็ๆเรากอ็าจจะแบบว่า..คือมันเหมือนกับว่า          

     สภาพการแข่งขันมันสู้ เค้าไม่ได้ พูดถึงการแข่งขันภายในนะใช่ไหม.. เราก ็           

     อาจจะด้อยกว่าตรงนี้ ใช่ไหมค่ะ เพราะฉะนั้นการเป็นอยู่มันก็คือเหมือนไม่            

     เสมอภาคเท่าเทยีมถูกไหมค่ะ คือเราอยู่ในแบบเช่าแต่ของเค้าบางทบีางที่สร้าง      

     ใหญ่โตโอฬารนะค่ะเป็นอย่างน้ัน  น่ีคืออยากให้องค์กรเข้ามาดูแลตรงน้ีนะค่ะ 

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  เอาเป็นแบบว่า..สิ่งไม่มีชีวิตก่อนน้อ จุดเด่นกค็ือเข้ามาแล้วมันสบายตาดี คือ        

     มันโปร่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นส านักงานเล็กๆ แต่เราจัดมันดูโปร่งดีอะนะ ดูเข้า            

     มาแล้วรู้ สึกเหมือนมันอบอุ่นดี ความรู้ สึกของพ่ีนะ มันกใ็ช้ได้อยู่นะค่ะ เราก ็         

     สามารถดูแลเท่าที่ในเน้ือที่อันจ ากัดเน่ียเรากส็ามารถจัดสรรให้มันดูดีได้ พ่ีก ็        
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     ชอบตรงน้ี ข้อที่สองกค็ือตัวเจ้าหน้าที่เอง อย่างตัวน้องๆ อย่างน้ี ท างานกนัก็ๆ       

     ถอืว่าโอเคนะพ่ีกย็อมรับทเีดียวว่าท างานใช้ได้นะ อนัน้ีกค็ือพ่ีชอบตรงน้ีนะ.... 

ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  ผู้น าที่พ่ีชอบเหรอ..ผู้น าที่กล้ารับผิดชอบ ผู้น าที่กล้าคิดกล้าท า ที่พ่ีชอบนะ คือ       

     เวลาเจออย่างสมมุติผู้น า..พ่ีพูดถงึผู้น าใหญ่เลยนะ อย่างแค่สาขาเค้าเป็นหน่วย     

     ปฏบิัติถูกไหมค่ะ ทนีี้ เวลาเค้าเกดิปัญหาขึ้นมา ผู้น าระดับเหนือขึ้นไปต้องลงมา      

     ดู และผู้น าเองต้องรู้ ในเร่ืองของบุคลากรเป็นอย่างดี มีความรู้ ในเร่ืองของการ       

     จัดสรรทรัพยากรได้เป็นอย่างดีด้วย บางทีบางที่มันขาด แล้วทีน้ีเอาคนของ          

     สาขาเค้าไปช่วยในพ้ืนที่หมด แต่กป็ล่อยสาขาคนน้อย แต่เวลาอดังานกอ็ดัมาที่      

     สาขา ทุกอย่างต้องเสร็จต้องทันต้องอะไร ซ่ึงบางสาขาบางทีพ่ีถือว่าไม่เสมอ          

     ภาคเท่าเทยีมในเมื่อว่าเค้ามีบุคลากรของเค้าครบอยู่แล้ว อย่าดึงเอาของเค้าไป       

     ต้องให้อดัในหน่วยที่เป็นหน่วยปฏบิัติต้องให้เค้าเตม็ที่ คุณจะได้ประสทิธภิาพ       

     เยอะ แต่ถ้าหน่วยปฏบิัติคุณให้เค้าอยู่แบบขาดๆ บุคลากรไม่ครบ แล้วแต่ว่า        

     มันจะเป็นจะไป คุณอยู่อย่างไร มันกจ็ะท าของมันได้เอง มันกค็ือไม่ใช่แล้ว     

              กค็ือต้องลงมาดูตรงน้ีแล้วต้องกล้าตัดสนิใจด้วย อย่างบางคนน้ี เจ้าหน้าที่บาง         

     คนไม่มีประสทิธภิาพเรากต้็องกล้าที่จะด าเนินการกบัเค้าว่าจะท าอย่างไรใช่ไหม      

     ค่ะ ต้องบริหารจัดการเค้าให้มันได้ ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยอยู่กนัแบบอย่างนี้ ใ ช่        

      ไหมค่ะ มันกเ็ท่ากับว่าเป็นผู้บริหารที่ไม่กล้าท าอะไร แล้วงานมันกไ็ม่เกิด             

     ประสิทธิภาพ พ่ีอยากได้ผู้บริหารแบบน้ี ที่กล้าคิดกล้าท าแล้วกล้าที่จะลงมือ         

     ด าเนินการกบับุคคลากรที่ไร้ประสทิธภิาพด้วย น่ีคือพ่ีอยากได้แบบน่ีนะค่ะ.. 

 

คนที ่2 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ท างานเป็นกันเองและกร่็วมมือกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน โดยไม่ต้องแยกว่า          

     เป็นหัวหน้านะ เป็นลูกนะ คืองานไหนช่วยกันได้เรากช่็วยกัน เน่ียมันจะมี             

     บรรยากาศที่ดี อย่างบางทีเร่ืองบางอย่างเราเป็นหัวหน้าเราไม่ต้องช่วย แต่ว่า        

     พอน้องๆคุยมีปัญหาให้ช่วย เออ..หัวหน้ามาช่วยดูตรงน้ีหน่อยเราไปช่วยมันจะ     

     ดูเป็นกนัเอง มันจะมีความรู้สกึที่ดีกว่า 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การให้บริการเหรอ..มันกมี็หลายอย่างนะที่เด่นๆกค็ืออย่าง..ไม่ใช่เชิงว่าเรา          

     ประทบัใจ คือเรารู้สึกดีที่เราได้ให้บริการประชาชน อย่างเช่น ลูกค้ามาติดต่อ        

     เร่ืองจดทะเบียนเคร่ืองดื่มเค้าจะผลิตเคร่ืองดื่ม เค้าไม่รู้ ว่าต้องท าอย่างไร เราก ็     

     ได้ช่วยอธิบายและที่ส าคัญกค็ือมันต้องมีแบบแจ้งราคาให้กับทางราชการและ        
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     เค้าท าไม่เป็น และเรากไ็ด้ช่วยแนะน าเค้า ได้ช่วยเหลือเค้าตรงนี้  มันกร็ู้ สึกว่า         

     เราได้บริการเค้าเตม็ที่ ตรงน้ีจะรู้สกึว่าชอบ อย่างใบอนุญาตประชาชนเค้าจะมา      

     ติดต่อเราตลอดแล้วเราบริการเค้า ช่วยแนะน าเค้า คือคุณสงสัยอะไรเรายินดี        

     ตอบค าถามทุกข้อสงสยั อนันี้ กเ็ป็นการรู้สกึดีมันกเ็ป็นการประทบัใจขึ้นอยู่กบั       

     เราท าให้เรามีความรู้ สึกว่านะ..เราได้ท างานเตม็ที่และกมี็อะไรเรากไ็ด้คุยได้          

     ดูแลประชาชน 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  หลักๆ ส าคัญกค็ืออยากให้ดูแลบุคลากรนะ เพราะว่าอย่างการตอบแทน บางท ี     

     ส่วนมากอย่างพูดถึงการตอบแทนมันยังแบ่งเป็นระดับแต่คนที่ท างานจริงๆก ็       

     คือเด็กๆ จริงอยู่กว่าเราจะมาเป็นข้าราชการ เราก็ผ่านมางานเยอะแต่ว่า              

     ผลตอบแทนมันกต็ามวัยวุฒิแต่น่ีมันน่าจะมีแบบพิเศษให้เดก็บ้าง ทุกอย่างเดก็     

     ท างานหมดนะ เรากไ็ม่ได้ว่าทุกหน่วยงานนะ มันกจ็ะมีว่าถ้าขาดเดก็ๆ ไปถาม        

     ว่าคุณท าได้ไหม รองรับได้ไหม มีส่วนน้อยนะที่หัวหน้างานที่จะรู้ เร่ือง กเ็ลยคิด      

     ว่ามันน่าจะมีแบบ...เหมือนเป็นโบนัส มีเบี้ยเล้ียงพิเศษมาแบ่งให้เดก็ๆ หน่อย                    

     ตรงน้ีกแ็บ่งเกล่ียๆ จากผู้ใหญ่มา มันไม่ใช่ว่าเป็นเงินเดือน เบี้ยเล้ียงตรงนี้ เป็น       

     เบี้ ยเล้ียงพิเศษก็ให้เด็กที่ท  างานมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่นอกจากได้              

     เงินเดือนแล้วและกย็ังมีเบี้ยเล้ียงในต าแหน่ง มันจะมีอยู่แล้วแต่เดก็ๆ เค้าไม่มี       

     ตอนนี้ น่าจะเหน็ใจเดก็ๆนะ 

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  ชอบเหรอ..มันพูดยากนะ เพราะว่าถามว่า.. อันคนเราจริงๆ ชอบมันมีชอบมี

     ไม่ชอบ แต่ถ้าชอบคือการท างานร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมงานที่ดีเราได้แชร์ความรู้           

      แชร์ประสบการณก์นัถามว่างานบางอย่าง เราอยู่ตรงน้ีเราท าอยู่แค่หน้างานไม่กี่      

     เร่ืองแต่อกีที่หน่ึงมันจะมีหน้างานหลายเร่ืองซ่ึงถามว่าถ้าเราได้ย้ายไป มีสนิค้า       

     ตัวใหม่เข้ามา เราสามารถสอบถามและแชร์ประสบการณ์ให้กนัได้แบบนี้  ชอบ       

     ตรงนี้  มันมีการบอกกล่าวเหมือนพ่ีบอกน้อง พ่ีสอนน้อง ตรงน้ีจะชอบ                

     ความรู้สกึดีคือชอบตรงน้ีมากกว่า เกี่ยวกบัความรู้ในการท างาน คือการแบ่งปัน       

     กนัค่ะ 

ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  ชอบผู้น าแบบใช้คุณธรรม ใช้พระคุณไม่ใช่แบบเผดจ็คืออ านาจ ไม่ใช้แบบ           

     อ านาจบังคับจริงอยู่หัวหน้าสวมหัวโขนเป็นหัวหน้า เวลาการท างานมันต้อง          

     เด็ดขาดต้องเข้มแข็งจริง แต่งานของเรามันไม่ใช่เชิงว่าเด็ดขาด เราอิง                 

     กฎหมายๆ และเรากต้็องอิงแบบการบริหารงานภาครัฐแบบเพ่ือประชาชน           

     ไม่ใช่ว่าตึงตึงจนเกินไป แต่กไ็ม่ใช่ว่าหย่อนหย่อนจนผิดกฎหมาย เออ...ชอบ        



36 

 

     แบบนี้  คือถามว่า เร่ืองตรงนี้ คุยกบัประชาชนธรรมดา เพราะว่าไม่ต้องว่าเออ..       

     เราเป็นข้าราชการเป็นหัวหน้า สั่งประชาชนงี้ หรือสั่งลูกน้อง อย่างสั่งลูกน้อง          

     ช่วยท าตรงน้ี ดูตรงน้ีให้พ่ีหน่อยนะ อย่างน้ีมันน่าจะเป็นการท างานที่มีความสขุ       

     ผู้ใต้บังคับบัญชาน่าจะมีความสุข น่าจะชอบ และเค้ากจ็ะเตม็ใจ ว่ายวานท า                      

     อะไรเค้ากช็อบแม้จะเป็นนอกเวลาราชการ ความรู้ สึกน่าจะแบบเต็มที่นะ              

     องิเราดู อย่างถ้าพ่ีเป็นลูกน้องนะ สั่งวันน้ีไปอย่างน้ีนะ เราไป แต่ความเตม็ใจ         

     เราไม่มี ไปเพราะหน้าที่ แต่ถ้า เออเน่ีย..เยน็น้ีเราไปช่วยดูอันน้ีกันหน่อยน๊อ          

     เออ.. ดูอยากไปมากกว่าสั่งมันจะเป็นอย่างนี้  การท างานเหมือนกันช่วย               

     ท าช่วยดูตรงนี้ ให้หน่อยเออผิดหรือเปล่าไม่ใช่พอผิดแล้วต าหนิ ต าหนิเด็ก           

     ไม่ใช่ เออ..มันอาจจะพลาดไปนิดนึงน๊อ ลองดูใหม่อีกทหีนึ่งไหม กเ็ลยคิดว่า        

     ถ้าผู้บังคับบัญชาเป็นกันเองแบบนี้  ไม่ใช่ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วสั่งอย่าง         

     เดียว ช้ีนิ้ วสั่ง น่าจะไม่เวิร์ค การท างานเป็นทมีกจ็ะไม่มีนะ 

 

คนที ่3 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  บรรยากาศในส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ คือการต้อนรับ                  

      การให้บริการของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของเราจะสุภาพเรียบร้อย ย้ิมแย้ม            

      แจ่มใส ต้อนรับผู้รับบริการ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากที่สุด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้               

     ด าเนินการโครงการรถยนต์คันแรก ตอนนั้นผมอยู่ต าแหน่งงานจัดเกบ็ภาษีก ็       

     เลยด าเนินการเกี่ยวกบัโครงการรถยนต์คันแรก กร็ู้สกึว่าประทบัใจที่ประชาชน      

     มีความสนใจ พ้ืนที่สาขาเรากมี็ประมาณ 2 พันกว่ารายที่เข้ามาขึ้นทะเบียนขอ         

     ใช้สทิธิ์ฯ ในคร้ังน้ันและกเ็กดิผลส าเรจ็และมีความประทบัใจในการจัดเกบ็คร้ัง       

     นั้น  

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้องค์กรดูแลเจ้าหน้าที่ของเรา เกี่ยวกบัสวัสดิการ เพ่ิมเบี้ยเล้ียง ให้มาก       

     ขึ้นและเพ่ิมอุปกรณเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้ในในการท างานให้สะดวกขึ้น 

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  สิ่งที่ผมช่ืนชอบของหน่วยงานของเราคือ ความสะอาดของส านักงานและ   

     พนักงานต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใส สภุาพเรียบร้อย การรับโทรศัพทม์ีการ 

     ฝึกอบรมมาอย่างดี 
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ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  ตามที่ผมผ่านประสบการณ์ท างานมา กไ็ด้รับประสบการณ์ท างานจากผู้น า           

     หลายๆ คน สรุปแล้วผมคิดว่า ผู้น าแบบประชาธิปไตย คือ ให้ทุกคนสามารถ         

     แสดงออกความคิดเหน็ และมีข้อสรุปร่วมกนัเพ่ือน ามาซ่ึงผลส าเรจ็ขององค์กร      

     ต่อไป 

 

คนที ่4 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  บรรยากาศที่เป็นมิตรของเพ่ือนร่วมงาน และรู้สกึว่าท าให้เราไปไหนมาไหนได้       

     สะดวกดี สามารถออกไปท างานข้างนอกได้โดยไม่สะดุด 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ตอนที่มีผู้ประกอบการมาขอใบอนุญาตเยอะๆ และเรากไ็ด้ให้บริการ ได้ช่วย        

     เขียนแบบค าขอฯ ได้พูดคุยช่วยเหลือแนะน าขั้นตอนให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้องค์กรดูแลสวัสดิการเร่ืองเงินให้มากกว่านี้  เพราะว่าปัญหาเศรษฐกจิ       

     ในปัจจุบันนี้ มันตกต ่า การใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ยากล าบากมากขึ้ น และไหน           

     จะต้องมีปัญหาอะไรอื่นๆ ตามมาอกีเยอะ กอ็ยากจะให้เข้ามาดูแลเร่ืองเงินให้         

     มากกว่านี้  

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  บรรยากาศของส านักงานเป็นแบบว่าไม่ต้องจ าเจเหมือนแบบเดิมๆ เป็นแบบ        

     รูปแบบใหม่ๆ ดีที่สดุ 

ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  เป็นคนที่ดูแลลูกน้องทุกคนได้ทั่วถงึและจริงใจ พูดจาจริงจังและกท็ าจริงๆ 

 

คนที ่5 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  รู้สึกดี ทุกคนช่วยกนัท างาน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง       

     บรรยากาศกจ็ะได้ และกม็ีความจริงใจ ช่วยเหลือกันท างาน งานกจ็ะราบร่ืน

     ครับ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การให้บริการตอนช่วงโครงการรถยนต์คันแรกพ่ีประทับใจที่สุด ตอนที่                

     ให้บริการรถยนต์คันแรกที่ส านักงาน บรรยากาศคนเยอะทุกคนช่วยกนัท างาน        

     เห็นอกเห็นใจกันช่วยกันท างานเต็มที่ คนมาติดต่อกมี็ความอยากจะเข้ามา           
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     ติดต่อ ประชาชนเค้ากร็ู้สกึประทบัใจเราด้วยที่เราบริการเตม็ที่มีการรับแบบไม่      

     หยุดพักเที่ยง วันหยุดเสาร์อาทติย์กม็าท า ช่วยกนัท างานเตม็ที่ มีบรรยากาศดี       

     มากที่เราช่วยกนั 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  งานส่วนใหญ่เรากเ็ป็นงานบริการ เน้นบริการมากกว่าปราบปราบ อยากให้มี         

     การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกับประชาชนได้มากกว่านี้  มีความรู้ สึกว่าการ                 

     ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง ประชาชนยังรู้จักสรรพสามิตน้อย การบริการเรายัง        

     ไม่เข้าถึงเค้ามากเท่าที่ควร การประชาสัมพันธ์ยังน้อยเกินไปอยู่ อย่างอื่นก ็          

     อยากให้ปรับปรุงเร่ืองกฎระเบียบต่างๆพอสมควร เพราะมันนานมากแล้ว           

     ตั้งแต่รุ่นเก่าๆ กฎระเบียบต่างๆมันกส็ะสมกนัมา มันควรจะเปล่ียนใหม่ได้บ้าง      

     แล้ว ควรปรับปรุงระบบ ปรับปรุงกฎหมายได้บ้างแล้ว เพราะมันใช้กนัมานาน       

     บางกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2493 อย่างน้ี มันนานมากแล้วควรที่จะมีการ 

     ปรับปรงุได้แล้ว 

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  เราจัดเกบ็ภาษีจากโรงงานใหญ่เป็นหลัก เราเน้นโรงงานใหญ่เป็นหลัก เราเกบ็       

     จากต้นทาง เราไม่ได้เกบ็จากปลายทาง กเ็ป็นสิ่งที่ดีที่เราจัดเกบ็จากต้นทางเลย       

     ภาษีกจ็ะได้เตม็เมด็เตม็หน่วยมากเพราะว่าการจัดเกบ็ต้นทางโรงงานเลยการ

     เข้าออกของสินค้าเรากจ็ะรู้ เรากจ็ะจัดเกบ็ภาษีได้ค่อนข้างเตม็เมด็เตม็หน่วย

     มาก 

ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  สิ่งแรกต้องเข้าใจลูกน้อง อย่าก้าวก่ายงานลูกน้อง ต้องให้ลูกน้องท างาน ให้

     ลูกน้องคิดและกป็รับปรงุการท างานได้ สร้างบรรยากาศในที่ท างานให้เป็น 

     กนัเองมากที่สดุเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ถ้าคุณมาก้าวก่ายงาน

     ลูกน้องที่ท  าทุกอย่างคุณเก่งคนเดียวอยู่ทุกอย่าง ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่มีใคร

     เก่ง 

 

คนที ่6 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  อยู่กนัเป็นเหมือนครอบครัว มีอะไรกช่็วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ถงึงานจะเยอะจน     

     บางทถีงึกบัเครียดแต่เรากผ่็านมันไปได้ด้วยดี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ช่วงโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ซ่ึงมีประชาชน            

     สนใจในโครงการนี้มาก ตอนนั้นผมช่วยราชการอยู่ในพ้ืนที่คือจังหวัดขอนแก่น      
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     ซ่ึงรับแบบค าขอใช้สิทธิ์ฯรวมแล้วหน่ึงหม่ืนกว่ารายซ่ึงเยอะมาก มีมาท างาน                           

     ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน คอยให้   

     ค าแนะน าว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและยื่นแบบแล้วจะได้รับเงินคือเมื่อไหร่

     เรากบ็ริการด้วยความเตม็ใจ และเมื่อเวลาผ่านไปมีประชาชนผู้ได้รับเงินคืน

     ส าหรับรถยนต์ใหม่คัน แรกแล้ว มีการซ้ือขนม กาแฟ มาฝากทั้งๆ ที่เราไม่ได้

     เรียกร้องอะไรจากประชาชนด้วยเหตุการณ์คร้ังน้ีจึงท าให้ประทบัใจที่ได้ช่วยให้

     ประชาชนได้รับสทิธิ์ฯ คืนเงิน        

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  มีสวัสดิการให้ลูกจ้างให้เท่าเทยีมกนักบัข้าราชการ มีการปรับต าแหน่งให้ 

     เ จ้าหน้าที่ที่ท  างานมานาน มีการเบิกค่าเ ช่าที่ พักให้ลูกจ้าง อย่างเช่น             

     ที่ส  านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาส่วนใหญ่พนักงานกม็าจากต่างจังหวัด อยาก

     ให้องค์กรมาช่วยดูแลเกี่ยวกบัค่าเช่าที่พักให้กบัลูกจ้างที่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าที่

     พักได้ เพราะล าพังเงินเดือนในปัจจุบันกถ็อืว่ายังไม่เหมาะสมกบัสภาวะ 

     เศรษฐกจิในยุคปัจจุบัน 

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  การที่ได้มาท างานที่สรรพสามิต ซ่ึงเป็นองค์กรของรัฐ สงักดักระทรวงการคลัง       

     ที่มีหน้าที่จัดเกบ็ภาษีเข้ารัฐเพ่ือน าภาษีที่ได้มาพัฒนาประเทศ และช่ืนชอบที่         

     ได้มาท างานที่สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาบ้านไผ่ที่มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี ช่วยเหลือกนั       

     ท างาน และมีระบบงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ง่ายต่อการเรียนรู้ 

ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  ผู้น าที่มีลักษณะชอบช่วยเหลือลูกน้อง ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง เป็น      

     แบบอย่างที่ดีท างานด้วยความซ่ือสัตย์สจุริตเป็นมิตรกบัลูกน้อง ไม่ถือตัว พูด

     จริงท าจริงรู้ ระบบงานทุกอย่าง สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รับฟังความ

     คิดเห็นของลูกน้องปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความสามารถ ไม่ปิดกั้น    

     สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ 

 

คนที ่7 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ชอบบรรยากาศการพูดคุย สนุกสนานเฮฮา เป็นกนัเองและกช็อบคุยกนัไปแล้ว      

     รู้สกึอบอุ่นในที่ท างาน คุยกนัแล้วไม่เครียดครับ  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ชอบและประทับใจตอนที่ เราได้มีโอกาสออกไปบริการประชาชน เช่น         

     การออกไปเกบ็ใบอนุญาต ออกไปแนะน าพูดคุยกับร้านค้าเร่ืองสินค้า เช่น 
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     เหล้าบุหร่ีที่เรารับผิดชอบว่าเป็นยังไง ลักษณะของสินค้าเหล้าบุหร่ีเถื่อนเป็น

     ยังไง สนิค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอย่างไร 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ดูแลเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆของลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ อย่างเช่นลูกจ้าง          

     อยากให้มีขึ้นค่าครองชีพหรือว่าเงินเดือน คิดเปอร์เซน็ต์เป็นไปตามความขยัน      

     ของตัวบุคคลในแต่ละปี ถึงจะมีก าลังแรงใจและแรงจูงใจในการท างานบ้าง           

     อยากให้ช่วยในส่วนนี้ครับ 

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  คือการได้ออกไปตรวจดูสินค้าของที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมาย และจุดเด่นคือ        

     การได้ออกไปตรวจ ให้ค าแนะน า ปราบปรามของที่ผิดกฎหมายอย่างเหล้า           

     เถื่อนบุหร่ีเถื่อนครับ 

ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  ลักษณะของผู้น ากช็อบผู้น าที่มีความเข้มแขง็และกเ็ป็นคนที่ใจกว้าง เป็นคนที่       

     รับฟังความคิดเหน็ของแต่ละคนได้ทุกสถานการณค์รับ 

 

คนที ่8 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในทีท่ างานทีท่ าใหท่้านรูส้ึกดีทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  อันดับแรกคือรอยย้ิมของทุกๆคนในที่ท างาน การทักทายกัน พูดคุยแบบพ่ี          

     แบบน้องและการมีน ้าใจ จริงใจให้กันและกัน ลับหลังไม่มีต่อว่ากัน มีการ   

     ช่วยกันและให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรม แบ่งเบาภาระงานเท่าๆ กัน            

     มีกิจกรรมให้เล่นเพ่ือผ่อนคลายในการท างาน หัวหน้าไม่เครียดจนเกนิไป ให้

     ค าปรึกษาได้ เข้าพบได้ ไม่ถอืตัวมากสามารถเล่นกบัลูกน้องได้บางเร่ืองและให้

     แยกเร่ืองเครียดกบัเร่ืองงาน พูดคุยกนักบัลูกน้องไม่ซีเรียสจนเกินไป  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการครั้งไหนทีท่ าใหท่้านประทบัใจมากทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การให้บริการลูกค้าคือยิ้มสวัสดี พูดคุยกบัลูกค้าแบบเป็นกนัเอง และตอบ               

     ค าถามที่ลูกค้าสงสัยหรือถามและสามารถอธิบายความเข้าใจผิดของลูกค้าให้

     เป็นความถูกต้องตามระเบียบของระบบงานให้ลูกค้าเข้าใจและสบายใจและ

     ประทบัใจในเร่ืองของบริการทางเรา 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหอ้งคก์รมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ในเร่ืองของสวัสดิการเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ได้รับตามสัดส่วนที่ได้รับจริง ไม่มี

     การหมกเม็ดเป็นของตัวเอง อยากให้องค์กรมีความซ่ือสัตย์ตลอดไปตาม   

      นโยบายที่มีให้ส าหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว แบ่งสดัส่วนให้เท่ากนัตามที่ได้รับ            
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         สวัสดิการตามกฎหมายให้ทั่วถึงและตามเหตุสมควรหรือเสียงส่วนมากตาม

     กฎระเบียบ และมีสวัสดิการเพ่ิมขึ้นจากเดิมและดูจากงานที่ได้รับเพ่ิมขึ้น 

ค าถามที ่4    :  สิง่ทีท่่านช่ืนชอบทีสุ่ดของหน่วยงานคืออะไร 

ค าตอบ        :  การบริการลูกค้าที่มาติดต่อขอรับใบอนุญาต รอยย้ิม การทกัทาย พูดคุยแบบ       

     พ่ีแบบน้องรวมไปถึงบริการเคร่ืองดื่มให้กับลูกค้า การบริการรวดเร็ว พูดจา         

     ไพเราะท าให้ลูกค้าประทับใจท าให้ลูกค้าไม่เบื่อ และไม่รอรับบริการนาน             

     จนเกนิไป บริการด้วยใจ ใส่ใจกบัลูกค้าสม ่าเสมอท าอย่างแบบนี้ อย่างต่อเนื่อง       

     ท าให้ลูกค้าประทบัใจและชอบใจ 

ค าถามที ่5   :  ท่านช่ืนชอบลกัษณะการท างานของผูน้ าและลกัษณะการบริหารงานแบบใด 

ค าตอบ       :  ช่ืนชอบที่ ผู้น าพูดคุยแบบเป็นกันเอง พูดจาไพเราะและให้ค าปรึกษาได้               

     ช่วยเหลือได้บางเร่ืองและมีขวัญก าลังใจให้กับลูกน้องให้ทั่วถึงกัน มีรางวัล           

           สนับสนุนเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจกับลูกน้องต่อไป รวมไปถึงการแยกแยะเร่ือง         

     งานและเร่ืองส่วนตัวด้วยและแบ่งเร่ืองเวลาพักให้กบัลูกน้องบ้าง แบ่งเวลางาน      

     ให้ถูกต้องตามวินัยและตามทุกๆสาขาท าให้เหมือนกนัทุกๆ ระบบ 
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ภาคผนวก ข 

บทสมัภาษณผู์ป้ระกอบการรา้นคา้ผูเ้สียภาษี  
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บทสมัภาษณ ์

ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้เสยีภาษี จ านวน 40 คน 

 

คนที ่1 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เจ้าหน้าที่พูดคุยด้วยเป็นกนัเอง ดูไม่อดึอดั กเ็หมือนคนค้าขายเวลาเราท าอะไร     

     ชวนลูกค้าพูดคุย ลูกค้าเค้ากไ็ม่อดึอดั 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  แต่ละคร้ังไปกไ็ม่มีปัญหาอะไร เจ้าหน้าที่กแ็นะน าได้ดี เจ้าหน้าที่กบ็ริการได้         

     รวดเรว็ ไม่รอนาน 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  เวลาคนเปิดร้านใหม่อย่างพ่ี เปิดร้านใหม่บางทีเรายังไม่รู้ รายละเอียดอะไร           

     อยากให้ช่วยแนะน าแต่ว่าตอนเราไปติดต่อคร้ังแรกเจ้าหน้าที่เค้ากแ็นะน าดีอยู่        

     เหมือนกบัเราขายของใหม่ๆ อย่างเหล้านี้บางทเีป็นช่ือฝร่ังเรากไ็ม่รู้ ว่าเป็นของ        

        ไทยหรือของต่างประเทศอะไรอย่างน้ี บุหร่ีกเ็หมือนกนั 

 

คนที ่2 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  แบบสงบ อากาศดี มีน า้ให้ดื่มตลอด พนักงานทุกคนที่รับเร่ืองกระตือรือร้นที่       

     จะให้บริการ  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ส่วนใหญ่ประชาชนมาที่น่ีกเ็ดือดร้อนมา เค้ากม็าเพ่ิงพา เจ้าหน้าที่กใ็ห้ความ         

     ต้อนรับให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทุกอย่างที่ปฏบิัติมากค็ิดว่าเข้าท่าดี และ

     คร้ังมาติดต่อเร่ืองรถยนต์ ทุกคร้ังที่มาถึงแม้จะไม่ประสบความส าเร็จ        

     เหมือนในคร้ังก่อนๆ แต่กพ็อใจทุกคร้ัง ที่หัวหน้าช่วยตามเร่ืองให้ จนกระทั่ง

     คร้ังสดุท้าย หัวหน้าช่วยไปเดินเร่ืองที่จังหวัดมาให้จนเร่ืองผ่านไปได้ด้วยความ

     เรียบร้อย ท าให้เวลาผ่านไปผ่านมาจะแวะเข้ามาเย่ียมเยือนทกัทายแสดงความ

     เคารพหัวหน้าอยู่เป็นประจ า 
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ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ทุกด้านที่ท ามาดีหมดเลย แค่น้ีกบ็ริการเตม็ที่อยู่แล้ว เป็นกนัเองที่สดุ  

 

คนที ่3 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี    

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ปัจจุบันนะ กก็ารต้อนรับอะไรกด็ีอยู่ แต่ผมว่าสถานที่ท างานยังดูอึดอัดคับ           

     แคบไปนิดนึงอาจจะช่ัวคราวเพราะเช่าอยู่ใช่ไหม มันกย็ังไม่ค่อยดีเท่าทีควร          

     สถานที่นะ การต้อนรับการบริการอะไรกด็ี อทัธายาศัยกด็ีอยู่ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  รวดเรว็ กนัเอง สถานที่ตั้งกด็ี ติดต่อง่าย 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ช่วยให้ค าแนะน า อนัไหนถ้าผิดนิดๆหน่อยกแ็ค่ตักเตือนหรือช่วยแนะ      

     น าให้แก้ไข ไม่ใช่ว่าถ้าเหน็ผดินิดๆหน่อยๆ แล้วกเ็ล่นเอากฎหมายเลย อย่างนี้        

     บางทเีรากไ็ม่รู้จริงๆ กใ็ห้แบบเตือนหรือค่อยๆ ว่ากนันิดนึงไม่ถึงกบัว่า อย่าใช้                 

     กฎหมายเลยตรงๆนอกจากว่าถ้าเจตนาท าผิดอะไรจริงๆกค่็อยว่ากนั อกีอย่าง       

     หน่ึงไม่ใช่ว่าเหน็ผดิกต้็องฟันเลยมันกไ็ด้ค่อยดีครับและกอ็ยากให้ ดูแลเกี่ยวกบั      

     เร่ืองการขึ้นภาษีราคาเหล้าบุหร่ีหน่อย บางทรีาคามันขึ้นบ่อยเกนิไป ท าให้คน       

     ขายล าบากขึ้นนะครับ 

 

คนที ่4 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

      ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ปกติกด็ีอยู่แล้ว กเ็หมือนพ่ีน้องกนั กเ็หมือนญาติกนั คุยกนัเหมือนเป็นกนัเอง      

     อยู่แล้วนะครับ ปกติที่ผมมาติดต่อกโ็อเคให้ค าปรึกษาที่ดีครับเวลาผมถาม 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก        

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  กต็ั้งแต่คร้ังแรกเลยครับกค็ือให้ค าแนะน าผมมาโดยตลอด คร้ังแรกมากไ็ม่รู้           

     อะไรเลยครับ เหมือนคล าทางมา กถ็ือว่าให้ค าแนะน าที่ดีมากครับ โดยรวมก ็       

       เหมือนข้อแรก กต็ั้งแต่ที่ผมมาคร้ังแรกเลย กป็ระทับใจมาโดยตลอด อยู่ใน          

     เกณฑท์ี่ดีมาโดยตลอดทุกคร้ังที่มาติดต่อ มีอะไรกถ็ามกนัได้หมดครับ 
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ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  คือถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเกี่ยวกับกฎหมายที่ควบคุม มาตราใหม่ๆ หรืออะไร            

      ต่างๆ เวลามีมาตรการใหม่ๆ กอ็ยากให้ยื่นเสนอให้โรงงานรู้ ด้วยว่าเป็นอย่างไร      

     กจ็ะได้ปรับตัวตามยุคสมัยไปด้วยครับ 

 

คนที ่5 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  กด็ีครับ รู้สกึว่าไม่อดึอดั เข้ามาแล้วดูสบายๆ ดี เอาง่ายๆ ว่าไม่ดูอดึอดันะ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  มันกไ็ม่ได้มีอะไรมากมาย เพราะว่าพ่ีมาติดต่อแค่น้ีเองกไ็ม่ถึงขนาดว่าไม่             

     ประทับใจและกไ็ม่ถึงขนาดกับประทับใจอะไรมากมายขนาดนั้น กถ็ือว่าเป็น          

     ธรรมดาทั่วไปๆ ครับ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกไปให้ค าแนะน า ให้บริการเกบ็ใบอนุญาตที่ร้านบ้าง เพราะบางท ี       

     เรากลื็มมาต่อ 

 

คนที ่6 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ดูร่ืนตาร่ืนใจดี จัดเป็นสดัเป็นส่วนดีครับ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ผมกเ็พ่ิงมาคร้ังแรก พนักงานอยู่น่ีเค้ากเ็ข้ามาถามเราให้ค าแนะน าว่าเราต้อง        

     ขออนุญาตประเภทไหนบ้าง และเค้ากด็ าเนินการให้เลยครับ ไม่ได้รอนาน           

     เหมือนไปโรงพยาบาลครับ รวดเรว็ทนัใจดีครับ ประทบัใจของงานที่น่ีละครับ       

     เสมอภาคกนัไปหมด ให้ความเป็นมิตรดีครับ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  กอ็ยากให้ออกไปให้ค าแนะน า เพราะบางทีมีสินค้าที่เราไม่รู้ ว่าต้องออกเป็น          

     ใบอนุญาตประเภทไหนบ้าง 
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คนที ่7 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  พนักงานย้ิมแย้มแจ่มใส ไม่จ าเป็นต้องตรึงเครียด หรือเวลาที่เราสงสัยอะไร         

     ให้สอบถามได้โดยที่ไม่ต้องเกรงใจ เพราะว่าทุกคร้ังหรือทุกคนกต็ามถ้าเข้ามา       

     ในสถานะภาพแบบนี้ มันกต้็องมีเร่ืองสงสัยบ้าง หรือถ้าสอบถามกไ็ม่อยากให้        

     เจ้าถ้าที่ใช้ค าพูดที่รุนแรง หรือว่าแบบตรึงเครียดเกินไป เพราะว่าบางทีที่             

     คนเรามาอาจจะมาในเวลาที่อารมณไ์ม่ดีกมี็บางคร้ังนะค่ะ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  กด็ีทุกคน คร้ังก่อน ปีที่แล้วกด็ี ขนาดปีที่แล้วโดนติดตามไปถึงบ้าน มาต่อคร้ัง      

     นี้ กย็ังต้อนรับดีอยู่เหมือนเดิมนะค่ะ แบบนี้ กด็ีอยู่แล้วค่ะ แต่ว่ากเ็คยเห็น             

     เจ้าหน้าที่ออกไปติดตามร้านค้า แต่ว่ากมี็บางจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นร้านค้า            

     กอ็ยากให้ออกไปตรวจร้านค้าข้างนอกบ้างค่ะ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  แบบน้ีกด็ีแล้วค่ะ แต่ว่าถ้าจะให้ดีอยากให้ออกพ้ืนที่ไปบริการข้างนอก บางท ี       

     เรากไ็ม่ค่อยมีเวลาว่างหรือคนเราไม่มีหรือบางทร้ีานค้าร้านไหนที่ไม่สะดวกที่        

     จะเข้ามา เค้าไม่มีรถมา กอ็ยากให้ออกไปบริการนอกพ้ืนที่ ให้ไปประกาศหรือ       

     ไปจี้ ตามหมู่บ้านเลย เพราะว่าบางที อย่างหมู่บ้านพวกหนูใหญ่ๆ ร้านค้าบาง        

     ร้านเค้ากไ็ม่เข้ามา บางร้านเค้ากเ็ปิดแบบหลบๆ ซ่อนๆ ทั้งที่เราเปิดแบบ             

     เปิดเผย เราเสยีภาษีแบบปกติ อยากให้ออกไปตรวจด้วยค่ะ 

 

คนที ่8 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  กม็ีพนักงานสอบถามว่าต้องการอะไรค่ะ ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่แนะน าค่ะ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  คร้ังน้ีกเ็พ่ิงมาติดต่อเป็นคร้ังแรก เจ้าหน้าที่กใ็ห้บริการดี ให้ค าแนะน าดีนะค่ะ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  กอ็ยากให้ออกพ้ืนที่ไปตรวจข้างนอก ให้ค าแนะน า บริการข้างนอกบ้างนะค่ะ 
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คนที ่9 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เวลาเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่กต้็อนรับดี เค้าถามว่ามาท าอะไร และกใ็ห้บริการ         

     รวดเรว็ดีครับ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ล่าสุดที่เพ่ิงไปเสียภาษี เจ้าหน้าที่กแ็นะน าว่าสินค้าที่เราต้องเสียอะไร ยังไง           

     เท่าไหร่บ้างครับ ที่เหน็ๆ กน่็าจะเป็นด้านบริการมากกว่าครับ กค็ือเจ้าหน้าที่        

     ให้ค าแนะน าเวลาไปติดต่อ และให้บริการดีครับ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  เจ้าหน้าที่กเ็ข้ามาดูแล อย่างในช่วงเทศกาล กมี็เจ้าหน้าที่ได้ออกมาแนะน ามา        

     แจ้งเวลาให้ขายเหล้า และผมกเ็ห็นมีบางร้านกย็ังไม่ได้เสียภาษีให้ถูกต้องก ็          

     อยากให้ออกมาตรวจ มาให้ค าแนะน าบ้างนะครับ  

 

คนที ่10 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตที่ท่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  อยากให้เจ้าหน้าที่ทกัทายเวลาเข้าไปติดต่อ สอบถามว่ามาท าอะไร  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  คือว่าปีหน่ึงไปคร้ังหน่ึง กไ็ม่มีอะไรมาก แต่กมี็เจ้าหน้าที่สอบถามพูดคุยให้          

     ค าแนะน า ท าให้เราเข้าใจในสนิค้าแต่ละประเภทที่เราจะขออนุญาตขาย 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ออกมาอ านวยความสะดวกที่ ร้านค้า ช่วยออกมาเก็บใบอนุญาตข้างนอก              

     มาตรวจดูสนิค้าอย่างบุหร่ีที่รับมากบัรถเร่ขาย ได้ยินข่าวว่ามีบุหร่ีปลอมที่ไม่ได้      

     เสยีภาษีมาขายช่วงหนึ่ง กก็ลัวที่จะรับบุหร่ีที่ไม่ได้เสยีภาษีมาขาย และกไ็ด้ยิน        

     ว่ามีร้านค้ากโ็ดนปรับไปกม็ี 

 

คนที ่11 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เป็นกนัเอง เข้ามาติดต่อแล้วท าให้สบายใจดี เจ้าหน้าที่กต้็อนรับเป็นอย่างดี 
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ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การท างานของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อประชาชน ทุกคร้ังที่มาใช้บริการ กร็วดเรว็ทนัใจ       

     ดีเลยท าให้ประทบัใจมาก 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ทุกด้านเกี่ยวกบัการค้าขาย ส่วนมากกอ็ยากให้เป็นเหล้า บุหร่ี สิ่งที่ไม่ดีกอ็ยาก      

     ให้ช่วยตักเตือน มีอะไรมาใหม่ๆ กอ็ยากให้ออกไปประชาสมัพันธใ์ห้ค าแนะน า 

 

คนที ่12 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  การเป็นกนัเองในการต้อนรับผู้มาใช้บริการ ท าให้คร้ังต่อไปเรากอ็ยากที่จะมา       

       ใช้บริการอกี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก        

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่มาใช้บริการ การท างานของเจ้าหน้าที่ แต่ละคร้ังกใ็ห้บริการด้วยความ      

     รวดเรว็ ทนัใจดี และอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ถอืว่าตอนนี้ ทุกอย่างกอ็ยู่ในความพอดีและเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

คนที ่13 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจที่จะ       

     ให้บริการ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ตอนมาติดต่อกมี็เจ้าหน้าที่ถามว่า ติดต่อเร่ืองอะไร โดยพูดจาสุภาพเป็น             

     กนัเองทุกคร้ังเวลาเข้าไปติดต่อที่ส านักงาน 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  งานที่ท าอยู่กด็ีอยู่แล้ว แต่อยากให้เพ่ิมการดูแลให้ทั่วถึงมากกว่าน้ี เพราะยังมี       

     บางร้านที่เค้าขายแต่ไม่มาขอใบอนุญาตกมี็ 
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คนที ่14 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ต้อนรับลูกค้าดี พูดจาไพเราะ ไม่ถือตัว บางคร้ังกอ็าจจะชวนคุย หรือให้    

     ค าแนะน าเพ่ิมเติมบ้างด้วยกด็ี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็วดี ทุกปีที่มาติดต่อไม่ได้รอ         

     นาน  

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ดูแลเร่ืองราคาเหล้า บุหร่ี อย่าให้แพงมากเกนิไป เพราะทุกวันน้ีกข็าย       

     ยากอยู่แล้ว  

 

คนที ่15 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี      

         ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เดินเข้ามาติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่เป็นกนัเอง เตม็ใจที่จะให้บริการ  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่มาติดต่อเจ้าหน้าที่กบ็ริการดีทุกคร้ัง ประทบัใจทุกคร้ัง ส านักงานกดู็       

     เป็นระเบียบ เดินทางเข้ามาติดต่อกส็ะดวก เยน็สบาย 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบ สินค้าที่เกี่ยวกับสรรพสามิต ให้ความรู้           

     ความเข้าใจกบัคนที่มาติดต่อกบัสรรพสามิต เพราะสนิค้าบางอย่างเรากไ็ม่รู้ ว่า       

     จะต้องเสยีภาษีรึเปล่า 

 

คนที ่16 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน พูดคุยด้วยแล้วเป็นกนัเองดี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 
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ค าตอบ       :  เม่ือช่วงประมาณปี 2557 เป็นต้นมา ไปแล้วเจ้าหน้าที่ ช่วยให้ค าแนะน า              

     บริการด้วยดีมาโดยตลอด เจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตรภาพและการให้บริการที่        

     รวดเรว็ ไม่รอนาน 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ทางสรรพสามิตอธิบายหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกบับุหร่ีปลอม และสรุาที่       

     น าเข้าไม่ถูกต้อง บางทีร้านค้าเลก็ๆ อาจไม่รู้ จักว่าสินค้าที่รับมาน้ันเป็นบุหร่ี           

     และสรุาที่ถูกต้องหรือไม่ 

 

คนที ่17 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

       ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เจ้าหน้าที่บริการดี ย้ิมแย้ม พูดจาดี และคอยให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ        

     ร้านค้า  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก        

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ไปใช้บริการคร้ังไหนกร็ู้ สึกประทับทุกคร้ัง บริการดีเป็นกันเองมาก บริการที่          

     รวดเรว็ และส านักงานเป็นระเบียบ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกไปดูแล ตรวจดูสนิค้า ให้ค าแนะน าว่าสนิค้าที่เอามาขายเป็นสนิค้า      

     ที่ถูกต้องตามกฎหมายไหม 

 

คนที ่18 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เข้าไปติดต่อแล้วสบายใจไม่กดดัน เจ้าหน้าที่เป็นกนัเอง บริการดี รวดเรว็            

     ทนัใจ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ดีทุกคร้ังที่ไปติดต่อถงึแม้จะไปปีละคร้ัง แต่ละคร้ังเจ้าหน้าที่กบ็ริการด้วยความ       

        รวดเรว็ท าให้ประทบัใจในการให้บริการ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ดูแลในทุกๆเร่ืองที่เกี่ยวกับกฎหมายของกรมสรรพสามิต เพราะ              

     บางอย่างเรากไ็ม่รู้  พอเอาสนิค้ามาขายบางคร้ังกมี็เจ้าหน้าที่ออกมาปรับ 



51 

 

คนที ่19 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เจ้าหน้าที่บริการดี เป็นกนัเอง คอยให้ค าแนะน าจนเสรจ็สิ้นกระบวนการ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ไปติดต่อขอเสยีภาษีค่าเหล้า บุหร่ี เจ้าหน้าที่ให้บริการต้อนรับดี  

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกไปตรวจปราบปรามร้านค้าที่ท  าผดิกฎหมาย ร้านค้าที่ไม่เสยีภาษี 

 

คนที ่20 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน าให้ความกระจ่าง อธบิายรายละเอยีด       

     ได้ดี และเป็นกนัเองต่อผู้ไปติดต่อสอบถามเป็นอย่างดี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ไปติดต่อเสยีภาษีเหล้า บุหร่ี แล้วไม่ได้รอนาน มีการให้บริการที่เป็นรูปธรรม        

     โดยการใช้หลักธรรมาภิบาล 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ออกไปตรวจร้านค้าในเขตรับผิดชอบ ก ากับดูแลในการกระท าผิดในการค้า          

     ขาย และการหลีกเล่ียงภาษี 

 

คนที ่21 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ต้อนรับให้บริการดี พูดจาไพเราะสภุาพกบัผู้มาติดต่อ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก็ใ ห้บริการด้วยความรวดเร็วไม่รอนาน                    

     การตกแต่งส านักงานกดู็สะอาดและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
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ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ออกไปให้ค าแนะน าในการค้าขาย และถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆ กอ็อกไป          

     ประชาสมัพันธใ์ห้ความรู้   

 

คนที ่22 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  สะดวกสบาย เจ้าหน้าที่ให้บริการดี และเป็นกนัเอง 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ประทบัใจทุกคร้ังที่มาติดต่อ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ พูดจาสภุาพและชอบ      

     ตรงที่ไม่ได้รอนาน 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ทุกๆเร่ืองเกี่ยวกบัการค้าขาย การออกไปให้ค าแนะน า และออกไปเกบ็ภาษีที่        

     ร้าน 

 

คนที ่23 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี  

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เจ้าหน้าที่ให้บริการดี ย้ิมแย้มแจ่มใส ให้บริการต้อนรับดี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่มาติดต่อ เพราะเจ้าหน้าที่จะคอยอธิบายตลอดเวลาในเร่ืองที่เราไม่         

     เข้าใจ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กเ็ป็นไปด้วยความรวดเรว็ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  แบบที่เป็นอยู่กด็ีอยู่แล้ว แต่ถ้ามีโอกาสกอ็ยากให้ออกไปเกบ็ภาษีข้างนอกบ้าง        

     ออกไปให้ค าแนะน า ให้ความรู้ เกี่ยวกบัภาษีสรรพสามิต 

 

คนที ่24 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

       ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  สะดวกสบาย บริการดี เจ้าหน้าที่บริการย้ิมแย้มแจ่มใส  
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ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  เจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ให้ค าแนะน าให้เราได้รู้หลายๆ เร่ืองเกี่ยวกบัภาษีที่เรา      

     ไม่เข้าใจ บริการด้วยความรวดเรว็ได้ดีมาก 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกไปให้บริการ ออกไปตรวจสรุาผดิกฎหมาย ให้ค าแนะน าเร่ืองภาษี     

     ต่างๆ  

 

คนที ่25 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี  

        ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  สะดวกสบาย บรรยากาศดี ดูเป็นมิตรกบัผู้มาติดต่อ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นกันเองทุกคร้ังที่มาติดต่อ ท าให้เรากล้าที่จะ          

     ถามในเร่ืองที่เราสงสัย ไม่เข้าใจ และเจ้าหน้าที่กใ็ห้ค าตอบได้ในทุกๆ เร่ือง           

     เจ้าหน้าที่บริการดี หน้าไม่งอ รอไม่นาน บริการถูกใจ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ควบคุมเกี่ยวกับราคาเหล้า บุหร่ี เพราะขึ้ นภาษีมากแล้วท าให้ราคา          

     แพงขายไม่ค่อยได้ 

 

คนที ่26 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

      ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  สะดวกสบาย เจ้าหน้าที่บริการดีด้วยความเตม็ใจ เป็นกนัเอง 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ให้บริการดีรวดเรว็ไม่รอนาน ท าตามกฎระเบียบ        

     ทุกอย่าง และให้บริการเป็นอย่างดี 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ทุกๆ เร่ืองเกี่ยวกบัการค้า ออกไปให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัภาษีเหล้า บุหร่ี  
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คนที ่27 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

      ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  แบบเป็นกนัเองและเจ้าหน้าที่บริการดีรวดเรว็ พูดจาสภุาพ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ประทบัใจทุกคร้ัง เน่ืองจากบริการดีพูดจาสภุาพ อากาศกเ็ยน็สบาย เจ้าหน้าที่       

     กเ็ป็นกนัเอง สถานที่ในส านักงานกส็ะอาดดี 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากจะให้ออกเดินทางมาเกบ็ภาษีตามร้านค้าในชุมชน เพราะบางคร้ังลืมมา        

     จ่าย  

 

คนที ่28 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เข้ามาติดต่อแล้วสบายใจ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นกนัเอง 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่มาต่อขอใบอนุญาตขายสรุา ให้บริการรวดเรว็ทนัใจ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  การออกไปให้ความรู้ เกี่ยวกบัภาษีสรุา ยาสบู และสิ่งที่ผดิกฎหมาย 

 

 

คนที ่29 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  มีพนักงานต้อนรับดี พูดจาสภุาพ ยิ้มแย้มเตม็อกเตม็ใจที่จะให้บริการ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การมาขอต่อใบอนุญาตขายสรุา พอย่ืนให้เจ้าหน้าที่เค้ากท็ าให้เลยไม่ได้รอนาน  

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ไม่มีอะไรมากแค่คอยดูแต่ละร้านค้าให้ดี ออกไปตรวจเพราะว่ามีร้านค้าใหม่ๆ      

     ที่เปิดแต่ยังไม่มาขออนุญาตขายสรุากมี็  
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คนที ่30 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เวลาไปติดต่อ เจ้าหน้าที่กใ็ห้ค าแนะน าดี อะไรที่ผมไม่เข้าใจผมกถ็าม อย่าง          

     แบบภาษีพวกเหล้านอก ยาเส้นอย่างที่ร้านที่ไม่ได้ขายแล้ว ขอค าปรึกษาแล้ว         

     เจ้าหน้าที่กใ็ห้ค าปรึกษาดี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก        

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  กน่็าจะเป็นคร้ังล่าสดุเม่ือปีที่แล้วตอนไปต่อขอใบอนุญาต ประทบัใจการ 

     บริการเวลาที่เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรา เราไม่เข้าใจอะไร เจ้าหน้าที่กใ็ห้ 

     ค าปรึกษาที่ดีเข้าไปกส็ะดวกสบายเข้าไปติดต่อแล้วเยน็สบายดีครับ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  จะมีบางคร้ังที่สรรพสามิตจะมาตรวจมาเย่ียมที่ร้าน กอ็ยากให้แนะน าความรู้          

     เกี่ยวกบัภาษีต่างๆ เพราะบางคร้ังไปรับยาสบูย่ีห้อใหม่ๆ มา ไม่รู้ ว่าเป็นของใน        

     ประเทศหรือต่างประเทศ 

 

คนที ่31 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี  

        ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง เวลาสอบถามข้อมูลกอ็ยากให้พูดคุยด้วยความสุภาพ           

     และให้ค าแนะน าได้ทุกเร่ือง  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกปีที่มาติดต่อขอใบอนุญาตขาย เจ้าหน้าที่กใ็ห้บริการดีมาโดยตลอด มาปี         

     ไหนกร็อไม่นาน 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกมาแนะน าเร่ืองภาษี แนะน าเวลาที่จะต้องช าระภาษี แต่ว่าถ้าจะให้      

     ดีน่าจะมีการเตือนเวลามาจ่าย เพราะบางคร้ังกลื็ม เรากโ็ดนปรับ อยากให้มี         

     การเตือน 
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คนที ่32 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เจ้าหน้าที่ทกัทายเวลาเข้าไปติดต่อ ถามว่ามาติดต่อเร่ืองอะไร ให้ค าแนะน าใน       

     การเสยีภาษี 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  นานๆ ทกีเ็ข้าไปติดต่อท ีในการเข้าไปขอต่อใบอนุญาต เจ้าหน้าที่กจ็ าเราได้ว่า       

     ร้านเราอยู่ตรงไหน ถามว่าขายอะไรเพ่ิมหรือเปล่า และกด็ีที่แยกออกมาจาก         

     ส่วนราชการ ออกมาตั้งอยู่ข้างนอกแล้วสะดวกเวลามาติดต่อ เพราะว่าเข้าไป         

     รวมกบัส่วนราชการกจ็ะดูแออดัไป 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกมาบริการนอกสถานที่กด็ีนะ แต่คงยากนะ เพราะลูกค้ามันเยอะ  

 

คนที ่33 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี  

       ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  สะดวกสบาย เจ้าหน้าที่ต้อนรับดี  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ตอนไปขอต่อใบอนุญาต เจ้าหน้าที่บริการดี พูดจาไพเราะสภุาพ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกมาช่วยเกบ็ใบอนุญาตที่ร้าน 

 

คนที ่34 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  แบบที่เป็นอยู่ง่ายๆ กด็ีอยู่แล้ว เยน็ๆ สบายๆ รวดเรว็ดี มันง่าย สะดวกต่อ

     การมาติดต่อ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 
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ค าตอบ       :  กด็ีทุกคนนะ แต่ว่ามีพ่ีไก่ กใ็ห้บริการดี ทั้งสอบถามทางโทรศัพทไ์ด้ เกี่ยวกับ        

     การที่เราจะเพ่ิมขนาดเพ่ิมสนิค้า เรากถ็ามพ่ีไก่ได้ ถ้าเรามีปัญหาอะไร พ่ีเค้าก ็      

     แนะน าได้เลยนะ และคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่ประทบัใจที่สดุ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ออกไปตรวจดูสินค้าของปลอมตามท้องตลาด เพราะตอนนี้ ขายไม่          

     ค่อยได้เพราะของปลอม เค้าเอาที่อยู่ของโรงงานไปท าเองเลย เจ้าของโรงงาน          

     เลยไม่ค่อยมีออเดอร์สนิค้า ของปลอมเป็นเคร่ืองดื่ม มีคนโทรมาสอบถามแต่       

     ไม่มีสนิค้าในโรงงาน เราไม่เคยขอไว้ เค้าผลิตแล้วมาอ้างช่ือโรงงานเรา 

 

คนที ่35 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เข้ามาแล้วอากาศเยน็สบาย แล้วกพ็นักงานกพู็ดเพราะ ทุกคนที่ผมมา ไม่ได้         

     ยินว่าพูดไม่ดี อธัยาศัยดีกนัทุกคน 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ผมกป็ระทับใจทุกอย่างนะครับที่การบริการให้กับพ่อนะ ถ้าเราได้ยินค าพูด          

     เพราะๆ เรากด็ีใจนะเวลาเรามาติดต่องาน ส านักงานกห็าง่ายเป็นจุดเด่น  

     เพราะอยู่ติดกบัถนน สะดวกเวลามาติดต่อ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้มีเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเกบ็ข้างนอกกด็ี ถ้าเป็นไปไม่ได้กไ็ม่เป็นไร 

 

คนที ่36 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  พนักงานเป็นมิตรค่ะ และอากาศเยน็สบายดี พนักงานเตม็ใจที่จะให้บริการค่ะ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  บรรยากาศในการท างานค่ะ ทุกอย่างกดู็โอเคดีค่ะ เจ้าหนาที่กมี็ความ       

     กระตือรือร้นในการให้บริการและรวดเรว็ทนัใจค่ะ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ออกไปตรวจร้านค้า ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัภาษีบ้างค่ะ เพราะมีสนิค้าบางอย่าง       

     ที่เราเอามาขายเพ่ิม ไม่รู้ ว่าจะเราจะต้องย่ืนขอใบอนุญาตใหม่หรือเปล่า 
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คนที ่37 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  ไม่อดึอดั มีที่น่ังรอ พนักงานต้อนรับดี พูดเพราะ  

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  ทุกคร้ังที่ไปเจ้าหน้าที่กส็อบถามว่าจ่ายเท่าน้ีนะ อธิบายแนะน าให้เข้าใจและ          

     เจ้าหน้าที่กพู็ดเพราะ ส านักงานจัดเป็นระเบียบดี มีการจัดตกแต่งสวยงาม 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆ กใ็ห้มาแจ้งด้วย ถ้าจะเข้ามาตรวจกอ็ยากให้มาเตือน         

     ก่อนหน่อย และอยากให้มาให้ค าแนะน าหน่อยว่าแม่ขายแบบน้ี มีสนิค้าอะไรที่       

     ผดิไหมกอ็ยากให้ออกมาแนะน าหน่อย 

 

คนที ่38 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

        ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เป็นกนัเอง แบบว่าเข้าไปติดต่อได้ง่าย ให้บริการรวดเรว็ทนัใจ 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การมาขอต่อใบอนุญาต เพราะไม่ได้รอนานรวดเรว็ทนัใจดีครับ ผมว่าการ            

     ให้บริการของเจ้าหน้าที่รวดเรว็ทนัใจดีครับ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  อยากให้ลดภาษี เพราะวันหน่ึงขายของได้ไม่กี่บาท แต่ว่าค่าภาษีแพงเหลือเกนิ      

     และผมกไ็ด้เสียทั้ง 3 ทางเลย สรรพสามิต สรรพากร และเทศบาล ว่าจะเลิก         

     ขาย และตอนน้ีกบัข้าวกเ็ลิกขายแล้ว อยากให้ลดภาษีตรงน้ีบ้าง เจ้าหน้าที่เกบ็        

     กเ็กบ็ทุกร้านหละครับผมกไ็ม่ได้ว่าเพราะมันเป็นหน้าที่ของเค้า ถ้าลดได้ก ็           

     อยากให้ลดถ้าลดไม่ได้กไ็ม่เป็นไร 

 

คนที ่39 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเรว็ บริการด้วยความเตม็อกเตม็ใจ  
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ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  เวลาไปติดต่อขอใบอนุญาต ไปย่ืนกับเจ้าหน้าที่แล้วไม่ได้รอนาน เจ้าหน้าที่ก ็       

     ท าให้เลยให้บริการรวดเรว็ ชอบตรงน้ีครับ 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  การให้บริการออกมาเกบ็ภาษีข้างนอก เพราะอายุเยอะแล้ว ไปไหนมาไหนไม่        

     ค่อยสะดวก 

คนที ่40 

ค าถามที ่1 :  บรรยากาศในส านกังานสรรพสามิตทีท่่านไปติดต่อแลว้ท าใหท่้านรูส้ึกดี 

     ทีสุ่ดเป็นแบบใด  

ค าตอบ  :  การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ดูเป็นกนัเอง การให้บริการแบบว่าไม่ต้องรอนาน 

ค าถามที ่2   :  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่สรรพสามิตครั้งไหนที่ท าใหท่้านประทบัใจมาก       

     ทีสุ่ด อย่างไร 

ค าตอบ       :  การให้บริการที่รวดเร็ว เพราะไปปีไหนๆ กร็วดเร็วดี เข้าไปติดต่อแล้วโล่ง            

     สะอาด สบายตาดี เวลาไปติดต่อกน็ั่งรอไม่นาน 

ค าถามที ่3   :  ท่านตอ้งการใหส้ านกังานสรรพสามิตมีการดูแลเกีย่วกบัดา้นใดบา้ง 

ค าตอบ       :  ออกมาแนะน าภาษี มาแจ้งเตือนเวลาที่จะต้องต่อใบอนุญาต บางปีกลื็มไปต่อ        

     ท าให้เสยีค่าปรับไป 
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ภาคผนวก ค 

ภาพการท ากิจกรรมในโครงการ 
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ภาพที ่ค.1  ภาพบรรยากาศจากโครงการตรวจสอบภาษีเชิงรกุ เพ่ือการจัดเกบ็ที่ทัว่ถงึ 
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ภาพที ่ค.2  หนังสอืขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธเ์สยีงตามสาย จากโครงการ 3 นาทมี ี   

      คุณค่ากบัสรรพสามิต 
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ภาพที ่ค.3  ภาพบรรยากาศจากโครงการจัดนิทรรศการ ประชาสมัพันธ ์กรมสรรพสามิต 
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ภาพที ่ค.4  ภาพจากโครงการจัดท าจุลสาร คู่มือประชาชน เสริมความรู้ 

 

 

 
  

ภาพที ่ค.5  ภาพบรรยากาศจากโครงการ KM เจ้าหน้าที่มุ่งสู่ one stop service 

 

 

 


