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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดสัมมนา ภ.ง.ด.50 ประจําปงบประมาณ 2550
ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม
การจัดสัมมนา ภ.ง.ด.50 ประจําป 2550 เปนการบริการที่กรมสรรพากรไดดําเนินการเพื่อสรางความรูความเขาใจ
ใหแกประชาชนที่สนใจและผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยกําหนดจัดขึ้นภายใตหัวขอ “ซักซอมให
พรอมไว กอนไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.50” ระหวางวันที่ 23 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2550 โดยจัดรวม 11 ครั้งทั่วประเทศ ซึ่งในการ
ดําเนินการของกรมสรรพากรครั้งนี้มีการประเมินผลสําคัญที่เกี่ยวของ เชน
1. เรื่อง ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ ตาม
ตัวชี้วัดที่ 6 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน ( ก.พ.ร. )
2. เรื่อง ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (ขอ 3 : การเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชน) ตามตัวชี้วัดที่ 7.1 ของ ก.พ.ร.
3. เรื่อง การใหความสําคัญแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามหมวด 3 ของตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA.) ปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของ ก.พ.ร.
4. การดําเนินการตามคํารับรองในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2550 ของกรมสรรพากร
ซึ่ง สํานักงานเลขานุการรับผิดชอบจัดการฝกอบรมแกประชาชนและผูเสียภาษีใน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 นี้มีเกณฑที่เปน
เงื่อนไขในการวัดผลในการใหบริการความรูแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียในภาพรวม ดังตอไปนี้
(1) จํานวนผูเขาฟงสัมมนา < 28,000 คน ไดคะแนนวัดผล 0 คะแนน
(2) จํานวนผูเขาฟงสัมมนา > หรือ = 28,000 แตไมเกิน 29,000 คน ไดคะแนนวัดผล 1 คะแนน
(3) จํานวนผูเขาฟงสัมมนา > 29,000 แตไมเกิน 30,000 คน ไดคะแนนวัดผล 2 คะแนน
(4) จํานวนผูเขาฟงสัมมนา > 30,000 แตไมเกิน 31,000 คน ไดคะแนนวัดผล 3 คะแนน
(5) จํานวนผูเขาฟงสัมมนา > 31,000 แตไมเกิน 32,000 คน ไดคะแนนวัดผล 4 คะแนน
(6) จํานวนผูเขาฟงสัมมนา > 32,000 คนขึ้นไป ไดคะแนนวัดผล 5 คะแนน
ดังนั้น การประเมินผลและวัดความพึงพอใจในครั้งนี้ จึงเปนความเชื่อมั่นและการปฏิบัติจริงที่กรมสรรพากร
จะใหผลตอบสนองที่เปนไปตามเงื่อนไขตัวชี้วัดไดทั้ง 4 ดัชนี ภายใตการปฏิบัติงานครั้งนี้เพียงคราวเดียว

1. การวัดผลทางกายภาพจากการจัดสัมมนา
การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธเชิญชวน หรือย้ําเตือนใหปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองดีภายในกําหนด พรอมทั้งให
ความรูที่เกี่ยวของกับฤดูกาลยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ไปดวย จึงเปนเปาหมายสําคัญที่กรมสรรพากรไดเอาใจใสและใหความสําคัญ
อยางดี ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 นี้ มีผูเขาฟงสัมมนา หัวขอ “ซักซอมใหพรอมไว กอนไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.50” ทั้งสิ้น
9,788 คน โดยมีผูเขาฟงการสัมมนาจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพากรภาค 1 – 4 เปนสวนใหญ รวมทั้งสิ้น 5,605 คน คิดเปนรอยละ 57.26 ของผูเขาฟงการสัมมนาทั้งสิ้นทั่ว
ประเทศ ดังรายละเอียดตามแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิจํานวนผูเขาฟงสัมมนา ภ.ง.ด.50 จําแนกเปนรายภาค

จํานวนผูเขาฟงสัมมนา จําแนกเปนรายภาค
ภาค 8
497 คน

(5.08 %)

ภาค 7

ภาค 9
713 คน

(7.28 %)

ภาค 10

ภาค 11

443 คน
(4.53 %)

450 คน

(4.60 %)

ภาค 12
484 คน

(4.94 %)

441 คน

(4.51 %)
ภาค 6

ภาค 1 -4

647 คน

5,605 คน

(6.61 %)

(57.26 %)

ภาค 5
508 คน

(5.19 %)

รวมผูเขาฟงสัมมนา ภ.ง.ด.50 ป 2550 ทั้งสิ้น 9,788 คน

จากจํานวนผูเขาฟงสัมมนาขางตน มีผูตอบแบบสอบถามสําหรับการประเมินในครั้งนี้จํานวน 4,979 ฉบับ
หรือเทากับรอยละ 50.87 ของจํานวนผูรับการสัมมนาทั้งสิ้น นอกจากนี้ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบเปนการ
ตอบจากผูหญิงจํานวน 4,486 คน หรือคิดเปนรอยละ 90.1 เปนตัวชี้วัดที่ทําใหกรมสรรพากรเปนองคกรที่เปดโอกาสใหผูหญิง
ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นมากอยางมีนัยสําคัญ ไมมีปญหาเรื่องการจํากัดสิทธิสตรีอีกดวย ดังรายละเอียดตามแผนภูมิ
ดังตอไปนี้

ขอมูลเบื้องตนของผูเขาฟงสัมมนา
ชาย 493 คน

(9.9 %)

หญิง 4 ,486 คน

(90.1 %)

นวนแบบสอบถามที่แ่แจกทั
จกทั้ง้งสิสิ้น้น
จํจําานวนแบบสอบถามที
9 ,788 ฉบั
ฉบับบ
9,788

ไมตอบ 4 ,809 ฉบับ

(49.13 %)

ตอบแบบแบบสอบถาม 4 ,979 ฉบับ

(50.87 %)
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ดวยเหตุจากการจัดสัมมนาครั้งนี้ กรมสรรพากรไดกระจายการจัดลงไปยังพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพากรภาค 5 – 12 ดวยเพื่อใหประชาชนและผูเสียภาษีไดมีโอกาสไดรับบริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และทําใหผูอยู
ตางจังหวัดสามารถใหความคิดเห็นได จึงมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามกวารอยละ 57 มาจากสวนภูมิภาค ดังแผนภูมิตอไปนี้

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปนรายภาค
ภาค 9
ภาค 8
285 คน
5.95 %

289 คน

6.04 %

ภาค 10
340 คน

3.70 %

324 คน

ภาค 11

6.77 %

ภาค 1 -3
1 ,585 คน

33.11 %

307 คน
ภาค 6
374 คน

7.81 %

231 คน

4.87 %

ภาค 7

6.41 %

ภาค 12

688 คน

14.37 %

525 คน

10.97 %

ภาค 5

ภาค 4
ผูตอบแบบสอบถามมี ทั้งสิ้น 4 ,979 คน

2. การวัดผลดานกลุมเปาหมายและกลุมธุรกิจที่คาดหวัง
กลุมเปาหมายประชากรในวัยทํางานคือกลุมที่กรมสรรพากรมุงหวังจะใหการสัมมนาครั้งนี้เขาถึงมากที่สุด โดย
คาดหวังวาประชากรกลุมนี้จะเปนผูเขาฟงไมนอยกวารอยละ 65 โดยคาดหวังวาหากเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมธุรกิจ
ดานการบริการหรือธุรกิจซื้อมาขายไปเปนสวนใหญดวย (มากกวารอยละ 65 เชนกัน) จะเปนปจจัยรวมที่ถือวาการจัดสัมมนา
ในครั้งนี้ตกตองไปสูประชากรในวัยทํางานที่ประกอบอาชีพตามกลุมเปาหมายที่คาดหวังที่ถือไดวาประสบความสําเร็จสูงสุด
จากขอมูลที่ไดรับจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดทําใหผลการประเมินในครั้งนี้ไดตัวเลขที่นาสนใจและเปนขอมูลที่ทําให
สามารถตอบคําถามดังกลาวไดอยางสมบูรณ ดังตอไปนี้
(1) กลุมผูตอบแบบสอบถามและเปนตัวแทนผูเขาฟงสัมมนาสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 20 – 40 ป
ซึ่งถือวาเปนประชากรในวัยทํางานตามกลุมที่คาดหวัง มีจํานวนทั้งสิ้น 3,907 คน คิดเปนรอยละ 78.46 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสูงกวาความคาดหมายที่ประเมินไวมาก
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แผนภูมิแสดงสัดสวนของประชากรในวัยทํางานที่เขารับการสัมมนา

ผูเขาฟงสัมมนา จําแนกตามชวงอายุของผูเขาฟง
นอยกวา 20 ป 120 คน

2.04 %

20–30 ป 1,960 คน

มากกวา 40 ป 966 คน

39.36 %

19.40 %

30–40 ป 1,947 คน

39.10 %

ผูตอบแบบสอบถามมี ทัท้งั สิ้น 4,979 คน

(2) กลุมผูตอบแบบสอบถามและเปนตัวแทนผูเขาฟงสัมมนาทั้งหมด มีผูเขาฟงสัมมนาที่มาจากธุรกิจ
กลุมตัวอยางที่มาจากภาคการบริการ และกิจการซื้อมาขายไปรวมทั้งสิ้น 3,904 คน คิดเปน รอยละ 68.18 สูงกวาที่คาดหวัง
ไวเล็กนอย และเปนไปตามวัตถุประสงค
แผนภูมิแสดงถึงสัดสวนของผูรับการสัมมนาที่มาจากกลุมธุรกิจสําคัญ

ลักษณะกิจการของผูเขารวมสัมมนาในภาพรวม
ภาคอื่นๆ

448 คน (7.82%)

ภาคบริการ

ภาคการผลิต

1,374 คน (24.00%)

1,945 คน (33.97%)

กิจการซื้อมา -ขายไป

1,959 คน (34.21%)

* คํานวณจากยอดผูตอบแบบสอบถาม
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เมื่อประเมินผลตามความคาดหวัดทั้ง 2 ปจจัยที่ คาดหวังไววา การจัดสัมมนาอันเปนการใหความรูที่ตองการ
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายประชากรในวัยทํางานและกลุมธุรกิจดานการบริการและธุรกิจซื้อมาขายไปใหถึงมากที่สุด โดย
คาดตัวแทนของกลุมผูสัมมนาจะเปนกลุมที่คาดหวังไมนอยกวารอยละ 65
ดังนั้น การไดรับคะแนนประชากรในวัยทํางานรอยละ 78.46 และไดรับคะแนนกลุมธุรกิจที่คาดหวังเปนรอยละ 68.18
ที่สูงกวาความคาดหวัง (รอยละ 65) จึงถือเปนความสําเร็จที่กรมสรรพากรดําเนินการไดและเปนไปตามวัตถุประสงค

3. การวัดผลที่สะทอนถึงกลุมธุรกิจ (ตามลักษณะของภูมิภาคนิยม) แยกตามรายภาค
จากขอมูลชุดเดียวกันกับที่กลาวมาแลวขางตน เมื่อพิจารณาดูรายละเอียดของกลุมผูรับการสัมมนาแยกเปนราย
สํานักงานสรรพากรภาค ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตนที่สะทอนถึงกลุมธุรกิจตัวแทนที่มาจากภาคและภูมิภาคตางๆ จะพบขอมูล
สําคัญ ดังตอไปนี้

ลักษณะกิจการของผูเขารวมสัมมนา
หนวย : รอยละ (%)
70

60
50
40
30
20
10
0
ภาค 1-4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9 ภาค 10 ภาค 11 ภาค 12
การผลิต

ซื้อมาขายไป

บริการ

อื่น ๆ
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จากแผนภูมิที่ปรากฏทําใหทราบวา แตละภูมิภาคมีความแตกตางของสวนผสมของภาคธุรกิจที่เห็นไดชัดดังตอไปนี้
(1) ในกลุมของสํานักงานสรรพากรภาค 1 – 4 มีสัดสวนของภาคธุรกิจใกลเคียงกันโดยมีภาคบริการมากที่สุด
(2) ในกลุมของสํานักงานสรรพากรภาค 5 และ 6 มีภาคการผลิตสูงกวา ซึ่งสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่มีนิคม
อุตสาหกรรม แหลงอุตสาหกรรมมากในภูมิภาคนี้
(3) ในกลุมของสํานักงานสรรพากรภาค 7, 8, 9, 10 และ 12 เปนกลุมที่มีกิจการซื้อมาขายไปมากที่สุด
(4) ยกเวนสํานักงานสรรพากรภาค 11 เทานั้น ที่มีภาคบริการมากและมีผลแตกตางมากที่สุด
ขอมูลสวนนี้จะเปนประโยชนตอการจัดเตรียมขอหารือ หรือเนื้อหาของวิทยากรดําเนินการใหตรงตามความตองการ
ไดอยางเหมาะสม แตเนื่องจากการจัดสัมมนานั้นลงไปยังจังหวัดตัวแทนของภาคเพียงจังหวัดเดียวขอมูลดังกลาวจึงไมเพียง
พอที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนภาคได เพราะมีตัวแทนสวนนอยในกลุมจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเขามารวมการสัมมนาดวย ดังนั้น
ขอมูลที่ไดจึงจะเปนภาพขยายของตัวจังหวัดที่จัดสัมมนามากกวา กรมสรรพากรตองนําขอมูลสวนนี้รวบรวมเปนฐานขอมูล
ไวและเวียนจัดสัมมนาไปยังพื้นที่อื่นอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดภาพสะทอนที่สมบูรณมากขึ้น สามารถใชเปนตัวแทนภูมิภาค
และวัดคาความเปนภูมิภาคนิยมไดอยางถูกตอง
ขอมูลสวนนี้แสดงถึงสวนผสมของภาคธุรกิจ ที่เปนตัวแทนของสํานักงานสรรพากรภาค เฉพาะจังหวัด
ที่จัดเทานั้น หากดําเนินการเวียนการจัดสัมมนาไปยังจังหวัดอื่น ๆ ไดอยางสม่ําเสมอ จะใหภาพของสวนผสมของ
กลุมธุรกิจในภูมิภาคไดอยางเต็มที่
สิ่งที่เปนประโยชนในขณะนี้ คือ ใช เปนกรอบของการเตรียมตัวอยาง เนื้อหาในการบรรยายของวิทยากรในครั้งหนา

4. ความสนใจของผูตอบแบบสอบถามของผูเขาฟงสัมมนาในการเขาฟงการสัมมนาในครั้งนี้
แบบสอบถามไดกําหนดใหจัดผลถึงความสนใจหรือเหตุที่ตองการเขามารับฟงการสัมมนาไว เพื่อใหภาพสะทอน
ของแรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมรับบริการความรูความเขาใจดานภาษีอากรในครั้งนี้ เมื่อประมวลผลการสอบถามถึง
เหตุและความสนใจสําคัญในการเขารับฟงสัมมนาในครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูเขารับฟงการสัมมนานั้นให
ขอมูลนาสนใจ ดังตอไปนี้
(1) ตองการศึกษากฎหมาย/ แนวปฏิบัติ มีจํานวน 2,615 คน หรือคิดเปนรอยละ 28.77 เปนจํานวนมากที่สุด
(2) ตองการทบทวนความรูที่ตนเองมีอยู มีจํานวน 2,089 คน หรือคิดเปนรอยละ 22.98 สูงเปนอันดับ 2
(3) ตองการแงคิดหรือคําตอบสําหรับแกปญหาในการปฏิบัติที่เปนอยู มีจํานวน 1,749 คน หรือคิดเปนรอยละ
19.24 สูงเปนอันดับ 3
(4) ตองการทราบขอมูลกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ออกใหม ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 มีจํานวน 1,724 คน หรือคิด
เปนรอยละ 18.97 สูงเปนอันดับ 4
(5) ตองการรูรายละเอียด ขอวินิจฉัย และเขาใจขอกฎหมายในกรณีตาง ๆ ใหมากขึ้น มีจํานวน 780 คน หรือคิด
เปนรอยละ 8.58 สูงเปนอันดับ 5
(6) ตองการทราบเรื่องอื่น ๆ เชน ปญหาภาษีมูลคาเพิ่ม การขอคืนภาษี การเรงรัดภาษีอากรคาง สิทธิของ
ผูเสียภาษี เปนตน มีจํานวน 133 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.46 เปนอันดับสุดทาย
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แผนภูมิแสดงสัดสวนความสนใจเขารวมฟงสัมมนาของผูรับบริการ

สาเหตุที่สนใจเขารวมฟงสัมมนาในภาพรวม
ศึกษากฎหมาย /แนวปฏิบัติ
2,615 คน (28.77%)

เรื่องอื่นๆ

133 คน (1.46%)

มีกฎหมายใหม

1,724 คน (18.97%)

ไมเขาใจขอกฎหมาย

ทบทวนความรูเดิม
2,089 คน (22.98%)

มีปญหาในการปฏิบัติ

780 คน (8.58%)

1,749 คน (19.24%)

* คํานวณจากยอดผูตอบแบบสอบถาม

การ

ดังนั้น ขอมูลที่เกี่ยวของตามเกณฑวัดผลนี้ จะเปนภาพสะทอนใหวิทยากรไดเนนเนื้อหา และใหน้ําหนักของ
ขอมูลประกอบการบรรยายไดอยางดียิ่งขึ้น

5. การวัดผลความพึงพอใจของผูเขารับฟงการสัมมนาใหความรู ภ.ง.ด.50 ปงบประมาณ 2550
แบบสอบถามไดกําหนดหัวขอใหผูเขารับฟงสัมมนาไดตอบเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการใหความรูของ
กรมสรรพากรตามโครงการนี้ โดยมีระดับการประเมินผลและผลการประเมินตามแบบสอบถามที่ไดรับดังตอไปนี้
(1) ตอบวา ดีมาก เปนประโยชนยิ่ง ซึ่งเปนความพึงพอใจระดับสูงสุด รวม 1,417 คน หรือคิดเปนรอยละ
27.87 ทําใหคาคาดการณตามตัวชี้วัดอยูในระดับสูง
(2) ตอบวา ดี นําไปใชประโยชนได ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับสูง รวม 2,530 คน หรือคิดเปนรอยละ
49.76 ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของตัวแทนกลุมผูเขาฟงสัมมนาอยูในกลุมนี้ ทําใหคาคาดการณตามตัวชี้วัดอยูในระดับสูงเชนกัน
(3) ตอบวา ใชได ไดความรูภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนระดับความพอใจปานกลาง รวม 865 คน หรือคิดเปน
รอยละ 17.01 โดยตัวแทนผูเขาฟงสัมมนาในกลุมนี้ไดรับการผนวกไวในคาคาดการณตามตัวชี้วัด
(4) ตอบวา ไมตรงประเด็นที่ตองการ ซึ่งเปนระดับที่บงบอกถึงความไมพอใจ รวม 170 คน หรือคิดเปน
รอยละ 3.34 กลุมนี้ถือวาเปนกลุมที่แสดงความไมพอใจในการจัดสัมมนาครั้งนี้
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(5) ตอบวา ควรปรับปรุง ซึ่งถือวาเปนระดับที่ไมพอใจมาก รวม 102 คน หรือคิดเปนรอยละ 2.01 ที่ถือวา
เปนกลุมที่ไมชอบรูปแบบของการจัดสัมมนาและถือวาไมไดรับประโยชนในการจัดสัมมนาในครั้งนี้
แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจของผูเขาฟงสัมมนา

ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาทั่วประเทศ
ควรปรับปรุง

102 คน (2.01%)

ไมตรงประเด็น
170 คน (3.34%)

ดีมาก เปนประโยชนยิ่ง
1,417 คน (27.87%)

ใชได ไดความรูเพิ่ม
865 คน (17.01%)

ดี นําไปใชประโยชนได
2,530 คน (49.76%)

* คํานวณจากยอดผูตอบแบบสอบถาม

จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหคาคาดการณตามตัวชี้วัดแสดงความพึงพอใจในบริการนี้สูงถึงรอยละ 94.64
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่มีคาความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 เพียงพอสําหรับการไดคะแนนในระดับ 2
และระดับ 3 ตามดัชนีชี้วัดที่ 6 ของ ก.พ.ร. และคํารับรองในการปฏิบัติราชการของกรมสรรพากร
เมื่อตรวจสอบขอมูลความพึงพอใจในดานระยะเวลาในการจัดสัมมนา และสถานที่จัดสัมมนา จะพบวาความ
พึงพอใจของทั้ง 2 ปจจัยก็อยูในระดับสูงเชนเดียวกัน กลาวคือ
(1) ระยะเวลาในการจัดสัมมนา มีคําตอบ เหมาะสม จํานวน 4,031 คน ทําใหคาความพึงพอใจดานเวลา
สูงถึงรอยละ 82.30 เกินกวาขอกําหนดตามตัวชี้วัด (รอยละ 80) เพียงเล็กนอย ซึ่งก็เพียงพอตอเปาหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนด
(2) สถานที่จัดสัมมนา มีคําตอบ เหมาะสม จํานวน 4,591 คน ทําใหคาความพึงพอใจดานสถานที่สูงถึง
รอยละ 93.96 เกินกวาขอกําหนดตามตัวชี้วัด (รอยละ 80) เชนเดียวกัน
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แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจดานเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

ความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนาทั่วประเทศ
นอยไป ไมเหมาะสม
437 คน (8.92 %)

ไมชอบ ควรปรับปรุง
430 คน (8.78 %)
ไมเหมาะสม 295 ฉบับ

ดีแลว เหมาะสม
4,031 คน (90.1 %)

(6.04 %)

เวลาที่ใชในการสัมมนา
สถานที่จัดสัมมนา
ผูตอบแบบสอบถามมีทัท้งั สิ้น 4,979 คน

เหมาะสม 4,591 ฉบับ

(93.96 %)

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงคาความพึงพอใจดานเวลาและสถานที่จัดสัมมนาแลว มีผลการวัดคาพึงพอใจในระดับที่ดี
กรมสรรพากรจึงไมจําตองนําปจจัยดังกลาวไปพิจารณาปรับปรุงในการจัดสัมมนาครั้งตอไป แตอยางใด

6. ผูรับฟงการสัมมนาทราบขาวการสัมมนาจากที่ไหน?
ในขอถามของแบบสอบถามที่ตอบกลับจากกลุมตัวอยาง ไดตอบถึงการรับทราบขาวสารการจัดสัมมนาวาได
รับทราบขาวการสัมมนาจากแหงใดนั้น มีผลการประเมินดังตอไปนี้
(1) ไดรับทราบจาก เจาหนาที่กรมสรรพากรแนะนํา จํานวน 2,530 คน หรือเทากับรอยละ 50.81
เรียกไดวากวาครึ่งของผูตอบแบบสอบถามที่เปนตัวแทนกลุมที่ไดรับฟงการสัมมนามาจากกลุมนี้
(2) ไดรับทราบจากระบบ Internet website ทาง www.rd.go.th จํานวน 1,417 คน หรือเทากับรอยละ
28.46 ของผูตอบแบบสอบถามที่เปนตัวแทนกลุมที่ไดรับฟงการสัมมนาในครั้งนี้
(3) ไดรับทราบจาก บริษัทในเครือ จํานวน 170 คน หรือเทากับรอยละ 3.41 ของผูตอบแบบสอบถาม
ที่เปนตัวแทนกลุมที่ไดรับฟงการสัมมนาในครั้งนี้
(4) ไดรับทราบจาก สื่ออื่นๆ เชน เพื่อน การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุทองถิ่น หนวยราชการอื่น เปน
ตน จํานวน 102 คน หรือเทากับรอยละ 2.05 ของผูตอบแบบสอบถามที่เปนตัวแทนกลุมที่ไดรับฟงการสัมมนาในครั้งนี้
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แผนภูมิแสดงสัดสวนการรับทราบขาวการจัดสัมมนา

ทราบขาวการสัมมนาจากที่ไหน ?
สื่ออื่น ๆ

102 คน (2.05%)

บริษัทในเครือ

170 คน (3.41%)

เจาหนาที่กรมแนะนํา

2,530 คน (50.81%)

www.rd.go.th
1,417 คน (28.46%)

* คํานวณจากยอดผูตอบแบบสอบถามหัวขอนี้รวม 4,219 คน

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการทราบขาวการสัมมนาแยกเปนรายภาค (สถานที่จัดสัมมนา) จะพบวาผูรับบริการที่เขาฟง
สัมมนาที่อยูในสวนภูมิภาคไดรับทราบจากการแนะนําเจาหนาที่เปนสวนใหญ สําหรับในสวนของสํานักงานสรรพากรภาค
1 – 4 ที่อยูในสวนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดรับทราบจาก Internet website ซึ่งสอดคลองกับความสามารถในการ
เขาถึงระบบ Internet ของผูรับบริการไดเปนอยางดี ดังปรากฏตามแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิแสดงการรับทราบขาวสารการสัมมนาของกรมสรรพากร

การรัผูบตทราบข
าวสารการสัมมนาของกรมสรรพากร
าแนกเปนรายภาค
อบแบบสอบถามทราบข
าวการสัมจํมนาจาก
?
หนวย : รอยละ (%)
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เจาหนาที่ กรม

บริษั ทในเครือ

สื่ออื่นๆ

ดังนั้น การเผยแพรขาวสารการสัมมนาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จึงตองเลือกวิธีการที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการดานสื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของกรมสรรพากรไดอีกดวย

7. ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะอื่นๆ
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนตัวแทนกลุมผูเขารวมสัมมนา ไดใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดสัมมนา
ในครั้งนี้ 656 ราย คิดเปนรอยละ 13.18 ซึ่งหากเรียงลําดับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีคะแนนสูงสุดเรียงไปต่ําสุด 7 อันดับ
แรก จะมีขอมูลที่นาสนใจดังตอไปนี้
(1) อยากใหเพิ่มเวลาการสัมมนา
113 คน
(2) ควรจัดบอยๆ
83 คน
(3) อยากใหจัดที่นั่งแบบ Class room
38 คน
(4) วิทยากรพูดเร็วไป
31 คน
(5) ควรจัดชวงเชา
31 คน
(6) ไมมีที่จอดรถ/จอดรถไกลมาก
23 คน
(7) อยากใหยกอุทาหรณประกอบการบรรยาย
22 คน
กรณีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่สะทอนออกมาจากกลุมผูเขาฟงสัมมนานั้น ถึงแมจะเปนเสียงสวนนอย
ก็เปนขอมูลที่คณะผูจัดการสัมมนาเห็นวาเปนประโยชน และจะนําไปประกอบการพิจารณาในครั้งตอไป
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8. บทสรุป
การจัดสัมมนาในหัวขอ “ซักซอมใหพรอมไว กอนไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.50” ในครั้งนี้เปนเครื่องมือสําคัญของ
กรมสรรพากรในการดําเนินการใหเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2550 และตัวชี้วัดตามกรอบ
ของ ก.พ.ร. อยางครอบคลุม ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุปไดดังนี้
ก. การวัดคาความพึงพอใจ และการวัดผลทั่วไปของการจัดสัมมนา
1. การเปดโอกาสใหสตรีมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ หรือการบริการที่สําคัญ
ของกรมฯ นั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผูตอบแบบสอบถามที่เปนสตรีจํานวนทั้งสิ้น 4,486 คน หรือคิดเปนรอยละ 90.1
ของแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมด ทําใหกรมฯ เปนหนวยงานที่ไมมีขอจํากัดในดานสิทธิสตรีตามขอเสนอแนะของสํานัก
นายกรัฐมนตรี
2. กลุมเปาหมายที่คาดหวังวาจะไดรับบริการในครั้งนี้ กรมฯ มีกลุมเปาหมายที่เปนประชากรในวัย
ทํางาน (อายุระหวาง 20 – 40 ป) ไมนอยกวารอยละ 65 กรมฯ ดําเนินการไดรอยละ 78.46 และผูเขารับฟงการสัมมนาเปน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจภาคบริการและกิจการซื้อมาขายไป ไมนอยกวารอยละ 65 กรมฯ ก็ดําเนินการไดรอยละ
68.18 ทําใหการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผลสัมฤทธิ์เกินเปาหมายทั้งสิ้น และถือเปนความสําเร็จสําหรับความตั้งใจใหบริการนี้
ตรงกลุมเปาหมายที่เปนผูเสียภาษีหลัก
3. การวัดผลความพึงพอใจที่กําหนดวัดผลใน 3 หัวขอ ไดรับผลที่เกินเปาหมายทั้ง 3 หัวขอสําคัญ
(ไดรับความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80) จําแนกเปนหัวขอดังตอไปนี้
3.1 ภาพรวมของการจัดสัมมนา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 94.64 พึงพอใจกับการบริการใหความรู
ดานภาษีอากรของกรมสรรพากร
3.2 ระยะเวลาที่ใชในการจัดสัมมนา ที่กําหนดจัดสัมมนาตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 90.1 ตอบวา เปนเวลาที่ดีและมีความเหมาะสมแลว ซึ่งถือวามีความพึงพอใจ
3.3 สถานที่จัดสัมมนาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93.96 ตอบวาเหมาะสมแลว ซึ่งถือวา
มีความพึงพอใจ
4. การวัดผลความพึงพอใจในสวนของวิทยากร ทั้ง 4 ทานที่กรมฯ ไดมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่
ไดรับความพึงพอใจจากผูตอบแบบสอบถามเกินกวารอยละ 75 ทั้งสิ้น
5. นอกจากนี้กรมฯ ไดรับขอมูลเพื่อใชสําหรับปรับปรุงการจัดสัมมนาในครั้งตอไปที่เปนประโยชนยิ่ง
ในหลายหัวขอ อาทิ อัตราสวนการทราบขาวการสัมมนา เพื่อใชบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ ขอมูลที่เปน
ขอเสนอแนะหรือเปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรและเนื้อหาการบรรยายที่เปนภาพสะทอนใหวิทยากรทุกทานสามารถใชเปน
ขอพิจารณาปรับปรุงกรอบและขอมูลการบรรยายใหเหมาะสม และกลุมเปาหมายที่แตกตางในรายสํานักงานสรรพากรภาค
ที่จะเปนขอมูลจําแนกลักษณะ กรณีศึกษา และเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเขาฟงสัมมนา เปนตน
ข. การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและเกณฑวัดผลของ ก.พ.ร.
เมื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและเกณฑวัดผลของ ก.พ.ร. แลว การดําเนินการจัด
สัมมนาแกผูเสียภาษีและประชาชนในครั้งนี้ มีสวนสําคัญที่ทําใหกรมสรรพากรดําเนินการไดตามเงื่อนไข และเกณฑวัดผล
ที่สําคัญอันถือเปนความสําเร็จยิ่ง ดังตอไปนี้
1. ดัชนีชี้วัดที่ 6 : เรื่อง ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลปฏิบัติราชการ การจัดสัมมนาครั้งนี้ทําใหกรมฯ ดําเนินการครบถวนในหัวขอ
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1.1 แบบสอบถามในการสัมมนาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวากรมฯ มีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีก 1
ชองทาง จากที่ตองดําเนินการตามเงื่อนไขอยางนอย 3 ชองทาง ทําใหกรมฯ มีระบบรับฟงความคิดเห็น
ครบถวนแลว – ระดับคะแนนที่ 2 ของตัวชี้วัดที่ 6 นี้
1.2 การนําความคิดเห็นดับที่กลาวมาแลวตามขอ 1.1 ไปวิเคราะห จัดทําขอเสนอแนะ เสนอตอผูบริหารเพื่อ
ปรับปรุงบริการสัมมนาในครั้งหนา ก็ถือวา กรมฯ ไดนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงานและผลักดันใหเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมดวย - ระดับคะแนนที่ 3 ของตัวชี้วัดที่ 6 นี้
2. ดัชนีชี้วัดที่ 7.1 : เรื่องความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการกรมสรรพากร การจัดสัมมนา
ครั้งนี้ไดมีการประชาสัมพันธเผยแพรความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ และแจงสิทธิที่ผูเสียภาษีและประชาชนนั้นมีในบริการขอมูล
ขาวสารของราชการกรมสรรพากร ไวในเอกสารความรูที่แจกจายใหแกผูเขารวมสัมมนาอยางสมบูรณดวย - ระดับคะแนนที่
4 ขอ (2) ของตัวชี้วัดที่ 7.1 นี้
3. ดัชนีชี้วัดที่ 16 : เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 3 การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดสัมมนาครั้งนี้มีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้
3.1 การออกแบบสอบถามคือ 1 ในวิธีการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ตามหัวขอที่ 3.1 (ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) คําถาม (2) ขอยอยแรก
ที่กรมฯ ไดปฏิบัติแลวจริงในหัวขอคําถามนี้
3.2 การนําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามไปประกอบการวางแผนและปฏิบัติงาน โดยปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาบริการในครั้งหนา เปนการดําเนินการตามหัวขอที่ 3.1 (ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย) คําถาม (2) ขอสองยอย ที่ภายหลังจากไดนําขอเสนอแนะเสนอตอคณะผูบริหารเพื่อ
พิจารณาใหนโยบายและนําไปปฏิบัติในครั้งหนา ก็ถือวากรมฯ ไดปฏิบัติแลวจริงในหัวขอคําถามนี้
3.3 การจัดสัมมนาเพื่อใหความรูเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่กรมฯ ใชเพื่อสรางความสัมพันธและความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งเปนการดําเนินการตามหัวขอที่ 3.2 คําถาม (4) ที่ถือวา
กรมฯ ไดปฏิบัติแลวจริงในหัวขอคําถามนี้

ผลการจัดสัมมนา “ซักซอมใหพรอมไว กอนไปยืน่ แบบ ภ.ง.ด.50” จึงมีผลการประเมินโดยรวม
อยูในระดับ “พึงพอใจมาก” และตอบสนองตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. รวมทั้งคํารับรองปฏิบัติราชการที่กรมฯ ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขครบถวน จากบทสรุปในครั้งนี้ ฝายประชาสัมพันธจะนําขอมูลที่เกี่ยวของ
ไปปรับปรุงระบบการจัดการสัมมนาและการประชาสัมพันธการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ในปงบประมาณหนา
อยางตอเนื่องตอไป
ฝายประชาสัมพันธ
สํานักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร

