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ABSTRACT 

 

The study of public attitudes towards the collecting taxes for local 
maintenance, Case Study: SoemSai Municipality, SoemNgam District, Lampang 
Province aims to 1) investigate the attitudes of people towards the collecting taxes 
for local maintenance of SoemSai Municipality, SoemNgam District, Lampang 
province 2) to identify the factors that are associated with the attitudes of people 
towards Paying taxes for local maintenance of SoemSai Municipality, SoemNgam 
District, Lampang province 3) to study the problems, obstacles,  recommendations to 
the attitude of people towards paying taxes for local maintenance of Soemsai 
Municipality, SoemNgam District, Lampang province. The samples used in this study 
were 350 people in the network pay local taxes for SoemSai Municipality calculated 
with the formula by Yamane. The instrument used to collect data for studying was 
the questionnaire five scales. The statistics used to compile the data were the 
percentage, mean (X), standard deviation (SD), the t-test, and the F-test. 

The results of the study found that the majority of respondents were female 
aged over 50 years with a degree in elementary education. Their career was a farmer, 
the average income per month was 0-10000 baht, and has lived in the community 
for more than 20 years. The overall attitudes of people towards the collecting taxes 
for local maintenance of SoemSai Municipality, SoemNgam District, Lampang 
province was at a moderate level. Considering each aspect, it was found that the 
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level of service of the staff is very efficient, and moderate sorted from most to least 
were in fairness to impose local taxes and the acceptance in the local maintenance 
tax rate information to the public for a better understanding of the overall levy local 
taxes was at the high level. Considering each aspect it was found that the most is 
public relations and the moderate level was the understanding of people about 
storing local taxes. A comparative analysis of cognition and attitude on collecting 
local taxes and habits of the people on the understanding, it found that different 
gender, age, education and occupation had a deeper understanding about the tax 
difference is statistically significant at the 0.05 level.  The different income, it found 
that understanding about paying taxes is not different statistical significance. The levy 
local taxes and habits, it found that age, education and different revenue had 
different attitudes to levy local taxes statistical significance at the 0.05 level. For 
different gender and career had attitudes to store local taxes are not different 
statistical significance. 

Keywords :  Attitude of People towards the Collecting Tax for Local Maintenance.  
SoemSai Municipality, SoemNgam District, Lampang Province 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

รัฐบาลมีหนาท่ีท่ีจะตองจ�ายเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึนไม�ว�าจะเป)นดาน
การศึกษา การสาธารณสุข ส�งเสริมดานการเกษตร และยังรวมไปถึงการป1องกันประเทศใหปราศจาก
ศัตรูภายนอก ดังนั้นรัฐจึงเกิดความจําเป)นในการแสวงหารายไดของรัฐท่ีจะนํามาใชจ�ายซ่ึงรายไดส�วน
ใหญ�จะมาจากการเก็บภาษีอากร ภาษีอากร คือ เงินหรือสิ่งของท่ีรัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน เพ่ือ
นําไปใชจ�ายในกิจการอันเป)นหนาท่ีของรัฐบาล ภาษีอากรมีลักษณะหลายประการดังต�อไปนี้  

1) เป)นเงินท่ีรัฐบาลมีอํานาจบังคับเก็บจากประชาชนภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายของรัฐนั้นๆ การเสียภาษีอากรมีหลักเกณฑ;กําหนดเก่ียวกับผูมีหนาท่ีชําระ
ภาษีแก�รัฐบาล ฐานภาษีอัตราภาษี การบริหารภาษี และอ่ืนๆ โดยฝ?ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเป)นผู
กําหนดรัฐบาล และผูบริหารภาษีจะกําหนดเรียกเก็บเงินจากประชาชนตามใจชอบไม�ไดการเก็บภาษี
อากรมีหลักสําคัญคือตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติโดยรัฐสภา “No Taxation Without 
Representations”  

2) ประชาชนผูเสียภาษี หรือผูมีหนาท่ีจ�ายเงินภาษีอากร ใหแก�รัฐบาลตามหลักเกณฑ;ท่ี
กําหนดไวในกฎหมาย จะตองจ�ายเงินตามระเบียบ วิธีการและอัตราภาษีท่ีไดกําหนดไวแมว�าจะเต็มใจ
จ�ายหรือไม�เต็มใจจ�ายก็ตาม ถาหลีกเลี่ยงไม�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ;ท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายการภาษีอากรจะไดรับโทษตามกฎหมาย    

3) การท่ีประชาชนจ�ายเงินใหแก�รัฐบาลในรูปภาษีอากร ถือว�าเป)นการเสียสละรายได
ทรัพย;สินหรือการบริโภคส�วนหนึ่งใหแก�รัฐบาล การจ�ายเงินภาษีอากรนั้นไม�ถือว�าเป)นการลงโทษของ
รัฐบาลแก�ประชาชน เพราะประชาชนผูเสียภาษีไม�มีความผิดตองใชหนี้ให แต�ถือว�าเป)นการเสียสละ
ประโยชน;ส�วนตัวเพ่ือประโยชน;ของประเทศชาติ    

4) รัฐบาลไม�มีพันธะกรณีท่ีจะใหบริการตอบแทนโดยตรงแก�ผูเสียภาษี รัฐบาลมีอํานาจท่ีจะ
พิจารณาจ�ายเงินภาษีอากรเพ่ือกิจการใด จ�ายแก�ใครก็ได เพราะรัฐบาลถือว�าไม�มีขอผูกพันโดยตรงกับ
ผูชําระภาษี ซ่ึงแตกต�างจากการจ�ายเงินในลักษณะค�าจาง ค�าซ้ือสินคา และการบริการซ่ึงเป)นการ
แลกเปลี่ยนกันโดยตรงและไดรับผลตอบแทนท้ังผูจ�ายและผูรับ   

5) การเรียกเก็บภาษีอากร รัฐจะพิจารณาถึงความสามารถในการจ�ายเงินภาษีอากรจาก
รายได ทรัพย;สิน และการบริโภค ส�วนทางดานการใชจ�ายเงินภาษีอากร รัฐบาลคํานึงถึงความจําเป)น 
ดังนั้นผูท่ีจ�ายเงินภาษีอากรมากกว�าอาจจะไดรับการบริการตอบแทนในอัตรานอยกว�า  
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6) การเก็บภาษีอากรมุ�งท่ีจะแบ�งเงินส�วนหนึ่งจากทรัพย;สิน รายไดการบริโภค เงินออมทรัพย; 
และอ่ืนๆ ซ่ึงประชาชนมีไวครอบครอง โดยการจ�ายเงินภาษีอากรนั้น รัฐบาลกําหนดความรับผิดชอบ
ในการเสียภาษีอากรใหกับบุคคลธรรมดา เป)นตนว�ารัฐบาลเรียกเก็บภาษีอากรทรัพย;สิน ผูมีหนาท่ีนํา
เงินไปชําระภาษีก็ไดแก�เจาของทรัพย;สินนั้นๆซ่ึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม�ได    

7) อํานาจในการบังคับเก็บเงินภาษีอากรของรัฐบาล จะออกกฎหมายบังคับ บุคคลใน
ประเทศของตนหรือบุคคลท่ีไดรับบริการภายในประเทศเท�านั้น จะไปเรียกเก็บจากประชาชนของ
ประเทศอ่ืนท่ีไม�มีส�วนเสียรัฐบาลนั้นๆไม�ได   

8) รัฐบาลตองนําเงินรายรับจากภาษีอากรไปใชจ�ายในกิจการอันเป)นหนาท่ีของรัฐบาลเพ่ือ
ประโยชน;สูงสุดแก�ประชาชนส�วนรวม ภาษีอากรนั้นถือว�า เป)นเงินรายไดของแผ�นดินไม�ใชเงินของ
รัฐบาลหรือกลุ�มบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเฉพาะ รัฐบาลจะนําไปใชจ�ายเพ่ือประโยชน;ส�วนตัวของบุคคล
ใดไม�ได 

ดังนั้น การเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตลอดจนการตรวจสอบการใชจ�ายเงินท่ีไดมาจากภาษีของ
ประชาชน ถือเป)นการเขาไปมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงมีความจําเป)นอย�าง
ยิ่งท่ีจะตองสรางทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี และความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีแก�ประชาชนในเรื่องท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี  กอปรกับในป[จจุบันนี้
กระแสการกระจายอํานาจใหแกองค;กรปกครองส�วนทองถ่ินกําลังอยู�ในช�วงต่ืนตัวในการเขามาจัดสรร
ดูแลพ้ืนท่ีอย�างเต็มท่ี จึงจําเป)นอย�างยิ่งท่ีตองมีการแสวงหารายไดเพ่ือกิจการสาธารณะประโยชน; และ
ภาษีอากรถือว�าเป)นรายไดท่ีสําคัญท่ีสุดต�อองค;กรปกครองส�วนทองถ่ิน ท่ีจําตองไดรับมาอย�างเต็มเม็ด
เต็มหน�วยจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีองค;กรปกครองส�วนทองถ่ินนั้นดูแลอยู� ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ต�อการศึกษาเก่ียวกับการทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริม
ซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง จึงไดทําการศึกษา เพ่ือจะนําผลการศึกษาท่ีไดเป)นแนวทางในการ
พัฒนาดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลเสริมซายต�อไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ของเทศบาลตําบล 
เสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

2. เพ่ือศึกษาป[จจัยท่ีมีความสัมพันธ;กับทัศนคติของประชาชนต�อการเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
ของเทศบาลตําบลเสริมซายอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

3. เพ่ือศึกษาป[ญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ ทัศนคติของประชาชนต�อการเสียภาษีบํารุง 
ทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
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คําถามการวิจัย 

 1. ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ของเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปางอยู�ในระดับใด 
 2. ป[จจัยท่ีมีความสัมพันธ;กับทัศนคติของประชาชนต�อการเสียภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาล
ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางอยู�ในระดับใด 
 3. ป[ญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะต�อทัศนคติของประชาชนต�อการเสียภาษีบํารุงทองท่ีของ
เทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางอยู�ในระดับใด 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี:  ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด&านเนื้อหา 

  1.1 การศึกษาในสาระของตัวแปรตาม ท่ีเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต�อการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ในดานต�าง ๆ 
ไดแก� ความเป)นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี การยอมรับในโครงสรางอัตราภาษีบํารุง
ทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย และการใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
บริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  1.2 เป)นการศึกษาสาระของตัวแปรตน ท่ีเก่ียวกับป[จจัยส�วนบุคคลหรือคุณลักษณะ
บุคคล สถานภาพทางสังคม ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี และการ
ประชาสัมพันธ; เพ่ือใหรายไดในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 2. ขอบเขตด&านระยะเวลา 

  2.1 ระยะเวลาของขอมูล เป)นขอมูลในช�วงป̂งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  2.2 ช�วงเวลาในการรวบรวมขอมูลดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนพฤษภาคม– 
กันยายน 2558 

 3. ขอบเขตด&านพ้ืนท่ี 

 การศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี:  ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางในครั้งนี้ไดแก� พ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบภาษีบํารุง
ทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซายซ่ึงประกอบดวย 10 หมู�บาน  
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4. ขอบเขตด&านประชากร 

 การศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี:  ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางในครั้งนี้ กําหนดประชากรท่ีศึกษาคือ 
ประชาชนผูมีหนาท่ีในการเสียภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง จํานวน 10 หมู�บาน 

 

ตารางท่ี1 แสดงพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง   

ชื่อหมู�บาน หมู�ท่ี 
บานแม�ต๋ํา 1 
บานสบแม�ทํา 2 
บานนาจะลา 3 
บานนาไผ� 4 
บานท�าโป?ง 5 
บานนาเดา 6 
บานน้ําหลง 7 
บานนาสันติสุข 8 
บานดงหนองจอก 9 
บานนางอย 10 

ท่ีมา:งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 
กรอบแนวคิด 

ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดว�า การศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของประชานต�อการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางจะตองคํานึงถึง
ป[จจัยส�วนบุคคลหรือคุณลักษณะบุคคล สถานภาพทางสังคม ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองท่ี และการประชาสัมพันธ; เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเสริมซาย การคนควาอิสระครั้งจึงทําความเขาใจกับสภาพป[ญหา ป[จจัย
ทางดานทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย มีผลต�อ
ประสิทธิผลในการจัดเก็บรายไดอย�างไร มีตัวแปรหรือป[จจัยอะไรบางท่ีจะกําหนดความตองการชําระ
ภาษีของผูมีหนาท่ีเสียภาษีในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเสริมซายแนวคิดนี้สามารถกําหนดเป)นกรอบแนวคิด
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ไดดังนี้ ตัวแปรตน ประกอบดวยป[จจัยส�วนบุคคล สถานภาพทางสังคม ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี และการประชาสัมพันธ; ตัวแปรตาม คือทัศนคติของประชาชนต�อการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย ประกอบดวย ความเป)นธรรมในการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองท่ี การยอมรับในอัตราโครงสรางภาษีบํารุงทองท่ี และการใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงทําใหรายไดในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเพ่ิมข้ึนดังนี้ 
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ตัวแปรต&น 
 
ป�จจัยส.วนบุคคลหรือ 
คุณลักษณะบุคคล 
- เพศ        ตัวแปรตาม 
- อาย 
- ระดับการศึกษา      ทัศนคติของประชาชนต.อการจัดเก็บ 
- อาชีพ       ภาษีบํารุงท&องท่ีของเทศบาลตําบล 
- รายไดเฉลี่ยต�อเดือน     เสริมซ&าย 
       - ความเป)นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
สถานภาพทางสังคม     บํารุงทองท่ี 
- ตําแหน�งในชุมชน     - การยอมรับในโครงสรางอัตราภาษี 
- ระยะเวลาท่ีอาศัย     บํารุงทองท่ี 
       - การใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีมี 
ความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับ    ประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บภาษีบํารุงท&องท่ี 
- ขอกฎหมายเก่ียวกับภาษีบํารุง     
บํารุงทองท่ี      
- ระยะเวลาในการชําระภาษี     
  บํารุงทองท่ี 
- โทษจากการหลีกเลี่ยงไม�ชําระ 
  ภาษีบํารุงทองท่ีท้ังทางแพ�งและ 
  อาญา 
 
การประชาสัมพันธ� 
- การรับรู/ขอมูลข�าวสาร 
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี 
บํารุงทองท่ี 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 

 1. ป[จจัยส�วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยต�อเดือนท่ีเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย 

2. ทัศนคติ  หมายถึง ความรูสึก ความเชื่อ แนวโนมของพฤติกรรม หรือความคิดใดก็ตามใน
ลักษณะการประเมินค�าของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย   

3. สถานภาพทางสังคม หมายถึงตําแหน�งของบุคคลท่ีดํารงอยู�ในสังคมสถานภาพทางสังคม มี 
2 ประเภท คือ 1) สถานภาพท่ีมีมาโดยกําเนิด เช�นชาติตระกูลพ�อแม�พ่ีนอง  ปู?  ย�า  เป)นตน 2) 
สถานภาพท่ีไดรับมาภายหลังการเกิด เช�น ผูบังคับบัญชา เพ่ือนร�วมงาน เป)นตน 

4. ความรูความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําและเขาใจรายละเอียดของขอมูล
ต�างๆท่ีบุคคลไดสะสมไวและถ�ายทอดต�อๆกันมาตลอดจนสามารถท่ีจะสื่อความหมาย แปลความ 
ตีความ ขยายความ หรือแสดงความความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องต�างๆ หลังจากท่ีไดรับข�าวสารเก่ียวกับ
เรื่องนั้นๆ 

5. การประชาสัมพันธ; หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ข�าวสาร ขอเท็จจริงต�างๆ ไปสู�กลุ�ม
ประชาชน เป)นการเสริมสรางความสัมพันธ;และความเขาใจอันดีระหว�างหน�วยงาน องค;การ กับกลุ�ม 
ประชาชนเป1าหมายและประชาชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือหวังผลในความร�วมมือสนับสนุนจากประชาชน    
  
ประโยชน�ท่ีได&รับจากการวิจัย 

 1. ไดทราบทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 2. ไดทราบถึงป[จจัยท่ีมีความสัมพันธ;กับทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี
ของเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 3. ไดทราบถึงป[ญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 4. ผลการศึกษาอาจเป)นประโยชน;แก�ผู มีส�วนเก่ียวของของเทศบาลตําบลเสริมซาย      
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการค	นคว	าอิสระเรื่อง“ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท	องท่ี: ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลตําบลเสริมซ	าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง”  ผู	วิจัยได	ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข	องกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท	องท่ี ของเทศบาลตําบลเสริมซ	ายอําเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง เพ่ือนํามาเป6นแนวทางและสร	างกรอบแนวคิดในการค	นคว	าอิสระซ่ึงสามารถสรุป
สาระสําคัญและนําเสนอตามลําดับดังต�อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
2. แนวคิดเก่ียวกับภาษีอากร 
3. แนวคิดเก่ียวกับหลักการภาษีอากรท่ีดี 
4. แนวคิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
5. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู	ข	อมูลข�าวสาร 
6. ทฤษฎีภาระภาษีอากร 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข	อง 
 

แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง 

แนวคิด 

แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
ความหมายของทัศนคติ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525) กล�าวว�า “ทัศนคติ” เป6นคําท่ีมีการสมาส

ระหว�าง  “ทัศนะ”ซ่ึงแปลว�าความเห็นและคําว�า “คติ” แปลว�าแบบอย�างหรือลักษณะเม่ือรวมกันเข	า
จึงแปลได	ว�าลักษณะของความเห็นซ่ึงหมายถึงความรู	สึกส�วนตัวท่ีเห็นด	วยหรือไม�เห็นด	วยต�อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งความหมายของคาว�า “ทัศนคติ” หรือภาษาอังกฤษเรียกว�า“Attitude” 
(Webster,1960) มากจากภาษาลาตินว�า“Aptus”แปลว�าโน	มเอียงและเหมาะสมนามาใช	ใน
ความหมายของคาว�า“Attitude” หรือ“ทัศนคติ”หมายถึงท�าทีท่ีแสดงออกมาของคนเราซ่ึงบ�งบอกถึง
สภาพจิตใจอันได	แก�ความรู	สึกหรืออารมณUท่ีมีต�อสิ่งหนึ่งนอกจากนี้มีนักจิตวิทยาและนักวิชาการหลาย
ท�านได	ให	ความหมายของทัศนคติไว	มากมายอาทิ 
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อัลพอรUต (Allport, 1946) ให	ความหมายของทัศนคติว�าหมายถึงสภาวะความพร	อมทางด	าน
จิตใจซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณUสภาวะความพร	อมท่ีจะเป6นแรงท่ีจะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ
บุคคลท่ีจะมีต�อบุคคลสิ่งของหรือสถานการณUท่ีเก่ียวข	อง 

กูดสU (Goods อ	างถึงในพัชนีเชยจรรยา, เมตตาวิวัฒนานุกูลและถิรนันทUอนวัชศิริวงศU, 2538) 
นิยามทัศนคติว�าเป6นแนวโน	มในการท่ีจะแสดงออกหรือมีปฏิกิริยาในทางบวกหรือในทางลบต�อสิ่งหนึ่ง
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับค�านิยมของบุคคลและประสบการณUทางสังคมท่ีฝ\งรากลึกอยู� 

คุนเลอรU (Kundler,1974) ให	คาจากัดความว�าทัศนคติคือความพร	อมของบุคคลท่ีจะแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต�อสิ่งเร	าในสังคมรอบตัวหรือแนวโน	มท่ีจะแสดงพฤติกรรมในทางสนับสนุนหรือ
ต�อต	านแนวความคิดสถาบันบุคคลหรือสถานการณUบางอย�าง 

กรอสและนิแมน (Gross and Niman,1953) กล�าวว�าทัศนคติเป6นผลสะท	อนท่ีแสดงออกโดย
พฤติกรรมและความเชื่อท่ีมีความสัมพันธUกับการดาเนินชีวิตในสังคม 

นิวคอมบU (Newcomb,1954) ได	อธิบายว�าทัศนคติเป6นความโน	มเอียงของจิตใจท่ีมี
ประสบการณUท่ีได	รับอาจเป6นความพึงพอใจหรือไม�พึงพอใจเห็นด	วยหรือไม�เห็นด	วยหรือรู	สึกเฉยๆไม�
ชอบไม�เกลียด 

เทอรUสโตน (Turstone,1969) กล�าวว�าทัศนคติเป6นผลรวมท้ังหมดของมนุษยUท่ีเก่ียวกับ
ความรู	สึกอคติความคิดความกลัวต�อบางสิ่งบางอย�างการแสดงออกทางการพูดเป6นความคิดเป6น
สัญลักษณUของทัศนคติดังนั้นถ	าเราอยากจะวัดทัศนคติเราก็ทาได	โดยวัดความคิดของบุคคลท่ีมีต�อสิ่ง
ต�างๆทัศนคติเป6นระดับความมากน	อยของความรู	สึกในด	านบวกและด	านลบท่ีมีต�อสิ่งหนึ่งซ่ึงอาจเป6น
อะไรได	หลายอย�างเป6นต	นว�าสิ่งของบุคคลบทความองคUกรความคิดฯลฯของความรู	สึกเหล�านี้ผู	รู	สึก
สามารถบอกความแตกต�างว�าเห็นด	วยหรือไม�เห็นด	วย 

จากความหมายของทัศนคติท่ีมีมากมายท้ังหมดในข	างต	นผู	ศึกษาทําการสรุปความหมายของ
ทัศนคติว�าคือความคิดความรู	ประสบการณUหรือความรู	สึกของบุคคลต�อสิ่งแวดล	อมซ่ึงมีผลต�อแนวโน	ม
ในการตัดสินใจของบุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมต�อสภาพแวดล	อมนั้น 

คุณลักษณะของทัศนคติ 
นอกจากสภาวะความพร	อมท่ีจะตอบสนองต�อสถานการณUหนึ่งๆหากเรามีสิ่งเร	าดังกล�าวยังมี

คุณลักษณะบางประการท่ีนักทฤษฎีทางทัศนคติเห็นว�าเป6นคุณลักษณะท่ีน�าสนใจศึกษาเนื่องจากมี
ส�วนเก่ียวพันกับพฤติกรรมต�างๆของบุคคลได	มีการรวบรวมคุณลักษณะของทัศนคติดังกล�าวๆไว	ดังนี้ 

1.ทัศนคติเป6นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู	(Allport, 1950; Shaw & Wright, 
1956,McDavid&Harari, 1969 อ	างถึงในกฤชอินทรโกเศศ, 2538) ให	ความเห็นตรงกันว�าทัศนคติเป6น
สิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู	ไม�ใช�สิ่งท่ีติดมาแต�กาเนิดประสบการณUมีอิทธิพลอย�างมากต�อทัศนคติการสะสม



10 
 

ประสบการณUท้ังทางตรงและทางอ	อมโดยผ�านกระบวนการพบประกับสิ่งต�างๆในสังคมเป6นต	นว�า
บุคคลสิ่งของสถานการณUแวดล	อมความผันแปรในสังคมฯลฯมีผลโดยตรงต�อทัศนคต ิ 

2. ทัศนคติเป6นคุณลักษณะของการประเมิน (evaluative nature) ทัศนคติเกิดจากการ
ประเมินความคิดหรือความเชื่อท่ีบุคคลมีอยู�เก่ียวกับสิ่งของบุคคลอ่ืนหรือเหตุการณUฯลฯซ่ึงจะเป6น
สื่อกลางในการทาให	เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (Doob, 1947; Sgood, 1957; Anderson &Fishbein, 
1965; Lott , 1968; Trandir, 1971 อ	างถึงในกฤชอินทรโกเศศ, 2538) ได	มีการแสดงความคิดเห็น
อย�างชัดเจนและเน	นให	เห็นข	อเท็จจริงในเรื่องนี้ทัศนคติเป6นธรรมชาติของการประเมินความคิดหรือ
เชื่อท่ีมีความรู	แฝงอยู�ด	วยการท่ีบุคคลจะมีความรู	สึกแฝงอยู�ด	วยการทีบุคคลจะทัศนคติอย�างไรต�อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งข้ึนอยู�กับผลของการประเมินความรู	ความคิดหรือความเชื่อท่ีมีความรู	สิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนอยู�กับผล
ของการประเมินเกิดความรู	สึกทางบวกและทางลบต�อสิ่งใดสิ่งนั้นซ่ึงจะทาให	ผู	ประเมินเกิดความรู	สึก
ทางบวกและทางลบตัวอย�างเช�นทัศนคติสิ่งเดียวกันอาจแตกต�างกันตามเพศอายุหรืออาชีพฯลฯท้ังนี้
เนื่องจากกลุ�มดังกล�าวรู	และประสบการณUท่ีไม� เหมือนกันคุณลักษณะในด	านการประเมินนี้ 
(Fishbein&Ajzen, 1975) เน	นว�าเป6นคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทาให	ทัศนคติแตกต�างกันอย�าง
แท	จริงจากแรงผลักดันภายในอ่ืนๆเช�นนิสัยแรงขับแรงจูงใจมีการกล�าวว�าเป6นคุณลักษณะท่ีบ�งชี้ความ
แตกต�างกันอย�างแท	จริงจากแรงผลักดันภายในอ่ืนๆเช�นนิสัยแรงขับแรงจูงใจมีการกล�าวว�าเป6น
คุณลักษณะท่ีบ�งชี้ความแตกต�างดังกล�าวได	แน�นอนว�าคุณลักษณะท่ี (Newman, 1950) ได	เคยเสนอไว	 

3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเข	ม (quality and intensity) คุณภาพและความเข	มของ
ทัศนคติจะเป6นสิ่งท่ีบอกถึงความแตกต�างของทัศนคติแต�ละคนมีต�อสิ่งต�างๆ(Krech, 1962;McGrath, 
1964; Newcomb, 1965 อ	างถึงในกฤชอินทรโกเศศ, 2538) กล�าวว�าคุณภาพของทัศนคติเป6นสิ่งท่ีได	
จากการประเมินเม่ือบุคคลประเมินสิ่งหนึ่งก็อาจเกิดทัศนคติทางบวก(ความรู	สึกชอบ) หรือทัศนคติทาง
ลบ (ความรู	สึกไม�ชอบ) ต�อนั้นนั่นคือก�อสภาวะความพร	อมท่ีจะเข	าหาหรือหลีกหนีสิ่งดังกล�าวส�วน
ความเข	มท่ีจะบ�งบอกถึงความมากน	อยของทัศนคติของทางบวกหรือทางลบเช�นชอบมากชอบปาน
กลางชอบน	อยเช�นในการเผยแพร�วิทยาการดังกล�าวดังนั้นก�อนอ่ืนต	องให	เกษตรสนใจท่ีจะศึกษาสิ่งท่ี
นาไปเผยแพร�เพ่ือให	เกิดการประเมินซ่ึงเป6นการเริ่มต	นของกระบวนการยอมรับข้ันตอนนี้มีความสําคัญ
ต�อเนื่องเพราะบุคคลเลือกรับรู	ศึกษาและประเมินเฉพาะสิ่งท่ีตนเองสนใจเท�านั้นและถ	าสามารถให	
สําเร็จกับเกษตรส�วนใหญ�ก็จะทาให	เกิดแรงผลักดันจากกลุ�มซ่ึงช�วยเพ่ิมความเข	มของทัศนคติต�อ
วิทยาการดังกล�าวด	วยเหตุผลนี้การศึกษาทัศนคติจึงเป6นสิ่งจาเป6นต�อการศึกษาและการยอมรับ 

4. ทัศนคติมีความคงทนและไม�เปลี่ยนง�าย (permanence) ทัศนคติและเปลี่ยนได	ไม�ง�ายนัก
(stable and enduring) (Sherif, 1956; Newcomb, 1965; Rockeach,1970) กล�าวถึงทัศนคติท่ี
ฝ\yงแน�นลึกซ่ึงเนื่องจากสิ่งท่ีประเมินมีความชัดเจนมีความถูกต	องหรือกรณีท่ีมีการสะสมประสบการณU
เก่ียวกับสิ่งนั้นโดยผ�านกระบวนการเรียนรู	มานานพอในกรณีเช�นนี้การเพ่ิมความรู	ใหม�หรือการเพ่ิม
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ประสบการณUหรือแม	การบังคับให	แสดงพฤติกรรมนั้นอยู�เสมอก็อาจไม�มีผลต�อทัศนคติท่ีกล�าวข	างต	นมี
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทานองนี้สามารถใช	ทานายพฤติกรรมในสถานการณUคล	ายคลึงกันได	อย�าง
ถูกต	องตัวอย�างท่ีเห็นได	แก�ทัศนคติต�อการทาเกษตรตามแบบบรรพบุรุษเนื่องจากมีการเรียนรู	และ
พัฒนาโดยการกระทําซํ้าได	สะสมประสบการณUเป6นเวลานานมีความเคยชินในวิธีท่ีทาด	วยเหตุนี้การ
เผยแพร�วิทยาการเกษตรแผนใหม�จึงมักประสบป\ญหาเพราะการเปลี่ยนทัศนคติดังกล�าวเป6นสิ่งท่ีทําได	
ได	ไม�ง�ายนัก 

5. ทัศนคติต	องมีสิ่งท่ีหมายถึง (attitude object) ทัศนคติต	องมีสิ่งท่ีหมายถึงท่ีแน�นอนนั่นคือ
ทัศนคติต�ออะไรต�อบุคคลต�อสิ่งของหรือต�อสถานการณUจะไม�มีทัศนคติลอยๆท่ีไม�หมายถึงสิ่งใดและ
บุคคลต	องมีความรู	หรือประสบการณUเก่ียวกับสิ่งนั้นทัศนคติจะแตกต�างจากระดับความชัดเจนและ
ขอบเขตโครงสร	างซ่ึงข้ึนอยู�กับจานวนชนิดและคุณลักษณะของส�วนประกอบของสิ่งนั้นซ่ึงเคริซ 
(Krech, 1962 อ	างถึงในกฤชอินทรโกเศศ, 2538) ใช	คาว�าลักษณะท่ีซับซ	อน(complexity) เม่ือพูดถึง
บุคคลสิ่งของหรือสถานการณU (attitude object) แตกต�างกันมากหลายองคUประกอบและใช	คาว�า
ลักษณะเฉพาะ(definitiveness) สาหรับส�วนประกอบท่ีมีส�วนคล	ายคลึงกันไม�ซับซ	อนและมี
องคUประกอบน	อยเขากล�าวว�าทัศนคติท่ีม่ีต�อสิ่งต�อสิ่งใดจะเข	าใจง�ายมีความเข	มและความลึกซ้ึง
มากกว�าทัศนคติแตกต�างจากแรกผลักดันภายในบุคคลชนิดอ่ืนๆเป6นต	นว�านิสัยแรงขับและแรงจูงใจ
ตัวอย�างเช�นแรงจูงใจจะมีเป{าหมายเป6นสิ่งท่ีก�อให	เกิดแรงผลักดันแทนท่ีจะเป6นบุคคลสิ่งของหรือ
สถานการณUเป6นต	น 

6. ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธUทัศนคติแสดงความสัมพันธUระหว�างบุคคลกับสิ่งของบุคคล
อ่ืนหรือสถานการณUและความสัมพันธUนี้เป6นความรู	สึกจูงใจ (motivation affect)(Fishbein&Azjian, 
1975) กล�าวว�าความเชื่อของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งนั้นจะเป6นตัวเชื่อมโยงฉะนั้นเม่ือมีการประเมินความเชื่อ
ความสัมพันธUข	างต	นในรูปแบบดังกล�าวก็จะเกิดข้ึนในโครงสร	างของทัศนคตินอกจากความสัมพันธU
ข	างต	นยังมีความสัมพันธUในแต�ละทัศนคติท้ังนี้เนื่องจากทัศนคติต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะประกอบด	วยหลาย
ทัศนคติท่ีมีระดับความสัมพันธUแตกต�างกันในกลุ�มทีคู�มีความสัมพันธUกันเองสูงก็จะรวมกันเป6นมิติตาม
คุณลักษณะหรือองคUประกอบของสิ่งนั้นสิ่งท่ีทัศนคติหมายถึงมิติเหล�านี้จะมีความสัมพันธUซ่ึงกันและกัน
เม่ือรวมเป6นมิติของความรู	สึก(affective) หรือทัศนคติท่ีบุคคลมีต�อสิ่งนั้นความสัมพันธUดังกล�าวข	างต	น
เกิดจากคุณลักษณะท่ีคล	ายคลึงกันของส�วนต�างๆของสิ่งท่ีกล�าวถึงความสัมพันธUนี้ยิ่งสูงมากเท�าใดการ
รวมตัวของแต�ละทัศนคติก็จะยิ่งแน�นแฟ{นความแน�นแฟ{นจะเป6นตัวบ�งชี้ถึงความคงทนไม�เปลี่ยนง�าย
ของทัศนคติและความแม�นยาในการทานายพฤติกรรมท้ังยังเป6นทัศนคติท่ีมีความสัมพันธUต�อผู	เป6น
เจ	าของทัศนคติอย�างนี้อาจจะเกิดได	หลายกรณีเป6นต	นว�าเ กิดจากสิ่ ง ท่ี ทัศนคติหมายถึงมี
ลักษณะเฉพาะ (definiteness) หรือการสะสมความรู	ประสบการณUและความรูสึกท่ีมีต�อเป6นเวลานาน 

องคUประกอบทัศนคติ 
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องคUประกอบของทัศนคติมีประกอบด	วย 3 ประการ (Freeman, 1970 อ	างในกรกนก 
วิโรจศรีสกุล, 2546) ได	แก� 

1. องคUประกอบทางด	านความคิดความเข	าใจ (The Cognitive Component) คือส�วนท่ี
ประกอบเป6นความเชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวกับสิ่งต�างๆท่ัวไปท้ังท่ีชอบและไม�ชอบหากบุคคลมีความรู	หรือ
คิดว�าสิ่งใดดีมักจะมีทัศนคติท่ีดีต�อสิ่งนั้นแต�หากมีความรู	มาก�อนว�าสิ่งใดไม�ดีจะมีทัศนคติท่ีไม�ดีต�อสิ่ง
นั้นองคUประกอบทางด	านความคิดจะช�วยในการประเมินค�าสรุปผลสิ่งเร	าต�างๆทัศนคติจะแสดงออกมา
ในลักษณะของความเชื่อว�าอะไรถูกอะไรผิด 

2. องคUประกอบด	านความรู	สึก (Affective Component) คือส�วนท่ีเก่ียวข	องกับอารมณUท่ี
เก่ียวเนื่องกับสิ่งต�างๆซ่ึงมีผลแตกต�างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้นเป6นลักษณะท่ีเป6นค�านิยมของแต�
ละบุคคล 

3. องคUประกอบด	านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือการแสดงออกของบุคคลต�อ
สิ่งหรือบุคคลหนึ่งเป6นส�วนประกอบท่ีแสดงแนวโน	มของบุคคลท่ีจะประพฤติเป6นความพร	อมท่ีจะ
กระทาทัศนคติจะแสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงเป6นผลมาจากองคUประกอบ
ด	านความรู	ความคิดและความรู	สึกการท่ีบุคคลมีทัศนคติต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต�างกันก็เนื่องมาจาก
บุคคลมีความเข	าใจมีความรู	สึกหรือแนวคิดแตกต�างกันดังนั้นส�วนประกอบด	านความคิดหรือความรู	
ความเข	าใจจึงนับว�าเป6นส�วนประกอบข้ันพ้ืนฐานของทัศนคติและส�วนประกอบนี้จะเก่ียวข	องสัมผัสกับ
ความรู	สึกของบุคคลอาจออกมาในรูปแบบต�างกันท้ังในทางบวกและทางลบซ่ึงข้ึนอยู�กับประสบการณU
และการเรียนรู	 

องคUประกอบท้ัง 3 นี้ไม�จาเป6นท่ีจะต	องสอดคล	องสัมพันธUกันก็ได	เช�นบางคนจะมีความรู	น	อย 
มากเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต�กลับมีความรู	สึกรุนแรงมากเก่ียวกับเรื่องนั้นๆและพยายามกระทําการ
ป{องกันหรือต�อต	านสิ่งนั้นแต�ในทางกลับกันบุคคลนั้นอาจมีความรู	ในเรื่องนั้นๆเป6นอย�างดีแต�ความรู	สึก
และการกระทาก็ยังคงไม�เปลี่ยนแปลงไปตามความรู	ท่ีได	ทราบมาเช�นรู	ว�าสูบบุหรี่เป6นโทษและเป6น
อันตรายต�อสุขภาพแต�ก็ยังคงปฏิบัติอยู�คือสูบบุหรี่ทุกวันเป6นต	น 

การเกิดทัศนคติ 
ลิเคิรUท (Likert) ได	ศึกษาการเกิดทัศนคติของตนเองซ่ึงเป6นผลการศึกษาท่ีเน	นถึงการเกิด

ทัศนคติตามหลักวิชาด	านการสื่อสารโดยเฉพาะโดยสรุปข	อศึกษาไว	ว�าทัศนคติเป6นสิ่งท่ีเกิดจาก
ความรู	สึก (Learning) จากแหล�งทัศคติ (Source of Attitude) ต�างๆมีอยู�มากมายและแหล�งท่ีทาให	
เกิดทัศนคติท่ีสําคัญคือ 

1. ประสบการณUเฉพาะอย�าง (Special Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณUเฉพาะอย�าง
ต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดีหรือไม�ดีต�อสิ่งนั้นไปตามทิศทางท่ีเคยมีประสบการณUมาก�อน 
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2. การติดต�อสื่อสารกับบุคลอ่ืน (Communication with others) ทาให	เกิดทัศนคติจากการ
รับรู	ข�าวสารต�างๆจากผู	อ่ืนได	เช�นนักเรียนท่ีเคยได	รับการสั่งสอนจากครูอาจารยUว�าทาอย�างนี้ดีอย�างนั้น
ไม�ดีก็จะทาให	นักเรียนมีทัศนคติต�อการกระทาต�างๆตามท่ีได	ทราบมา 

3. สิ่งท่ีเป6นแบบอย�าง (Models) การเลียนแบบผู	อ่ืนทาให	เกิดทัศนคติข้ึนได	เช�นลูกท่ีเคารพ
เชื่อฟ\งพ�อแม�จะเลียนแบบการแสดงท�าทางการชอบหรือไม�ชอบต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามพ�อแม�ของตนไป
ด	วยนอกจากนั้นก็อาจจะมีการเลียนแบบผู	อ่ืนอีกก็ได	เช�นเลียนแบบผู	นาความคิดนักแสดงนักร	องผ�าน
สื่อต�างๆได	 

4. ความเก่ียวข	องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอย�างเกิดข้ึน
เนื่องจากความเก่ียวข	องกับสถาบันเช�นโรงเรียนวัดหน�วยงานต�างๆซ่ึงสถาบันเหล�านี้จะเป6นแหล�งท่ีมา
และสนับสนุนให	คนเกิดทัศนคติบางอย�างข้ึนได	เม่ือพิจารณาจากแหล�งท่ีมาของทัศนคติดังกล�าวแล	วจะ
เห็นได	ว�าองคUประกอบสําคัญท่ีเป6นตัวเชื่อมโยงให	เกิดทัศนคติต�อสิ่งต�างๆก็คือการติดต�อสื่อสารท้ังนี้
เพราะการติดต�อสื่อสารจะมีการแทรกอยู�ตลอดเวลาไม�ว�าทัศนคติจะเกิดจากประสบการณUเฉพาะอย�าง
หรือเกิดจากสิ่งท่ีเป6นแบบอย�างหรือเกิดจากการเก่ียวข	องกับสถาบันหรือเกิดจากการติดต�อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนก็ตามจึงอาจจะกล�าวได	ว�าการสื่อสารเป6นกิจกรรมท่ีสําคัญอย�างมากท่ีมีผลทาให	เกิดทัศนคติ
ต�อสิ่งต�างๆหน	าท่ีและประโยชนUของทัศนคติ (function of attitude)  

สมิธ (Smith, 1965) และคาทซU (Katz, 1974) ได	กล�าวถึงหน	าท่ีและประโยชนUของทัศนคติไว	
อย�างคล	ายๆกันว�ามี 4 ประการดังนี้ 

1. หน	าท่ีให	ความเข	าใจ (understanding or knowledge function) ทัศนคติหลายอย�าง
ช�วยให	เราเข	าใจโลกและสภาวะแวดล	อมได	เรียนรู	และเข	าใจการกระทาของบุคคลในสังคมสามารถ
อธิบายและสามารถคาดคะเนการกระทาของตนเองและบุคคลอ่ืน 

2. หน	าท่ีป{องกันตนเอง (ego-defense or protect their self-esteem) บ�อยครั้งท่ีบุคคล
จาเป6นต	องหาทางออกให	กับตนเองเพ่ือความสบายใจเป6นต	นว�าคนท่ีชอบพูดว�าคนอ่ืนตรงๆก็จะหาทาง
อ่ืนปกป{องตนเองว�าการท่ีตนทาเช�นนี้เพราะเป6นคนท่ีมีความจริงใจต�อเพ่ือนฝูง 

3. หน	าท่ีในการปรับตัว (adjective function or need satisfaction) ทัศนคติจะช�วยให	
บุคคลในด	านการปรับตัวให	เข	ากับสภาพแวดล	อมและสังคมโดยปกติบุคคลมักจะคํานึงถึงผลประโยชนU
ท่ีจะได	รับความสําคัญและจะพัฒนาทัศนคติแนวคิดท่ีทราบว�าจะตอบสนองความต	องการของตนเอง
ได	เช�นคนหันมาชอบการเล�าเรียนเพราะเชื่อว�าการศึกษาสูงจะช�วยให	มีชีวิตท่ีดีข้ึน 

4. หน	าท่ีแสดงออกถึงค�านิยม (value expression) ทัศนคติช�วยให	บุคคลได	แสดงออก     
ซ่ึงค�านิยมของตนเองตัวอย�างเช�นคนท่ีมีความซ่ือสัตยUมากก็จะแสดงออกโดยการไม�ชอบพวกฉ	อราษฎรU
บังหลวง 

การวัดทัศนคติ 
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เทอรUสโตน (Thurstone, 1967 ) กล�าวว�าทัศนคติจะวัดโดยตรงไม�ได	แต�จะต	องวัดจากการ
แสดงออกในรูปความคิดหรือภาษาพูดเขาจึงใช	การวัดทัศนคติจากคาตอบว�าเห็นด	วยหรือไม� 
เห็นด	วยกับข	อความในแบบวัดทัศนคติ 

ซีคอรUด (Secord, 1982 อ	างถึงในบุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534 ) กล�าวว�า Likertได	สร	าง
แบบวัดทัศนคติโดยกําหนดข	อความทุกข	อในแบบวัดทัศนคติมีความสําคัญหมดคะแนนของผู	ตอบแต�
ละคนคือผลิตรวมของคะแนนทุกข	อในแบบวัดทัศนคติ Likertเห็นว�าผู	มีทัศนคติต�อสิ่งใดย�อมมีโอกาส
ตอบเห็นด	วยกับข	อความท่ีต�อต	านสิ่งนั้นก็จะมีน	อยในทานองเดียวกันผู	ท่ีมีทัศนคติท่ีไม�ดีต�อสิ่งนั้นก็จะ
มีมากคะแนนรวมของทุกข	อจะเป6นเครื่องชี้ให	เห็นทัศนคติของผู	ตอบในแบบวัดทัศนคติในแต�ละคน 

บุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์ (2534) กล�าวว�าการวัดทัศนคติมีเทคนิควิธีการหลายวิธีซ่ึงแตกต�าง
กันออกไปวิธีการเหล�านี้ได	แก� 

1. การวัดทัศนคติโดยใช	ช�วงปรากฏเท�ากัน (equal appearing interval) วิธีการนี้สร	างข้ึน
โดย Thurstoneมีข้ันตอนในการสร	างดังนี้คือข้ันแรกต	องทาการสร	างข	อความท่ีได	ข	อความมากท่ีสุด
เท�าท่ีจะมากได	ไปจนถึงความเห็นด	วยเป6นอย�างมากจานวน 11ระดับแล	วนามาหาค�าสัมประสิทธิ์
สัมพันธUนี้ได	จากการให	ระดับข	อความต�างๆท้ังหมดจากคณะตุลาการ 

2. การวัดทัศนคติโดยวิธีการลิเคิรUท (Likert method or sumated ratings) วิธีการนี้สร	าง
ข้ึนโดยเรอนิสลิเคิรUท (RenisLikert) โดยการสร	างข	อความ (attitude statement) ข้ึนหลายๆ
ข	อความให	ครอบคลุมหัวข	อท่ีศึกษาการตอบแบบสอบถามนี้มีข	อให	เลือก 5 ข	อคือ 1) เห็นด	วยอย�าง
มาก 2) เห็นด	วย 3) ไม�แน�ใจ 4) ไม�เห็นด	วย 5) ไม�เห็นด	วยอย�างมากการให	คะแนนนั้นข้ึนอยู�กับชนิด
ของข	อความว�าเป6นทางบวกหรือทางลบการให	คะแนนอาจให	ต้ังแต� 0 ถึง 4 หรือ 1 ถึง 5การ
ตีความหมายของคะแนนไม�แตกต�างกัน 

3. การวัดทัศนคติโดยวิธีวิเคราะหUสเกล (scale gram analysis) วิธีวิเคราะหUสเกลนี้เป6นวิธีท่ี
อธิบายถึงขบวนการในการประเมินผลกลุ�มของข	อความกลุ�มหนึ่งๆว�าเป6นไปตามข	อจากัดหรือครบถ	วน
ตามลักษณะท่ีถูกต	องในการสร	างสเกลโดยวิธีของกัทแมน (Guttman) หรือไม�เท�ากันตามความคิด
ของกัทแมนเชื่อว�าในสเกลสาหรับวัดทัศนคตินั้นควรเลือกข	อความจานวนเล็กน	อย(4-6 ข	อความ) โดย
เลือกจากข	อความหลายๆข	อความซ่ึงเป6นตัวแทนของประชากรท้ังหมด 

4. การวัดทัศนคติโดยวิธีจําแนกความหมาย (Semantic Differential) เป6นการศึกษาก่ียวกับ
ความคิดรวบยอดเป6นการศึกษาถึงความหมายของสิ่งต�างๆตามความคิดเห็นของกลุ�มท่ีเราศึกษา
โดยท่ัวไปสเกลแบบเทคนิคความหมายจําแนกจะประกอบด	วยข	อให	เลือก 7 ข	อจะให	กลุ�มบุคคลท่ีจะ
ศึกษาประเมินค�าเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสเกลนี้ให	ผู	ตอบประเมินค�ามากน	อยเช�นดี - เลว,ช	า - เร็วเป6นต	น
โดยการประเมินนั้นจะใช	คาคุณลักษณะซ่ึงตรงกันข	ามกัน 
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ประโยชนUของการวัดทัศนคติ 
ชัยยงคUขามรัตนU (2525 อ	างถึงในสวณียUคงเพชราทิพยU, 2545) ได	สรุปไว	ว�าประโยชนUของ

ทัศนคติมีดังนี้ 
1. วัดเพ่ือทานายพฤติกรรมเนื่องด	วยทัศนคติต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลย�อมเป6นเครื่องแสดง

ว�าเขามีความรู	สึกทางด	านท่ีดีหรือไม�ดีเก่ียวกับสิ่งนั้นมากน	อยเพียงใดเพราะเขามีความรู	สึกชอบไม�
ชอบสิ่งนั้นเพียงใดทัศนคติของบุคคลต�อสิ่งนั้นจึงเป6นเครื่องทานายบุคคลนั้นจะมีการกระทาของบุคคล
นั้นได	แม	จะไม�ถูกต	องเสมอไปก็ตาม 

2. วัดเพ่ือหาทางป{องกันโดยท่ัวไปการท่ีบุคคลจะมีทัศนคติต�อสิ่งใดอย�างไรนั้นเป6นสิทธิของ
เขาแต�การอยู�ร�วมกันด	วยความสงบสุขของสังคมย�อมจะเป6นไปได	เม่ือพลเมืองมีทัศนคติต�างๆคล	ายคลึง
กันซ่ึงจะเป6นแนวทางให	เกิดความร�วมมือร�วมใจกันและไม�เกิดความแตกแยกในสังคม 

3. วัดเพ่ือหาทางแก	ไขทัศนคติของบุคคลท่ีมีต�อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจแตกต�างกันแต�ในบาง
เรื่องจาเป6นต	องได	รับความคิดเห็นและทัศนคติท่ีสอดคล	องกันเพ่ือป{องกันป\ญหาเรื่องการขัดแย	งใน
เรื่องต�างๆท่ีเกิดข้ึน 

4. วัดเพ่ือเข	าใจสาเหตุและผลทัศนคติเปรียบสาเหตุภายในท่ีผลักดันให	บุคคลกระทาสิ่งต�างๆ
อาจได	รับผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกอีกส�วนหนึ่งฉะนั้นการจะเข	าใจอิทธิพลของสาเหตุภายนอก
ท่ีมีการกระทาของบุคคลต�างๆให	ชัดเจนบางกรณีอาจจาเป6นต	องวัดทัศนคติของบุคคลต�างๆให	ชัดเจน
บางกรณีอาจจาเป6นต	องวัดทัศนคติของบุคคลต�างๆต�อสาเหตุภายนอกนั้นด	วย 

แนวคิดเก่ียวกับภาษีอากร 
ความหมายของภาษีอากร 
เกริกเกียรติ พิพัฒนUเสรีธรรม (2543) ได	ให	คําจํากัดความว�า ภาษี คือสิ่งท่ีรัฐบาลบังคับ

จัดเก็บจากราษฎรUและนํามาใช	เพ่ือประโยชนUของสังคมส�วนรวม โดยมิได	มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก�ผู	
เสียภาษี ลักษณะสําคัญของนิยามตามแนวนี้ มีประเด็นท่ีสําคัญ 2 ประการคือ 

1. ภาษีท่ีรัฐบาลเก็บจากประชาชนนั้น จะมีลักษณะของการบังคับภาษีท่ีจะเก็บนั้นอาจจะ
เป6นรายได	 หรือสิ่งของ หรือผลประโยชนU หรือบริการจากผู	เสียภาษี 

2. ภาษีท่ีเก็บได	นั้นจะต	องนําไปใช	เพ่ือสังคมส�วนรวม ตัวผู	เสียภาษีนั้นจะไม�ได	รับประโยชนU
โดยตรงจากรัฐบาล ซ่ึงต�างกับการซ้ือสินค	าหรือบริการท่ีผู	เสียเงินจะเป6นผู	ท่ีได	รับประโยชนUโดยตรง
จากการซ้ือสินค	าหรือบริการนั้น อย�างไรก็ตามผู	เสียภาษีจะได	รับผลประโยชนUโดยอ	อมจากรัฐบาล เช�น 
การป{องกันประเทศ การรักษาความสงบภายในและสวัสดิการสังคม เป6นต	น 

สุรเชษฐU ชิระมณี (2543) ให	คําจํากัดความ ภาษีอากรไว	 2 แนวทางด	วยกัน คือ 
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1. เป6นการบังคับเก็บในแนวทางนี้ ภาษีอากร คือ การท่ีรัฐบาลบังคับเก็บเอาสิ่งของไปจาก
ราษฎรUแล	วนํามาใช	จ�ายเพ่ือประโยชนUของส�วนรวม โดยผู	เสียภาษีมิได	สิ่งตอบแทนโดยตรง แต�ผู	เสีย
ภาษีจะได	รับผลตอบแทนทางอ	อม เช�น ความสงบเรียบร	อยภายในประเทศ มีถนน ไฟฟ{า น้ําประปา 
โรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน เป6นต	น 

2. เป6นการเคลื่อนย	ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู�ภาครัฐบาล ในแนวทางภาษีอากร คือ 
ทรัพยากรซ่ึงได	แก� เงินและอ่ืนๆ ท่ีเคลื่อนย	ายจากภาคเอกชนไปสู�ภาครัฐบาล ยกเว	นการกู	ยืมและการ
ขายสินค	าบริการของรัฐในราคาทุน จากคําจํากัดความนี้มีสิ่งท่ีน�าพิจารณาอยู� 3 ประเด็น คือ 

2.1 ภาษีอากร เป6นทรัพยากรท่ีเคลื่อนย	ายจากภาคเอกชนไปสู�ภาครัฐบาลทําให	ภาคเอกชนมี
ทรัพยากรลดลง ซ่ึงจะมีผลกระทบต�อการบริโภค การออม การผลิต การลงทุนของภาคเอกชน 

2.2 การกู	ยืมและขายสินค	าบริการของรัฐในราคาทุน คือ ไม�ใช�เป6นการเคลื่อนย	ายทรัพยากร 
ท้ังนี้เพราะการท่ีรัฐกู	ยืมจากเอกชนทําให	ทรัพยากรจากภาคเอกชนเคลื่อนย	ายไปสู�ภาครัฐบาล
เพียงชั่วคราว เม่ือรัฐใช	คืนเงินกู	ทรัพยากรก็จะกลับคืนมาสู�ภาคเอกชนเช�นเดิม ส�วนการขายสินค	า
บริการของรัฐในราคาทุน เม่ือภาคเอกชนจ�ายเงินในราคาทุนก็จะได	รับสินค	าบริการของรัฐไป แต�
เนื่องจากคิดราคาทุนภาคเอกชน จึงไม�ได	สูญเสียทรัพยากรไปแต�อย�างใด หากแต�เป6นการเปลี่ยน
ประเภทของทรัพยากรเท�านั้น 

2.3 สินค	าบริการของรัฐท่ีขายให	ภาคเอกชนในราคาสูงกว�าทุนจึงจะถือว�าภาคเอกชนเสียภาษี
อากร ท้ังนี้เพราะการท่ีภาคเอกชนจ�ายเงินสูงกว�าราคาทุนทําให	ทรัพยากรเคลื่อนย	ายไปสู�ภาครัฐบาล 
ในทางกลับกันถ	ารัฐบาลขายสินค	าบริการให	แก�ภาคเอกชนในราคาตํ่ากว�าทุนโดยท่ีรัฐบาลยอมขาดทุน
เพ่ือช�วยเหลือประชาชนลักษณะเช�นนี้ถือว�าเป6นภาษีในทางลบ 

จากการศึกษาความหมายของภาษีอากร สรุปได	ว�า ภาษีอากรเป6นเงินท่ีรัฐบังคับเรียกเก็บจาก
ประชาชน เพ่ือนํามาใช	จ�ายในกิจการของรัฐท่ีเป6นประโยชนUต�อส�วนรวม เช�น นําไปใช	ในการพัฒนา
ประเทศท้ังด	านเศรษฐกิจและสังคม ใช	จ�ายในด	านการป{องกันประเทศและการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการสร	างความเป6นธรรมในสังคม 

แนวความคิดเก่ียวกับหลักการภาษีอากรท่ีดี 
แนวคิด ADAM SMITH นักเศรษฐศาสตรUชาวอังกฤษ ได	วางหลักการเก่ียวกับภาษีอากรท่ีดีมี

หลักการ 7 ข	อ (พนิต ธีรภาพวงศU,2550) ดังนี้ 
1. ความเท�าเทียมกัน (Equity) หรือความเป6นธรรม (Fairness) หลักการนี้ ควรจะเป6นหลัก

พ้ืนฐานในการกําหนดหลักเกณฑUต�าง ๆ หรือข	อกฎหมายท่ีเก่ียวกับภาษีอากรเพ่ือใช	บังคับแก�ทุกคนใน
สังคมเดียวกันโดยท่ัวไป เนื่องจากทุกคนท่ีอยู�ในสังคมเดียวกัน ควรถือใช	กฎระเบียบเดียวกัน และควร
ได	รับสิทธิต�าง ๆ อย�างเป6นธรรมในทุก ๆ ส�วน โดยเท�าเทียมกัน เพ่ือเป6นการสร	างความสมัครใจให	กับ
ทุกคนในสังคมท่ีจะเสียภาษีอากรอย�างถูกต	อง 
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2. ความแน�นอน (Certainty) ระบบภาษีท่ีดีนั้นต	องอยู�ในรูปกฎหมายท่ีมีความชัดเจนมีความ 
แน�นอนไม�ปล�อยอํานาจในการกําหนดหน	าท่ีและภาระภาษีให	อยู�ในดุลพินิจเจ	าพนักงานมากเกินไป 
จนเกิดสิ่งท่ีเรียกว�า“การบังคับตามใจชอบ”ของเจ	าพนักงานภาษี (Arbitrariness) ท่ีสําคัญความ
แน�นอนของกฎหมายภาษีหมายถึงผู	เสียภาษีคนหนึ่งจะต	องได	รับความม่ันใจว�าผู	เสียภาษีคนอ่ืนๆก็ต	อง
เสียภาษีภายใต	กฎเกณฑUแบบเดียวกับตนด	วย นอกจากนี้ความแน�นอนของกฎหมายภาษี หมายถึง 
การท่ีผู	เสียภาษีสมควรท่ีจะรู	แน�นอนชัดแจ	งถึงภาระภาษีท่ีตนจะต	องเสีย เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผน
ธุรกิจของตนล�วงหน	าได	 เพราะภาษีถือเป6นต	นทุนในการทําธุรกิจ ประเภทหนึ่ง การขาดความแน�นอน
และชัดเจนของระบบภาษีจะเกิดผลกระทบท่ีเป6นข	อเสียต�อเจ	าพนักงานภาษีมากกว�าต�อผู	เสียภาษีท้ังนี้
เป6นผลกระทบในแง�การขาดความคงท่ีในการจัดเก็บ(Uncertainty of Tax Collection) เพราะผู	เสีย
ภาษีจะพากันหลบเลี่ยงเม่ือมีช�องทาง ผลก็คือจํานวนภาษีท่ีจัดเก็บได	จะไม�คงท่ีตามไปด	วย 

3. ความสะดวกและไม�ยุ�งยากต�อการชําระภาษีของผู	เสียภาษี (Simplicity) ระบบภาษีอากร
ท่ีดีจะมีความสะดวกและง�ายในการชําระภาษีของผู	เสียภาษี (Convenience of Payment) หมายถึง 
ความง�ายท่ีจะเข	าใจข	อกฎหมาย ดังนั้นระบบภาษีท่ีดีจําเป6นต	องง�ายต�อการเข	าใจและอํานวยความ
สะดวกให	ผู	เสียภาษี ไม�สร	างความลําบากหรือยุ�งยากกับผู	เสียภาษี เพราะเป6นหลักท่ีเพ่ิมความสมัครใจ 
หรือความเต็มใจของผู	เสียภาษีในการเสียภาษีอย�างถูกต	อง 

4. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิภาพของระบบภาษีแบ�งออกได	เป6น
สองกรณีคือ 

4.1 ความมีประสิทธิภาพในแง�ต	นทุนของการจัดเก็บภาษี ซ่ึงหมายถึงค�าใช	จ�ายท่ี  
เก่ียวกับการจัดเก็บของระบบภาษีดังกล�าว ควรจะตํ่าท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได	 คําว�า “ค�าใช	จ�ายตํ่า” ในกรณี
นี้ไม�ได	เป6นการคํานึงจากมุมมองของเจ	าพนักงานสรรพากรด	านเดียว แต�ต	องคํานึงถึงค�าใช	จ�ายท่ี
เกิดข้ึนของผู	เสียภาษีในการเตรียมการและชําระภาษีท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกรณีผู	เสียภาษีมีข	อโต	แย	งใน
ภาระภาษีและนํากรณีของตนข้ึนสู	กับเจ	าพนักงานภาษีในศาลด	วย 

4.2 ความมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตรU หมายความว�า ระบบภาษีควรสร	าง 
โอกาสท่ีเท�าเทียม (Neutrality) ต�อกันระหว�างผู	เสียภาษีและไม�สร	างผลกระทบต�อพฤติกรรมของผู	
เสียภาษี (Taxpayer’s Behavior) 
 5. มีความเป6นกลางทางเศรษฐกิจ การเก็บภาษีอากรต	องไม�กระทบต�อการทํางานของกลไก
การตลาดหรือมีผลกระทบน	อยท่ีสุด 
 6. อํานวยรายได	 สามารถจัดเก็บภาษีอากรได	เพียงพอต�อการใช	จ�ายของรัฐบาล เพ่ือให	
รัฐบาลนําไปใช	ตามหน	าท่ี 
 7. มีความยืดหยุ�นสามารถปรับปรุงเพ่ิมหรือลดจํานวนภาษีอากรให	เหมาะสมกับสถานการณU
ได	อย�างสะดวกและรวดเร็ว 
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วัตถุประสงคUของการจัดเก็บภาษีอากร 
1. ภาษีอากรเพ่ือรายได	 วัตถุประสงคUท่ีสําคัญท่ีสุดของการเก็บภาษีอากรก็เพ่ือหารายได	ให	แก�

รัฐบาลสําหรับโครงการใช	จ�ายท่ีจําเป6นต�างๆ ภาษีอากรท่ีจะทํารายได	ดี ต	องเป6นภาษีท่ีมีความยืดหยุ�น
พอท่ีจะสามารถเก็บรายได	 เพ่ิมข้ึนเม่ือยามเศรษฐกิจรุ�งเรือง ซ่ึงในประเทศไทย พบว�าภาษีทํารายได	ดี 
ได	แก� ภาษีศุลกากร และภาษีการค	า 

2. ภาษีอากรเพ่ือการควบคุม ภาษีอากรมีคุณลักษณะในทางบังคับอยู�ในตัว กล�าวคือ ภาษี
อากรเป6นการบังคับเรียกเก็บเงิน ส�วนหนึ่งจากประชาชนผู	เสีย เป6นการจํากัดการอุปโภคบริโภคของ
บุคคลเหล�านั้น ดังนั้นอาจใช	ภาษีอากรบังคับให	การบริโภคสินค	าบางอย�าง เช�น สินค	าฟุ�มเฟ�อย ให	
น	อยลงได	หรืออาจจัดเก็บภาษีจากสินค	าท่ีเป6นภัยต�อสุขภาพของประชาชนในอัตราสูงเพ่ือจํากัดการ
บริโภคได	 

3. ภาษีอากรเพ่ือการจัดสรร และการกระจายรายได	 รัฐมีหน	าท่ีท่ีต	องจัดสรรรายได	ของ
ประชาชนให	ทัดเทียมกัน โดยจัดเก็บภาษีในอัตราสูงจากผู	มีรายได	มาก แต�ก็อาจจะมีผลเสียต�อความ
เต็มใจและความกระตือรือร	นในการทํางานของบุคคลผู	มีรายได	สูง เพราะรายได	ท่ีเพ่ิมข้ึนจะต	องนําไป
เสียภาษีในอัตราสูง การใช	อัตราภาษีช�วยจัดสรรและแจกแจงรายได	อาจกระทําได	 3 ระดับ คือ 

3.1 ระหว�างระดับรายได	 คือการจัดสรรรายได	จากผู	ท่ีม่ังมีกว�าไปยังผู	ท่ียากจนกว�า 
โดยจัดเก็บภาษีในอัตราสูงจากผู	ร่ํารวย ทําให	รายได	หลังเก็บภาษีอากรแล	วมีความเป6นธรรมข้ึน 

3.2 ระหว�างวัย เช�นจากผู	ท่ีมีสุขภาพดี ไปยังผู	เจ็บป�วยหรือระหว�างวัยทํางานไปยัง 
วัยชราและเด็กโดยวิธีการเก็บภาษีจากผู	ท่ีอยู�ในวัยทํางาน และผู	มีสุขภาพดีเพ่ือนํามาจัดสรรให	ผู	ป�วย 
ผู	ชราและเด็ก 

3.3 ระหว�างภูมิภาค คือจากภูมิลําเนาหรือท	องถ่ินท่ีม่ังมีไปยังท	องถ่ินท่ียากจนกว�า 
โดยการเก็บภาษีในท	องถ่ินท่ีร่ํารวยกว�าให	มากแล	วจัดสรรเงิน ไปพัฒนาท	องถ่ินท่ียังไม�เจริญ 

4. ภาษีอากรเพ่ือชําระหนี้สินของรัฐ นโยบายทางการเงินและการคลังในป\จจุบันรัฐ
จําเป6นต	องอาศัยเงินกู	จํานวนมากมาใช	จ�าย ลงทุนสร	างป\จจัย ในการพัฒนาประเทศ เช�น ถนนหนทาง 
เข่ือน พลังงานต�างๆ เม่ือถึงคราวต	องชําระหนี้รัฐจําเป6นต	องเก็บภาษีอากรจากผู	ท่ีได	รับ ผลประโยชนU
ในการพัฒนาของรัฐ และจากผู	ได	รับประโยชนUทางอ	อมท่ัวไป 

5. ภาษีอากรเพ่ือเป6นเครื่องมือในนโยบายทางธุรกิจ โดยใช	ภาษีอากรเป6นเครื่องมือสนับสนุน 
หรือจํากัดการลงทุนของธุรกิจบางประเภทเพ่ือประโยชนUในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช�น ลด 
หรืองดภาษีให	กับการลงทุนจากต�างประเทศ หรืออาจต้ังอัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินค	านําเข	าให	สูง
เพ่ือช�วยเหลือการผลิตภายในประเทศ 

6. ภาษีอากรเพ่ือเป6นเครื่องมือในนโยบายการคลัง ป\จจุบันภาษีอากรนับว�ามีบทบาทใน
นโยบายการคลังของประเทศมากข้ึน ในกรณีท่ีเศรษฐกิจของประเทศอยู�ในภาวะเงินเฟ{อ รัฐอาจเพ่ิม



19 
 

อัตราภาษีอากรเพ่ือดึงเงินจากมือประชาชนให	มีอํานาจการซ้ือน	อยลง เพ่ือช�วยให	บุคคลมีอํานาจซ้ือ
สูงข้ึน มีการใช	จ�ายมากข้ึน การหมุนเวียนของเงินและธุรกิจต�างๆก็จะดีข้ึนช�วยให	ภาวะเศรษฐกิจ
กระเต้ืองข้ึนในท่ีสุด 

การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลไทย แบ�งแยกออกตามหน�วยงานท่ีจัดเก็บ 
1. ภาษีท่ีกรมสรรพากรจัดเก็บ กรมสรรพากร กระทรวงการคลังมีหน	าท่ีจัดเก็บภาษีอากร 

ตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงได	ผ�านการแก	ไขมาแล	วหลายครั้ง เพ่ือปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บให	
ทันสมัยต�อเหตุการณU ภาษีอากรท่ีกรมสรรพากรจัดเก็บมีดังนี้ 

1.1 ภาษีเงินได	 แยกจัดเก็บเป6นภาษีเงินได	บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได	นิติบุคคล 
1.2 ภาษีมูลค�าเพ่ิม (Value Added Tax:  VAT) รัฐบาลได	นําภาษีชนิดนี้มาใช	แทน 

ภาษีการค	า ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 
1.3 อากรแสตมป� 

นอกจากนี้กรมสรรพากรยังมีหน	าท่ีจัดเก็บอากรรังนกนางแอ�น ตามราชบัญญัติรังนกนางแอ�น 
พ.ศ. 2482 และภาษีเงินป�โตรเลียม ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินป�โตรเลียม พ.ศ. 2541 อีกด	วย 

2. ภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีอํานาจหน	าท่ีจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต จากสินค	าหรือโภคภัณฑUท่ีผลิตภายในประเทศและนอกประเทศ ภาษีสรรพสามิตอาจ
จัดเก็บจากวัตถุดิบ หรือสิ่งของระหว�างท่ีดําเนินการผลิต หรือเก็บจากสิ่งของท่ีผลิตเป6นวัตถุดิบ
สําเร็จรูปพร	อมท่ีจะอุปโภคได	ทันที รวมท้ังภาษีการซ้ือขายสินค	าและบริการ บางอย�างสินค	าท่ีต	องเสีย
ภาษีสรรพสามิต เช�น น้ํามัน ยาสูบ เครื่องด่ืม ไพ� เครื่องไฟฟ{า รถยนตU เรือ เป6นต	น 

3. ภาษีท่ีกรมศุลกากรจัดเก็บ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดําเนินการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรจากสินค	าท่ีนําเข	าและส�งออกตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรซ่ึงมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การเก็บอากร หลักเกณฑUการตีความพิกัดอัตราศุลกากร กําหนดอัตราขาเข	า-ขาออกและสินค	าท่ีได	รับ
การยกเว	นการจัดเก็บภาษีศุลกากร พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรนี้ได	ผ�านการแก	ไขมาแล	วหลาย
ครั้ง 

4. ภาษีอากรท่ีส�วนราชการอ่ืนจัดเก็บ นอกจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม
ศุลกากรจะได	ดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรท่ีสําคัญๆโดยตรงแล	ว ป\จจุบันยังมีกฎหมายกําหนดให	ส�วน
ราชการบางแห�งรับไปดําเนินงานจัดเก็บภาษีอากรประเภทอ่ืนโดยตรงอีกได	แก� 

1. ภาษีท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติจัดเก็บ ได	แก� ภาษีการพนันตามพระราชบัญญัติ 
การพนัน พ.ศ. 2478 

2. ภาษีท่ีกรมการขนส�งทางบกจัดเก็บ กรมการขนส�งทางบก กระทรวงคมนาคม 
ดําเนินการจัดเก็บภาษีรถยนตUตามพระราชบัญญัติรถยนตU พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส�ง
ทางบก พ.ศ. 2522 
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3. ภาษีท่ีกรมประมงจัดเก็บ กรมประมง กระทรวงกระเกษตรและสหกรณU 
ดําเนินการจัดเก็บอากรประมงเพ่ือควบคุมรักษาพันธุUสัตวUน้ํา และเป6นรายได	ตอบแทนท่ีรัฐให	สิทธิใน
การทําประมงจากผู	ได	รับอนุญาต 

4. ภาษีท่ีองคUการบริหารส�วนท	องถ่ินจัดเก็บ องคUการบริหารราชการ ได	แก� องคUการ 
บริหารส�วนจังหวัด องคUการบริหารส�วนตําบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีอํานาจ
หน	าท่ีจัดเก็บภาษีอากรดังต�อไปนี้โดยตรง คือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท	องท่ี ภาษีป{าย และ
อากรฆ�าสัตวU 

อนึ่งสําหรับรายรับท่ีอยู�ในรูปของภาษีอากรขององคUการปกครองส�วนท	องถ่ินสามารถจัดเก็บ
ได	 3 ลักษณะคือ 

ลักษณะท่ี 1ภาษีอากรท่ีเทศบาลตําบลจัดเก็บเองและเป6นรายได	ของเทศบาลตําบลท้ังจํานวน
ได	แก� ภาษีบํารุงท	องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป{ายและอากรฆ�าสัตวU โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ภาษีบํารุงท	องท่ี:เป6นภาษีท่ีเรียกเก็บจากบุคคล หรือคณะบุคคลไม�ว�าจะเป6นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือครอบครองในเขตเทศบาลตําบล ให	เป6นรายได	ของเทศบาล
ตําบลนั้น 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน:เป6นภาษีท่ีเรียกเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร	างอ่ืนๆกับท่ีดิน ซ่ึง
ต�อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร	างนั้น โดยสามารถเรียกเก็บได	ในอัตรา 12.5 บาท ของค�ารายป� 
(ค�ารายป� หมายความว�า จํานวนเงินซ่ึงทรัพยUสินนั้นสมควรให	เช�าได	ในป�หนึ่งๆ) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ท่ีเรียกเก็บจากโรงเรือนและท่ีดินในเขตเทศบาลตําบล ให	เป6นรายได	ของเทศบาลตําบลนั้น 

ภาษีป{าย:เป6นภาษีท่ีเรียกเก็บจากป{ายแสดงชื่อ ยี่ห	อหรือเครื่องหมายท่ีใช	ในการประกอบ
การค	า หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได	หรือโฆษณาการค	าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได	ไม�ว�าจะ
ได	แสดงหรือโฆษณาไว	ท่ีวัตถุใดๆ ด	วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลักจารึกหรือทําให	ด	วย
วิธีอ่ืน ภาษีป{ายท่ีเรียกเก็บในเขตเทศบาลตําบลให	เป6นรายได	ของเทศบาลตําบลตําบลนั้น 

อากรฆ�าสัตวU:เป6นส�วนท่ีเก็บจากการนําสัตวUเข	ามาในโรงฆ�าสัตวU ซ่ึงได	ให	มีข้ึนอย�างถูกต	องตาม
กฎหมาย อากรฆ�าสัตวUและผลประโยชนUอ่ืนเนื่องในการฆ�าสัตวU ในเขตเทศบาลตําบลให	เป6นรายได	ของ
เทศบาลตําบลนั้น  

ลักษณะท่ี 2ภาษีท่ีส�วนกลางจัดเก็บเพ่ิมจากอัตราท่ีรัฐจัดเก็บ แล	วจัดสรรให	เทศบาลตําบล 
ได	แก� ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ:พระราชบัญญัติรายได	เทศบาล พ.ศ.2497 มาตรา 12 ระบุไว	ว�าเทศบาล
ตําบลมีอํานาจออกเทศบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและค�าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไม�เกินร	อยละสิบของภาษี
อากรและค�าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท คือ 

1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากรซ่ึงสถานประกอบการต้ังอยู�ในเขตเทศบาลตําบล 
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2. ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายว�าด	วยสุรา ซ่ึงร	านสุราต้ังอยู�ในเขตเทศบาล
ตําบล 

3. ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล�นการพนันอยู�ในเขตเทศบาลตําบล 
ภาษีมูลค�าเพ่ิม:พระราชบัญญัติรายได	เทศบาลพ.ศ.2497มาตรา 12 ทวิ ระบุไว	ว�า เทศบาล

ตําบลมีอํานาจออกเทศบัญญัติ เพ่ือเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยกําหนด ให	เป6นอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมข้ึนจาก
อัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต�อไปนี้ 

ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิม ในอัตราร	อยละศูนยU ให	เทศบาล 
ตําบล เก็บในอัตราร	อยละศูนยU 

1. ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิมในอัตราอ่ืนให	เทศบาลตําบล 
เก็บหนึ่งในเก	า ของอัตราภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต:เป6นภาษีท่ีส�วนกลางเรียกเก็บแล	ว จัดสรร ส�งมอบเงินรายได	 
จํานวนภาษีดังกล�าวให	กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให	แก�เทศบาลตําบลอีกต�อหนึ่ง 

ลักษณะท่ี 3ภาษีท่ีส�วนกลางจัดเก็บมอบให	ท	องถ่ินท้ังจํานวนมีอยู�เพียงประเภทเดียวคือภาษี
และค�าธรรมเนียมรถยนตUและล	อเลื่อนโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนตU:กฎหมายกําหนดไว	ว�าภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนตUและ
ล	อเลื่อนท่ีจัดเก็บได	ในจังหวัดใด ให	จัดสรรให	แก�เทศบาลตําบล ในจังหวัดนั้นร	อยละ 10 ถ	าจังหวัดใดมี
เทศบาลตําบลหลายแห�ง ให	แบ�งให	แก�เทศบาลตําบลเท�าๆ กัน 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โกวิท วงศUสุรวัฒนU (ม.ป.ป.) กล�าวถึงคําว�า“ประสิทธิภาพ”  กับ “ประสิทธิผล”ว�าคืออะไร
และแตกต�างกันอย�างไร 

ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การทํางานให	ประสบผลสําเร็จตามเป{าหมาย 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การทํางานโดยใช	วัตถุป\จจัยในการผลิตรวมท้ังเวลาให	น	อยท่ี 

สุดแต�ให	ได	ผลมากท่ีสุด 
การทํางานท่ีมีประสิทธิผลเพียงอย�างเดียวนั้นแม	ว�างานจะสําเร็จสมประสงคUได	แต�อาจจะต	อง

สิ้นเปลืองทรัพยากรไปอย�างมหาศาล แต�หากทํางานให	มีประสิทธิภาพอย�างเดียวนั้นอาจจะสิ้นเปลือง
ทรัพยากรน	อยแต�งานอาจจะไม�สําเร็จสมประสงคUทุกอย�างก็เป6นได	 ดังนั้นการทํางานท่ีมีท้ัง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเรียกได	ว�าเป6นการทํางานท่ีสมบูรณUแบบท่ีสุด 

สมพงศU เกษมสิน (2523) กล�าวว�า ประสิทธิภาพ หมายถึงการดําเนินงานให	เป6นไปตามท่ี
คาดหมายไว	 หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทํางานท่ีต	องการให	ได	รับประโยชนUสูงสุดและการท่ีจะ
พิจารณาว�างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม� ก็พิจารณาได	จากผลงาน อาจเขียนเป6นสูตรได	ดังนี้ 
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E = (O – I) + S 
เม่ือ E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
O = Output คือ ผลงานท่ีได	รับออกมา 
I = Input คือ บรรดาทรัพยากรในทางบริหารท่ีใช	ไป 
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีได	รับ 

Gibson and Others (1988อ	างถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2549) ให	ความหมายของ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ว�าโดยท่ัว ๆ ไปเม่ือพูดถึงประสิทธิภาพก็จะหมายถึงอัตราส�วนของผลผลิต
ต�อป\จจัย (Ratio of outputs to inputs) การวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ�งชี้หลายตัวประกอบด	วยกัน 
เช�น 

1. อัตราการได	ผลตอบแทน (Rate of return) ในเงินลงทุนหรือทรัพยUสินท่ีเป6นทุน 
2. ค�าใช	จ�ายต�อหน�วยผลผลิต (Unit cost) 
3. อัตราการสูญเปล�าสิ้นเปลืองการใช	ทรัพยากร 
4. อัตราส�วนของผลกําไรต�อค�าใช	จ�ายในการลงทุน 
ประสิทธิภาพ เป6นเรื่องของการใช	ป\จจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิตท่ี

ได	รับเป6นตัวกํากับการแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใด ๆ อาจแสดงค�าของประสิทธิภาพใน
ลักษณะการเปรียบเทียบระหว�างค�าใช	จ�ายในการลงทุนกับผลกําไรท่ีได	รับ ซ่ึงถ	าผลกําไรมีสูงกว�า
ต	นทุนเท�าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพอาจไม�แสดงเป6นค�าประสิทธิภาพเชิง
ตัวเลข แต�แสดงด	วยการบันทึกถึงลักษณะการใช	เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอย�างคุ	มค�า 
ประหยัด ไม�มีการสูญเปล�าเกินความจําเป6น รวมถึงมีการใช	กลยุทธUหรือเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมสามารถนําไปสู�การบังเกิดผลได	เร็ว ตรงและมีคุณภาพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนU และคณะ (ม.ป.ป.) กล�าวว�า ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป6นความสามารถ
ในการบรรลุจุดมุ�งหมายโดยใช	ทรัพยากรตํ่าสุด กล�าวคือใช	วิธีการ (Mean) ให	เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองน	อยท่ีสุด โดยมีเป{าหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผล หรือให	บรรลุจุดมุ�งหมายท่ี
กําหนดไว	สูงสุด ประสิทธิภาพจะแสดงถึงความสําคัญระหว�างป\จจัยนําเข	า (Inputs)และผลผลิต 
(Outputs) โดยมีเป{าหมายท่ีจะใช	ต	นทุนของทรัพยากรท่ีต่ํากว�าท่ีสุด ถ	าองคUการได	ผลผลิต (Outputs) 
เพ่ิมข้ึนจากป\จจัยนําเข	าจํานวนเดิม แสดงว�ามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในทํานองเดียวกันถ	าองคUการ
ได	ผลผลิต (Outputs) เท�าเดิมจากป\จจัยนําเข	าท่ีลดลง แสดงว�าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได	
เช�นเดียวกัน เนื่องจากผู	จัดการจะมีทรัพยากร (ป\จจัยนําเข	า) ท่ีจํากัด ไม�ว�าจะเป6นคนเงินและอุปกรณU 
ซ่ึงจะเก่ียวข	องกับประสิทธิภาพของการใช	ทรัพยากรเหล�านี้ ดังนั้น จึงต	องใช	ต	นทุนทรัพยากรตํ่าสุด 
จะเห็นว�าประสิทธิภาพจะเก่ียวข	องกับการทําให	ถูกต	อง (Doing things right) ซ่ึงหมายความว�าไม�
สิ้นเปลืองทรัพยากร 
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สมยศ นาวีการ (2546) กล�าวว�า ความมีประสิทธิผลเก่ียวข	องกับความสําเร็จของเป{าหมาย  
ความมีประสิทธิผลตอบคําถาม  2   อย�าง  คือ  1)  เป{าหมายประสบความสําเร็จหรือไม�2) เป{าหมาย
มีความเหมาะสมหรือไม� ความมีประสิทธิผลเก่ียวข	องกับความเหมาะสมของเป{าหมายในทางกลับกัน
ความมีประสิทธิภาพเก่ียวข	องกับค�าใช	จ�ายของความสําเร็จของเป{าหมาย ความมีประสิทธิภาพจะตอบ
คําถามว�า ต	องเสียค�าใช	จ�ายเท�าไร (ในแง�ของเงินทุน เจ	าหน	าท่ี อุปกรณU ป\จจัยจิตวิทยา และอ่ืน ๆ) 
ต�อการบรรลุเป{าหมาย ดังนั้นความมีประสิทธิภาพ คือ อัตราส�วนระหว�างผลผลิตและป\จจัยการผลิต 

ธงชัย สันติวงษU (2541) ได	อธิบายไว	ว�า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคUกรท่ัวไป จะ
มีส�วนประกอบท่ีจัดโครงสร	างองคUการ ซ่ึงประกอบด	วยสาระสําคัญ คือ 

1. การสร	างประสิทธิภาพในการใช	คนทํางานท่ีมีปริมาณมาก ก็คือ การพิจารณาสร	าง 
ประสิทธิภาพในการเตรียมงานขององคUการท่ีมีปริมาณมาก และมีความสลับซับซ	อน ประกอบด	วย
งานมากมายหลายอย�าง ให	มีการแบ�งให	คนและฝ�ายต�าง ๆ ทําอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพิจารณา
จัดแบ�งงานตามความถนัด (Job Specialization) จะเป6นหัวข	อเรื่องสองเรื่องท่ีไปด	วยกันและต	องชั่ง
น้ําหนักด	วยแนวคิดท้ังสองนี้คู�กันไป 

2. การจัดระบบในแบบเป6นทางการ (Formalization) หรือให	คนหมู�มากท่ีเข	ามาทํางานทํา
หน	าท่ีท่ีต�างกัน มุ�งไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือผลประโยชนUตามเป{าหมายองคUการท่ีวางไว	 

3. การรวมศูนยUอํานาจการบริหารงาน (Centralization) หรือให	การทํางานขององคUการมี
การกํากับทิศทางการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับองคUการในฐานะหน�วยงานรวมบทบาท
ขององคUกรในการทําหน	าท่ีบริหารงานเพ่ือบรรลุเป{าหมายและวัตถุประสงคUท่ีต้ังไว	 จึงจําเป6นจะต	องมี
หลักการและองคUประกอบในการบริหารงานครอบคลุมประเด็นต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

3.1 การวางแผน (Planning)หรือการท่ีจะต	องถือเป6นการรับผิดชอบในการ 
พิจารณากําหนดวิถีทางท่ีจะปฏิบัติไว	เป6นการล�วงหน	า ในการนี้เขาย�อมต	องมีกระบวนการคิด
(Conceptual Thinking) ท่ีสมบูรณUและเป6นสาระถูกต	อง เพ่ือให	สามารถกําหนดวัตถุประสงคU
(Objective) พัฒนากลยุทธU (Strategies) จัดทําแผนงาน (Program) จัดสรรงบประมาณการใช	
ทรัพยากรต�าง ๆ กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ท่ีดีท่ีสุด
สําหรับองคUกรของตนเองภายหลังจากท่ีมีการวิเคราะหUและคาดการณU (Forecast) สภาพการณUต�าง ๆ
อย�างระมัดระวังและรอบคอบ 

3.2 ดําเนินการจัดองคUการ (Organizing) คือ ความรับผิดชอบท่ีต	องจัดเตรียมและ 
จัดให	มีความสัมพันธUกันอย�างดีระหว�างกลุ�มกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีจะต	องทําหน	าท่ีนี้ส�วนใหญ�จะเก่ียวข	อง
กับการบริหารสิ่งของและทรัพยากรต�าง ๆ ภายหลังจากได	ใช	ดุลพินิจ และมีข	อตัดสินใจยุติแล	วว�าจะ
ทําอะไรบ	าง การดําเนินการเพ่ือจัดทําการตามกระบวน ประกอบด	วยงานท่ีจะต	องทํา คือจัดทํา
โครงสร	างขององคUการ กําหนดความสัมพันธUระหว�างกลุ�มกิจกรรมต�าง ๆ ระบุขอบเขตตําแหน�งต�าง ๆ 
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3.3 การจัดคนเข	าทํางาน (Staffing) คือ ภารกิจหน	าท่ีกับการบริหารจัดตัวคน การ 

คัดเลือกคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงาน 
3.4 การสั่งการ (Directing) คือ ภาระหน	าท่ีในการกํากับดูแลสั่งการให	งานเป6นไป 

ตามท่ีต	องการ รู	จักมอบหมาย ชักจูงใจและกระตุ	นให	ทุกคนทํางานดี รู	จักการประสานงานของทุกฝ�าย
ให	เข	ากันได	ดี ช�วยให	การทํางานของทุกคนได	ผลสูงสุด ช�วยให	งานของทุกฝ�ายสอดคล	องและเสริมกัน 

3.5 การควบคุม (Controlling) คือ การมุ�งบังคับให	การทํางานต�าง ๆ เป6นไปตาม 
แผน เพ่ือป{องกันมิให	เกิดความเสียหายในประการท้ังปวง ผู	บริหารทุกคนย�อมต	องคอยระดมงานต�าง 
ๆ ท่ีตนรับผิดชอบอยู� กระบวนการวิธีการควบคุมภายใต	ระบบการควบคุมท่ีจัดข้ึนก็คือการวัดผลงานท่ี
ทําไปด	วยการเปรียบเทียบกับมาตรการท่ีกําหนด เพ่ือช�วยให	ทราบข	อแตกต�างท่ีผิดไปจากแผนและ
สามารถดําเนินการแก	ไขให	เข	าสู�ทิศทางท่ีถูกต	องได	 การรู	จักใช	ระบบการตอบแทนและลงโทษจึงเป6น
ศิลปะสําคัญท่ีผู	บริหารทุกคนจําต	องเข	าใจเสมอ นักบริหารกับการวางแผน ก�อนการวางแผนจะต	อง
คิดว�าเรื่องนั้นจะทําอย�างไร เม่ือไร ท่ีไหน โดยใคร ต	องใช	เงิน วัสดุอะไรบ	าง 

จรัส สุวรรณมาลา (2546) กล�าวว�า “ประสิทธิภาพ” ในการบริหารจัดการภาครัฐเป6นการ
พิจารณาความสัมพันธUระหว�างป\จจัยการผลิตหรือต	นทุนการผลิตบริการท่ีวัดด	วยจํานวนเงิน
งบประมาณ (Inputs) กับปริมาณผลผลิต (Outputs) ยิ่งมีต	นทุนการผลิตต�อหน�วยผลผลิตตํ่าเท�าไรก็
ถือว�ามีประสิทธิภาพสูงเท�านั้น 

ทิพาวดี เมฆสรรคU (2538) ชี้ให	เห็นว�าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิต
ภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป6นสิ่งท่ีวัดได	หลายมิติ ตามแต�วัตถุประสงคUท่ีต	องการ
พิจารณาคือ 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค�าใช	จ�ายหรือต	นทุนของการผลิต (Input) ได	แก� การใช	ทรัพยากร
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยู�อย�างประหยัด คุ	มค�า และเกิดการสูญเสียน	อยท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได	แก� การทํางานท่ีถูกต	องได	
มาตรฐาน รวดเร็ว และใช	เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว�าเดิม 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธU ได	แก� การทํางานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชนU
ต�อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู	ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีต�อการทํางานและบริการ เป6นท่ีพอใจของ
ลูกค	าหรือผู	มารับบริการ 

ตามทัศนะของนักวิชาการตามท่ีกล�าวมาสรุปได	ว�า การทํางานให	เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จะต	องดําเนินงานให	เป6นไปตามท่ีคาดหมายไว	 โดยใช	ทรัพยากรในการบริหารท่ีมีอยู�อย�าง
ประหยัด คุ	มค�า สิ้นเปลืองน	อยท่ีสุด แต�ได	รับประโยชนUสูงสุด 
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แนวคิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
การวัดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร 

วีระศักด์ิ เครือเทพ (2548,อ	างจาก จรัส สุวรรณมาลา ม.ป.ป.)กล�าวว�า การวัดประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีหมายถึงการประเมินต	นทุนหรือค�าใช	จ�ายในการจัดเก็บภาษีอากร โดยท่ัวไปต	นทุน
ค�าใช	จ�ายของการจัดเก็บภาษีอากรประกอบด	วย 2 ส�วน ได	แก� 

1. ค�าใช	จ�ายของหน�วยจัดเก็บภาษีท่ีใช	ไปในการจัดเก็บภาษี (Tax Collection Costs) 
2.ค�าใช	จ�ายของบุคคลหรือองคUการท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษี 

(TaxCompliance Costs) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543) กล�าวว�า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรก็คือ 
การจัดเก็บภาษีอากรให	ได	เต็มเม็ดเต็มหน�วยหรือไม�มีการรั่วไหล โดยเสียค�าใช	จ�ายน	อยท่ีสุดด	วย 
ลักษณะความมีประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากรมีความสําคัญ เพราะค�าใช	จ�ายในการจัดเก็บ
ภาษีอากรเปรียบเสมือนเป6นการใช	ป\จจัยการผลิตหรือทรัพยากรอย�างหนึ่งซ่ึงถ	าใช	จ�ายมากเกินไปก็
อาจได	รับประโยชนUน	อยกว�าเม่ือเทียบกับกรณีท่ีนําไปใช	ประโยชนUด	านอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล�าว การ
จัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพย�อมจะมีผลทางด	านต�าง ๆ เช�น สนับสนุนให	ระบบภาษีมีความเป6นธรรม 
รัฐมีรายได	มากข้ึน อันเป6นการลดภาระด	านการขาดดุลและการได	เงินมาพัฒนาหรือใช	จ�ายในด	านต�าง 
ๆ มากยิ่งข้ึน ดังนั้นการท่ีจะถือว�าการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพหรือไม�นั้นจําเป6นต	องมีเครื่องชี้ 
(Indicator) หรือมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือกําหนด 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรนั้นมี 3 วิธี ดังนี้ 
1. วัดจากค�าใช	จ�ายในการจัดเก็บ (Cost of Collection) อดัมสมิธ ถือหลักว�า การจัดเก็บ

ภาษีท่ีดีควรถือหลักประหยัด โดยค�าใช	จ�ายในการจัดเก็บควรจะตํ่า ไม�ใช�เก็บภาษีได	มาก แต�ค�าใช	จ�าย
ในการจัดเก็บภาษีก็มากด	วย เช�นนี้อาจทําให	เงินรายได	ภาษีอากรเหลือน	อยลงโดยท่ัวไปแล	วการวัด
ประสิทธิภาพของการบริหารภาษีอากรตามวิธีนี้ มีแนวปฏิบัติโดยเปรียบเทียบค�าใช	จ�ายในการจัดเก็บ
ภาษีท่ีเก็บได	 ถ	าอัตราส�วนของค�าใช	จ�ายต�อภาษีท่ีเก็บได	ตํ่า ก็แสดงว�าการเก็บภาษีนั้นมีประสิทธิภาพ
สูง อย�างไรก็ดีมีข	อสังเกตว�า การท่ีค�าใช	จ�ายในการจัดเก็บท่ีตํ่านั้นอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช�น 
รัฐบาลจ	างเจ	าหน	าท่ีเป6นจํานวนน	อย หรือรัฐบาลอาจจะจ	างเฉพาะบุคคลท่ีมีการศึกษาน	อยโดยให	
ค�าจ	างหรือเงินเดือนตํ่า 

2. วัดจากรายได	ท่ีเก็บได	จริงกับรายได	ท่ีควรจะได	 (Actual Yields VS PotentialYields) 
ตามวิธีนี้ เราจะต	องคํานวณว�าในการเก็บภาษีอากรแต�ละประเภท ถ	าจะจัดเก็บให	ได	เต็มเม็ดเต็มหน�วย
ควรได	รายได	เท�าใด แล	วเปรียบเทียบรายได	ท่ีจะได	จริงของภาษีประเภทนั้น ๆ กับรายได	ท่ีควรจะได	 ก็
จะทําให	เรารู	ว�าการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากน	อยเพียงใด 
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3. วัดจากค�าใช	จ�ายของผู	เสียภาษีอากรในการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Cost)ตาม
วิธีนี้จะถือว�าหลักว�าภาษีอากรท่ีดีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูง ควรเป6นภาษีท่ีผู	เสียภาษีเสีย
ค�าใช	จ�ายในการปฏิบัติตามกฎหมายตํ่า กล�าวคือ ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพควรเป6นภาษีท่ีง�าย มีข	อความ
แจ�มชัด และสะดวกแก�ผู	เสียภาษีอากรท่ีจะปฏิบัติตาม โดยไม�ต	องปรึกษาทนายความท่ีมีชื่อเสียงด	าน
ตีความกฎหมายหรือการจ	างนักบัญชีมีชื่อมาพิจารณารูปบัญชีท่ีนักกฎหมายภาษีอากรระบุไว	
ประสิทธิภาพในการจัดหารายได	ของท	องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547) กล�าวว�า องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินทุกประเภทจะ
มีคุณลักษณะเหมือนกันอยู�ประการหนึ่งคือ แสวงหาลู�ทางในการพัฒนาตนเองทุก ๆ ด	าน เพ่ือให	
รัฐบาลมีความเชื่อถือในความสามารถท่ีจะรับภาระอันเกิดจากการกระจายอํานาจได	อย�างหมดกังวล 
และเม่ือศักยภาพในการบริหารกิจการในหน	าท่ีสามารถตอบสนองความต	องการของประชาชนได	
อย�างสอดคล	องกับความต	องการอย�างแท	จริง และสามารถแก	ป\ญหาได	อย�างเป6นผลดีและทันต�อ
เหตุการณUการแสวงหาลู�ทางในการเพ่ิมรายได	ให	แก�องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินท่ีถูกต	องชอบธรรม 
เป6นกิจกรรมท่ีทุกท	องถ่ินจะต	องพัฒนาและดําเนินการให	ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพราะเป6นท่ียอมรับ
กันว�าการบริหารกิจการต�าง ๆ จะเกิดผลดีหรือสําเร็จไม�ได	เลยถ	าขาดป\จจัยในด	านทุนหรือเงินการหา
รายได	 เป6นลู�ทางท่ีทุกองคUกรพยายามดําเนินการให	เกิดผลดีมากท่ีสุด การหารายได	 หมายถึง การ
แสวงหาท่ีมาใหม�ของรายได	เพ่ิมข้ึนและท้ังนี้จะต	องเป6นแหล�งท่ีมาท่ีมีความเหมาะสมชอบธรรม 
ประกอบด	วย และถ	าเป6นไปได	ควรท่ีจะให	เป6นท่ียอมรับของประชาชนผู	มีหน	าท่ีเสียภาษีด	วย เพราะจะ
ทําให	การหารายได	เป6นไปอย�างราบรื่นปราศจากการต�อต	านหรือการหลีกเลี่ยง การแสวงหาแหล�งท่ีมา
ของรายได	ใหม�น�าจะได	แก� 

1. พิจารณาปรับปรุงภาษีท่ีล	าสมัยและไม�เป6นธรรม การแสวงหารายได	ใหม�ในลักษณะนี้อาจ
กระทําได	 2 ทาง คือ ทางหนึ่งพิจารณายุบเลิกภาษีบางประเภทท่ีล	าสมัย ไม�เป6นธรรมหรือมีรายได	
น	อยไม�คุ	มกับค�าใช	จ�ายในการบริหารการจัดเก็บ เช�น ภาษีบํารุงท	องท่ีในชุมชนเกษตรกรรม หรือใน
ท	องถ่ินท่ีท่ีดินใช	เพ่ือกิจการเกษตรกรรมเป6นส�วนใหญ� ภาษีประเภทนี้มีข	อยกเว	นมาก อัตราภาษีตํ่า 
และเป6นภาระแก�ผู	มีหน	าท่ีเสียภาษีเป6นอย�างยิ่ง แต�ในการจัดเก็บก็จะต	องเสียค�าใช	จ�ายเช�นเดียวกับ
การจัดเก็บภาษีอ่ืนท่ีทํารายได	มากกว�าและมีเหตุผลท่ีชอบธรรมมากกว�า รายได	จากภาษีลักษณะเช�นนี้
เปรียบเทียบกับรายจ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารการจัดเก็บจะมีลักษณะได	ไม�คุ	มเสียสมควรท่ีจะ
พิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงให	เหมาะสมและเป6นผลดีเสียใหม� 

2. เพ่ิมประเภทของภาษี องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินยังมีข	อจํากัดในเรื่องความมีอิสระในการ
กําหนดจัดเก็บภาษีประเภทต�าง ๆ ตามความเหมาะสมของท	องถ่ิน เช�น ท	องถ่ินท่ีมีทรัพยากรในการ
ท�องเท่ียว ควรมีสิทธิกําหนดภาษีของท	องถ่ินเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสม เช�น ภาษีอาหารและ
เครื่องด่ืม ภาษีท่ีพักแรม ภาษียานพาหนะท่ีเข	ามาใช	บริการซ่ึงท	องถ่ินมีภาระต	องซ�อมแซมหรือจัด
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ความสะดวกในการจราจร ภาษีหรือค�าธรรมเนียมเข	าชมโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือสถาน
ท�องเท่ียวต�าง ๆ ของท	องถ่ิน เป6นต	นภาษีประเภทนี้อาจเรียกว�าเป6น “ภาษีเสริมของท	องถ่ิน” (Added 
Local Tax) ซ่ึงแต�ละท	องถ่ินอาจพิจารณากําหนดอัตราและประเภทของภาษีท่ีแตกต�างกันได	ตาม
ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีท	องถ่ินนั้นมี และตามความเห็นชอบร�วมกันระหว�างประชาชนและ
ผู	บริหารท	องถ่ินนั้น ๆ เป6นสําคัญ 

3. นโยบายการให	รางวัล เป6นลู�ทางอีกประการหนึ่งท่ีจะทําให	ท	องถ่ินสามารถหารายได	
เพ่ิมข้ึนอย�างเป6นกอบเป6นกํา เพราะการให	รางวัลผู	มีหน	าท่ีเสียภาษีครบถ	วนไม�หลีกเลี่ยงจะมีลักษณะ
เป6นมาตรการจูงใจให	การหลีกเลี่ยงเสียภาษีลดลงรางวัลอาจแบ�งได	เป6น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก
ได	แก� การลดภาษีให	แก�ผู	ท่ีชําระภาษีครบถ	วน ตามกําหนดเวลาตามสัดส�วนของภาษีท่ีได	เสียหรือชําระ
ให	แก�ท	องถ่ิน อีกลักษณะหนึ่ง ทําเป6นบัตรประกาศเกียรติคุณมอบให	แก�ผู	ชําระภาษีครบถ	วนตาม
กําหนดเวลา ในฐานะเป6นพลเมืองดีแห�งชุมชนท่ีทุกคนควรให	เกียรติและยึดถือเป6นแบบอย�างท่ีดี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได	 คือ ความสามารถในการจัดเก็บรายได	ประเภทต�าง ๆ จากผู	มีหน	าท่ี
ต	องเสียภาษีได	อย�างครบถ	วน ไม�ขาดตกบกพร�อง ไม�มีการติดค	างเพราะการรั่วไหลของการจัดเก็บ
รายได	 ไม�เพียงแต�จะทําให	องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินยากจน ไม�มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะ
บริหารงานในหน	าท่ีให	เกิดผลดีเท�านั้น หากแต�จะเป6นตัวอย�างท่ีไม�ดี ยิ่งมีการเลียนแบบหรือทําตาม
มากเท�าใด ยิ่งทําให	องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินนั้นมีป\ญหาด	านการเงินการคลังมากข้ึนการจัดเก็บ
รายได	ขององคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการตามหลักการดังต�อไปนี้ 

1. มีระบบข	อมูลท่ีทันสมัย ข	อมูลเก่ียวกับภาษีอากรประเภทต�าง ๆ ขององคUกรปกครองส�วน
ท	องถ่ินเป6นสิ่งท่ีสําคัญอย�างยิ่งท่ีจะต	องสร	างไว	อย�างครบถ	วนและทันสมัย แต�เดิมมาท	องถ่ินในรูปแบบ
เทศบาลได	สร	าง “แผนท่ีภาษี” ข้ึนเพ่ือเป6นข	อมูลเก่ียวกับภาษีทุกประเภทในเทศบาล แผนท่ีภาษีจะ
แสดงข	อมูลเก่ียวกับผู	มีหน	าท่ีเสียภาษี ประเภทของภาษี อัตราภาษี ทรัพยUสินท่ีอยู�ในข�ายต	องเสียภาษี 
ท่ีต้ังของทรัพยUสิน ลักษณะการใช	ประโยชนUของทรัพยUสิน โดยแผนท่ีภาษีของเทศบาลจะแบ�งพ้ืนท่ี
ออกเป6น “โซน” (Zone) แต�ละโซนแบ�งท่ีดินเป6น “บล็อก” (Block) ภายในบล็อกแบ�งย�อยเป6น 
“แปลง” (Lot) ท่ีดินซ่ึงอาจมีสิ่งปลูกสร	างหรือไม�ก็ตามแต�องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินบางรูปแบบอาจ
ไม�มีการสร	างระบบจัดเก็บข	อมูลท่ีทันสมัยเช�นเดียวกับเทศบาล เพราะเหตุผลว�าองคUกรปกครองส�วน
ท	องถ่ินท่ีเกิดใหม�หรือขาดแคลนงบประมาณในการจัดทํา เช�นองคUการบริหารส�วนตําบล และเทศบาล
ท่ียกฐานะจากสุขาภิบาล เป6นต	น จึงสมควรท่ีจะได	ชี้แจงถึงคุณประโยชนUของการสร	างระบบข	อมูลท่ี
ครบถ	วนและทันสมัยเพ่ือให	องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินทุกองคUกรมีข	อมูลเก่ียวกับภาษีอากรให	
ครบถ	วนและทันสมัย เพ่ือประโยชนUในการจัดเก็บรายได	ของท	องถ่ินท่ีครบถ	วนมีประสิทธิภาพ 

2. เร�งรัดการจัดเก็บ เม่ือองคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินมีข	อมูลเก่ียวกับรายได	อันเกิดจากภาษี
อากรและอ่ืน ๆ ครบถ	วนและทันสมัยแล	ว มาตรการท่ีจําเป6นต	องดําเนินการต�อเนื่อง ก็คือ การจัดเก็บ
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รายได	ดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได	ท่ีขาดประสิทธิภาพอาจเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เช�น ความเกียจคร	านไม�รับผิดชอบของเจ	าหน	าท่ี การเห็นแก�ผลประโยชนUแลกเปลี่ยนโดยมิ
ชอบ การหลีกเลี่ยงการจัดเก็บเพ่ือยังประโยชนUให	เกิดแก�พวกพ	อง สาเหตุดังกล�าวทําให	เกิดป\ญหาการ
จัดเก็บรายได	ขององคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินอย�างน�าวิตก ทางแก	ป\ญหาในเรื่องนี้จะต	องพยายามขจัด
ป\ญหาซ่ึงเป6นสาเหตุให	หมดสิ้นไป การให	รางวัลผู	ทําดีและลงโทษผู	ทําชั่วในหน	าท่ีการงาน การจัดเก็บ
รายได	ท่ีเหมาะสมน�าจะเป6นหนทางท่ีจะแก	ป\ญหาได	อย�างน�าพอใจควรนํามาใช	อย�างจริงจังและ
ต�อเนื่อง เพ่ือให	เจ	าหน	าท่ีเกิดความเคยชินและได	รับผลประโยชนUตอบแทนในความก	าวหน	าในหน	าท่ี
ราชการอย�างน�าพอใจ ซ่ึงเป6นความปรารถนาสูงสุดของเจ	าหน	าท่ีของรัฐและองคUกรปกครองส�วน
ท	องถ่ินทุกคน 

3. มาตรการตรวจสอบ เป6นกระบวนการข้ันสุดท	ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได	และเป6นมาตรการท่ีจําเป6นท่ีจะต	องจัดให	มีข้ึน เพราะถ	าขาดการตรวจสอบในการจัดเก็บรายได	 
องคUกรไม�รู	ว�าการจัดเก็บรายได	เป6นไปอย�างถูกต	องครบถ	วนหรือไม� ถ	าไม�ครบถ	วนมีอุปสรรคป\ญหา
อย�างไร ควรจะแก	ไขอย�างไรเพ่ือไม�ให	เกิดป\ญหาในด	านการเงินการคลังข้ึน อันจะนําไปสู�ป\ญหาการ
บริหารงานด	านอ่ืน ๆ ตามมา ซ่ึงเป6นผลเสียแก�องคUกรเป6นอย�างยิ่ง 

มาตรการตรวจสอบอาจทําได	หลายรูปแบบ ผู	บังคับบัญชาควรจะเลือกกําหนดรูปแบบ
ระยะเวลาและผู	 มีอํานาจตรวจสอบท่ีเหมาะสมและเกิดผลดีแก�องคUกรเป6นสําคัญโดยอาจต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือศึกษาและกําหนดมาตรการตรวจสอบท่ีบุคลากรขององคUกรมีความเห็นพ	องต	องกัน
ท่ีจะนํามาตรการดังกล�าวมาใช	เพ่ือให	เกิดประโยชนUสูงสุดแก�องคUกรจากการสังเคราะหUแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทําให	ผู	วิจัยได	นํามากําหนดประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได	ของ
องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ิน ในจังหวัดกําแพงเพชรแยกเป6น 3 ด	าน ดังนี้ 

1. ความถูกต	องครบถ	วนในการจัดเก็บรายได	 หมายถึง การจัดเก็บรายได	 ได	ถูกต	องตามท่ี
กฎหมายกําหนด และครบถ	วนตามรายละเอียดผู	ชําระภาษีหรือทะเบียนทรัพยUสิน 

2. ความคุ	มค�าของค�าใช	จ�ายในการจัดเก็บรายได	หมายถึง ความคุ	มค�าในการใช	คน เงิน วัสดุ
อุปกรณU หรือเวลาท่ีใช	ไปในการจัดเก็บรายได	 และสามารถจัดเก็บภาษีได	ทันภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด 

3. มาตรการตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบติดตามเร�งรัดการจัดเก็บภาษีท่ีค	างชําระ มี
การปรับปรุงข	อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนภาษีให	เป6นป\จจุบันป\จจัยท่ีมีส�วนเก่ียวข	องกับประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีอากร 

พูนศรี สงวนชีพ และ พงศUสัณหU ศรีสมทรัพยU (2538) ได	กล�าวถึงป\จจัยสําคัญในการบริหาร
ภาษีอากรว�าประกอบด	วยสิ่งสําคัญ ดังนี้ 
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1. บุคคลในการบริหาร ในการจัดเก็บภาษีอากรใด ๆ ก็ตาม ตัวบุคคลในการบริหารเป6น
ป\ญหาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เจ	าหน	าท่ีจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีจะต	องเป6นผู	ท่ีมีความรู	ความสามารถในด	าน
กฎหมายภาษีอากรเป6นอย�างดี ได	รับการอบรมในด	านการบัญชี และทางด	านเศรษฐศาสตรUมา
พอสมควร จะต	องเป6นผู	ท่ีมีความรับผิดชอบต�อตัวเองอย�างดี และมีศีลธรรมประจําใจสูงพอสมควร
เพราะงานภาษีอากรเป6นงานท่ีเก่ียวข	องกับเงินทองจํานวนมาก เจ	าหน	าท่ีต	องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ
เพ่ือมิให	ตกอยู�ภายใต	อิทธิพลของเงินตราได	โดยง�าย 

2. กฎหมายภาษีอากร - กฎหมายภาษีอากรท่ีจะทําให	การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
จะต	องเป6นกฎหมายท่ีมีข	อความรัดกุม และคําจํากัดความด	านต�าง ๆ แจ�มแจ	ง และบทบัญญัติของ
กฎหมายภาษีอากรจะต	องไม�ได	อยู�ในดุลยพินิจของเจ	าหน	าท่ีจัดเก็บภาษีอากรมากเกินไปนัก 

3. ความรู	สึกของประชาชนเก่ียวกับภาษีอากร – ความรู	สึกของประชาชนท่ีมีต�อภาษีอากร
เป6นป\จจัยท่ีสําคัญอย�างหนึ่งในการบริหารภาษีอากร ถ	าหากประชาชนมีความรู	สึกเห็นชอบด	วยกับ
กฎหมายภาษีอากร การบริหารภาษีอากรก็เป6นไปโดยง�าย และเก็บเงินเข	ารัฐได	เป6นจํานวนมาก แต�ถ	า
ประชาชนมีความขัดแย	งก็จะทําให	รัฐบาลจะต	องประสบความยุ�งยากในการจัดเก็บ 

4. การใช	เงินตราในวงการเศรษฐกิจ (Degree of Monetization) ถ	าหากมีการใช	เงินตรา
เป6นสื่อกลางในการดําเนินการเศรษฐกิจ รัฐบาลก็สามารถจัดเก็บภาษีได	ง�ายข้ึน เพราะเจ	าหน	าท่ี
สามารถจะรู	ได	อย�างแน�นอนเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะเสียภาษีอากร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543) กล�าวว�าการบริหารจัดเก็บภาษีอากรอย�างมี
ประสิทธิภาพย�อมทําให	ได	รายได	ภาษีอากรเต็มเม็ดเต็มหน�วยและลดจํานวนการหลีกเลี่ยงภาษีให	
น	อยลง ป\จจัยท่ีมีความสําคัญต�อการกําหนดความมีประสิทธิภาพประกอบด	วยป\จจัย 5ประการ คือ 

1. ความสํานึกในหน	าท่ีการเสียภาษีอากรของผู	เสียภาษี 
2. ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร 
3. ประสิทธิภาพของพนักงานผู	จัดเก็บภาษีอากร 
4. บรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยให	ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 
5. โครงสร	างภาษีอากร 
การจัดเก็บภาษีอากรจะมีประสิทธิภาพมากหรือน	อยเพียงใดย�อมข้ึนอยู�กับป\จจัยท่ีเป6นเครื่อง

กําหนดประสิทธิภาพ 5 ประการดังกล�าว ซ่ึงจะต	องมีลักษณะท่ีว�าประชาชนมีความสํานึกในการเสีย
ภาษีท่ีค�อนข	างสูง ลักษณะของกฎหมายต	องง�ายและสะดวกต�อการประเมินภาษีของผู	เสียภาษี 
พนักงานผู	จัดเก็บภาษีต	องเอาใจใส�ในการปฏิบัติงานและให	บริการแก�ผู	เสียภาษีเป6นอย�างดีนอกจากนี้
ต	องสร	างบรรยากาศให	ผู	เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรให	มากข้ึน   โดยผู	นําของประเทศและ
ผู	นําทางด	านธุรกิจจะต	องปฏิบัติตัวเป6นเยี่ยงอย�างแก�ผู	เสียภาษีอากรท่ัวไป   และพยายามมิให	มีการ
หลบเลี่ยงภาษีอากร   (Tax Evasion)    เพราะการหลบเลี่ยงภาษีอากรเป6นช�องทางของความไม�เป6น
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ธรรมในการจัดเก็บภาษี   และมีส�วนทําให	ผู	เสียภาษีถูกต	องอยู�แล	วเกิดความท	อแท	และไม�มีกําลังใจใน
การเสียภาษี สําหรับประการสุดท	ายคือโครงสร	างภาษีอากรนั้น   ถือว�ามีความสําคัญมากท้ังนี้
เนื่องจากโครงสร	างภาษีอากรเป6นสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยในแง�ความสะดวกและเข	าใจง�ายในทางปฏิบัติท้ังผู	
จัดเก็บและผู	เสียภาษี   และก�อให	เกิดความเป6นธรรม   เม่ือภาษีอากรมีโครงสร	างท่ีดีโดยเฉพาะการ
ลดความซํ้าซ	อนของการจัดเก็บหรือท่ีเรียกว�าภาระภาษีทับถมทวี  (cascading effect)    อันจะมีผล
ให	ภาระภาษีเหมาะสมอยู�ในวิสัยท่ีผู	เสียภาษีรับได	 และส�งผลข้ันสุดท	ายคือลดการหลบเลี่ยงภาษีให	
น	อยลง เป6นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดเ ก็บอีกด	วยจากการสัง เคราะหUแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ แนวคิดของพูนศรีสงวนชีพ และ พงศUสัณหU ศรีสมทรัพยU ผู	วิจัย
ได	นํามากําหนดป\จจัยท่ีเก่ียวข	องกับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได	ของเทศบาลตําบลเสริมซ	าย 
อําเภอเสริมงามจังหวัดลําปาง ได	แก� 

1. ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร 
2. โครงสร	างภาษีอากร 
3. บรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยให	ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 
4. พนักงานผู	จัดเก็บภาษีอากร 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู	ข	อมูลข�าวสาร 
ความหมายของการรับรู	 

นวลศิริ  เปาโรหิตยU (2532)  ให	ความหมายของคําว�า การรับรู	 หมายถึงกระบวนการแปล
ความหมายของสิ่งเร	าท่ีมากระทบกับประสาทสัมผัสต�างๆ ของคนและการแปลความหมายข้ึนอยู�กับ
ประสบการณUในอดีตและสภาพจิตใจในป\จจุบัน 

รัจรี  นพเกตุ (2539)  กล�าวว�า  การรับรู	  หมายถึง  กระบวนการประมวลและตีความข	อมูล
ต�างๆ ท่ีอยู�รอบๆ ตัวเราท่ีได	จากความรู	สึก 

ทรงพล  ภูมิพัฒนU (2540) กล�าวว�า  การรับรู	 หมายถึง การรู	 รู	จักสิ่งต�างๆ สภาพต�างๆท่ีเป6น
สิ่งเร	ามาทําปฏิกริยากับตัวเราเป6นการแปลอาการสัมผัสให	มีความหมายข้ึนเกิดเป6นความรู	สึก
เฉพาะตัวสําหรับบุคคลนั้น ๆ 

สุชา  จันทรUเอม (2540) กล�าวว�า  การรับรู	เป6นกระบวนการท่ีมีระดับต้ังแต�ง�ายสุด  ถึง
ซับซ	อนท่ีสุดจึงยากแก�การเข	าใจ  นักจิตวิทยาได	ให	ความหมายการรับรู	แตกต�างกันออกไปดังนี้  

1. การรับรู	  หมายถึง  การตีความหมายจากการรับสัมผัส (sensation) ในการรับรู	นั้น  ไม�
เพียงแต�มองเห็น  ได	ยินหรือได	กลิ่นเท�านั้น  แต�ต	องรับรู	ได	ว�า  วัตถุหรือสิ่งท่ีเรารับรู	นั้นคืออะไรมี
รูปร�างอย�างไร  เป6นต	น 
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2. ในแง�ของพฤติกรรมการรับรู	เป6นกระบวนการท่ีเกิดแทรกอยู�ระหว�างสิ่งเร	าและการ
ตอบสนองสิ่งเร	า  ดังนี้ 

สิ่งเร	า (Stimulus)             การรับรู	  (perception)            การตอบสนอง  (respones) 
 ดังนั้น  สรุปได	ว�า การรับรู	  หมายถึง กระบวนการท่ีคนเรามีประสบการณUกับวัตถุ

หรือเหตุการณUต�าง ๆ โดยอาศัยอวัยวะสัมผัส 
ความสําคัญของการรับรู	  
การรับรู	ทําให	เกิดการเรียนรู	  ถ	าไม�มีการรับรู	การเรียนรู	ก็จะเกิดข้ึนไม�ได	  สังเกตได	จาก

กระบวนการดังนี้ 
 สิ่งเร	า                ประสาทสัมผัสกับสิ่งเร	า                   ตีความและรู	ความหมาย 
 
 
                                               เกิดสังกัปเป6นการเรียนรู	รับรู	 

การเรียนรู	ก็มีผลต�อการรับรู	ครั้งใหม�  เนื่องจากความรู	  ความจําเดิมจะช�วยแปลความหมาย
ให	ทราบว�าคืออะไรมีความสําคัญต�อเจตคติ  อารมณU  และแนวโน	มของพฤติกรรมเม่ือรับรู	แล	วย�อม
เกิดความรู	สึกและมีอารมณU พัฒนาเป6นเจตคติ แล	วพฤติกรรมก็ตามมาในท่ีสุด (กันยา, 2530) 

องคUประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการเลือกรับรู	  
สําหรับองคUประกอบท่ีมีอิทธิพลต�อการเลือกรับรู	นั้นสามารถพิจารณาได	ดังนี้ (โยธิน, 2533) 
1. องคUประกอบอันเนื่องมาจากสิ่งเร	า 
1.1 ความเข	มและขนาด 
1.2 ความผิดแผกกัน  
1.3 การกระทําซํ้า 
1.4 การเคลื่อนไหว 
2. องคUประกอบอันเนื่องมาจากบุคคล 
2.1 ความสนใจ 
2.2 ความคาดหวัง 
2.3 ความต	องการ 
2.4 การเห็นคุณค�า 

ความรู	ความเข	าใจเก่ียวกับข�าวสาร 

พิชา  รุจินาม (2544)  ได	สรุปเก่ียวกับการรับรู	ข�าวสารไว	ดังนี้ผู	รับข�าวสาร  อาจหมายถึง
บุคคลเพียงคนเดียว เช�น การคุยระหว�าง 2 คน หรืออาจหมายถึงกลุ�มบุคคลก็ได	ในการติดต�อสื่อสาร
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นั้น  บุคคลท่ีเป6นผู	รับสารอาจเปลี่ยนเป6นผู	ส�งสารในเวลาอ่ืนได	 เช�น ในการพูดคุยกันผู	รับสารอาจ
กลายเป6นผู	ส�งสารผู	รับสาร มีความสําคัญต�อการสื่อสาร มีความสัมพันธUในฐานะท่ีเป6นองคUประกอบ
หนึ่งของกระบวนการติดต�อสื่อสาร  และผู	รับสารมีอิทธิพลต�อองคUประกอบอ่ืนของการสื่อสารอีกด	วย  
นอกจากนี้ควรพึงพอใจในการติดต�อสื่อสารจะไม�เกิดข้ึน  ถ	าหากไม�ได	พิจารณาถึงป\จจัยของผู	รับสาร  
หรือ  คุณลักษณะของผู	รับสารในฐานะท่ีเป6นผู	รับการติดต�อสื่อสารโดยตรง การส�งข�าวสารอย�างมี
ประสิทธิภาพจะต	องคํานึงถึงป\จจัยอันเก่ียวข	องกับผู	รับสารหลายประการด	วยกันคือ 

1. ความต	องการของผู	รับสาร  โดยท่ัวไปแล	วในการรับข�าวสารของแต�ละบุคคลนั้นจะเป6นไป
เพ่ือตอบสนองความต	องการของตน  ประกอบด	วย 

1.1 ต	องการข�าวสารท่ีเป6นประโยชนUกับตน 
1.2ต	องการข�าวสารท่ีสอดคล	องกับความเชื่อ  ทัศนคติ  และค�านิยมของตน 
1.3 ต	องการประสบการณUใหม� 
1.4 ต	องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร 

2. ความแตกต�างของผู	รับสาร  ผู	รับสาร  แต�ละคนจะมีลักษณะท่ีแตกต�างกันในหลายๆด	าน  
ได	แก�  วัย  เพศ  การศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  และสังคม 

3. ความต้ังใจ  และประสบการณUเดิม  ในขณะท่ีมีความต	องการจะช�วยให	บุคคลรับรู	ข�าวสาร
ได	ดีกว�าดังคํากล�าวท่ีว�า เราเห็นในสิ่งท่ีอยากเห็น และได	ยินในสิ่งท่ีต	องการได	ยิน ดังนั้น ความต้ังใจ
และประสบการณUเดิมของผู	รับสารจึงมีความสําคัญต�อผู	รับสารเช�นกัน  

4. ความคาดหวังและความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  เป6นความรู	สึกท่ีสะท	อนให	เห็นถึงความ
ต	องการของคนในการท่ีจะตีความต�อสภาพแวดล	อมเพ่ือให	ได	มาในสิ่งท่ีตนต	องการ  ส�วนความพึง
พอใจในการติดต�อสื่อสาร  คือ  ความพึงพอใจในข�าวสารท่ีได	รับ  เพราะข�าวสารต�างๆ ท่ีได	รับนั้น  
ผู	รับสารสามารถนําไปใช	ในการตัดสินใจ  และการปฏิบัติงานต�างๆ ให	ลุล�วงไปได	  ดังนั้นผู	ให	ข�าวสาร
และบริการจึงควรศึกษาถึงป\จจัยต�างๆ ดังกล�าวของบุคคล  เพ่ือจะได	ให	ข�าวสารและได	บริการอย�างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะฉะนั้น  การสร	างความพึงพอใจในการติดต�อสื่อสารให	เกิดข้ึน  นอกจาก
จะต	องคํานึงถึงความพึงพอใจ  ในเรื่องของข�าวสารท่ีได	รับ  ความเพียงพอของข�าวสารและช�องทาง
ของการติดต�อสื่อสารแล	ว  ยังต	องคํานึงถึงป\จจัยผู	รับสาร  ซ่ึงเป6นป\จจัยท่ีเก่ียวกับความแตกต�าง  ของ
บุคคลด	วยท้ังนี้  เนื่องจากความแตกต�างของบุคคลเป6นธรรมชาติของมนุษยUอย�างหนึ่ง 

จากแนวคิดเก่ียวกับการรับรู	ข	อมูลข�าวสารดังกล�าวข	างต	น  สรุปได	ว�า  การรับรู	ข	อมูลข�าวสาร
ในการศึกษาครั้งนี้  หมายถึง  การท่ีบุคคลได	รับรู	ข	อมูลข�าวสารต�าง ๆ จากสื่อดังต�อไปนี้  คือ  
โทรทัศนU  วิทยุ  หนังสือพิมพU  อินเตอรUเน็ต  สื่อบุคคล  และสื่อเฉพาะกิจในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ข้ึนอยู�กับทัศนคติ  ประสบการณU  ความเชื่อ  และแรงจูงใจของบุคคล  จึงทําให	บุคคลจําเป6นต	องรับรู	
ข	อมูลข�าวสารอย�างสมํ่าเสมอ  เพ่ือจะได	พิจารณาแยกแยะถึงคุณประโยชนUของข�าวสารท่ีได	รับ 
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ทฤษฎี 

ทฤษฎีภาระภาษีอากร (Tax Incidence Theory) 

การแบ�งประเภทของภาษีมีหลายวิธี แต�วิธีท่ีใช	กันเป6นส�วนใหญ�คือ วิธีการผลักภาระภาษี ซ่ึง
สามารถแยกออกได	เป6น 2 ประเภทคือ (ดร.สมชัย ฤชุพันธU, 2542) 

ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีท่ีเม่ือเก็บภาษีแล	วผู	เสียภาษีไม�สามารถผลักภาระภาษีไปให	ผู	ใด
ได	อีก ผู	เสียภาษีจําเป6นต	องรับภาระภาษีนั้นไว	เอง ตัวอย�างภาษีทางตรง ได	แก� ภาษีเงินได	บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได	นิติบุคคล ภาษีเงินได	ป�โตรเลียม ภาษีการใช	จ�าย (Expenditure Tax) ภาษีการ
ประกันสังคม (Social Security Tax) ภาษีผลได	จากทุน (Capital Gains Tax) ภาษีกองมรดก 
(Estate Tax) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) ภาษีการให	 (Gift Tax) และภาษีทรัพยUสิน 
(Property Tax) เป6นต	น 

ภาษีทางอ	อม หมายถึง ภาษีท่ีผู	เสียภาษีไม�จําเป6นต	องรับภาระภาษีไว	เอง คือ ผู	เสียภาษี
สามารถผลักภาระภาษีไปให	ผู	อ่ืนได	 ตัวอย�างของภาษีทางอ	อม ได	แก� ภาษีสรรพสามิต ภาษีการนําเข	า 
ภาษีการส�งออก ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป� และอากรมหรสพเป6นต	น 

ภาษีทางตรงกับภาษีทางอ	อม มีความแตกต�างกันอยู� 3 ประการ คือ 
1. ภาษีทางตรงผลักภาระภาษีไม�ได	 ภาษีทางอ	อมผลักภาระได	 
2. ภาษีทางอ	อมมีผลทําให	ราคาสินค	าสูงข้ึน แต�ภาษีทางตรงไม�ทําให	ราคาสินค	าสูงข้ึน แต�

กลับจะทําให	ราคาสินค	าลดลงเสียอีก เพราะการเก็บภาษีทางตรงเป6นการโอนอํานาจซ้ือออกจาก
ภาคเอกชน ทําให	การแข�งขันในการซ้ือสินค	ามีน	อยลง 

3. ภาษีทางอ	อมจัดเก็บง�ายเพราะจํานวนผู	เสียภาษีมีน	อย และผู	เสียภาษีไม�ต	องรับภาระภาษี
เองสามารถผลักภาษีไปได	จึงไม�มีป\ญหาจากการถูกเก็บภาษี ส�วนภาษีทางตรงเก็บยากกว�าภาษี
ทางอ	อมเพราะจํานวนผู	เสียภาษีมีมากและผู	เสียภาษีต	องรับภาระภาษีเอง จะผลักภาระไปให	ใครไม�ได	 
จึงมีป\ญหาจากการถูกเก็บภาษีและไม�อยากเสียภาษี 

หลักการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท	องท่ี และภาษีป{าย 
แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีบํารุงท	องถ่ิน 
การจัดรูปองคUการบริหารของราชการไทยมีบัญญัติไว	ในพระราชบัญญัติระเบียบราชการ

แผ�นดิน ซ่ึงได	แบ�งการบริหารราชการออกเป6น 3 ส�วนคือ (ผศ.วราภรณU รุ�งเรืองกลกิจ และสุพจนU
ไพบูลยU, 2542) 

1. การบริหารราชการส�วนกลาง เป6นศูนยUกลางของอํานาจปกครองประเทศซ่ึงรวมอยู�ท่ี
กรุงเทพมหานคร ประกอบด	วย สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และกรม หรือส�วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนแต�มีฐานะเป6นกรม 
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2. การบริหารราชการส�วนภูมิภาค เป6นการแบ�งอํานาจจากศูนยUกลางออกไปทําการยังจังหวัด
ต�าง ๆ ท่ัวประเทศ ประกอบด	วย จังหวัด อําเภอ และรวมถึง ก่ิงอําเภอ ตําบลและหมู�บ	าน ซ่ึงจัดต้ัง
ข้ึนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท่ี 2475 

3. การบริหารราชการส�วนท	องถ่ิน  เป6นการกระจายอํานาจทางการบริหารจากส�วนกลาง 
และส�วนภูมิภาคออกไปเพ่ือให	ท	องถ่ินมีอิสระในการดําเนินกิจการของตนเอง โดยมีอยู�ท้ังหมด 6
รูปแบบคือ 

 3.1 องคUการบริหารส�วนจังหวัด 
 3.2 เทศบาล ซ่ึงมีอยู� 3 รูปแบบคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
 3.3 สุขาภิบาล 
 3.4 กรุงเทพมหานคร 
 3.5 เมืองพัทยา และ 
 3.6 องคUการบริหารส�วนตําบล 
เพ่ือให	องคUการบริหารราชการส�วนท	องถ่ินเหล�านี้สามารถดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ภายใน

ท	องถ่ินของตนได	อย�างอิสระ เพ่ือเป6นการกระจายอํานาจให	แก�ท	องถ่ินอย�างจริงจัง มีกฎหมายหลาย
ฉบับท่ีให	อํานาจแก�องคUการบริหารส�วนท	องถ่ินท้ัง ๖ รูปแบบดังกล�าว จัดเก็บรายได	เป6นของตนเอง ใน
รูปของภาษีท	องถ่ินและรายได	 เช�น ภาษีบํารุงท	องถ่ิน ค�าธรรมเนียมใบอนุญาต และค�าบริการต�าง ๆ 
ทําให	ท	องถ่ินมีรายได	เป6นของตนเองนอกเหนือจากรายรับท่ีมาจากภาษีการขายสินค	าหรือบริการ 

ภาษีท	องถ่ิน (Local tax) หมายถึง เงินท่ีองคUการบริหารราชการส�วนท	องถ่ินเรียกเก็บจาก
ประชาชน ซ่ึงมีทรัพยUสินอยู�ในท	องถ่ินนั้น ๆ เพ่ือนําไปใช	จ�ายในการบํารุงและพัฒนาท	องถ่ิน โดย
จัดเก็บในรูปของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท	องท่ีและภาษีป{าย 

หลักการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

และฉบับแก	ไขเพ่ิมเติม (วิรากานตU ห�วงรักษU, 2546) เป6นภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนและท่ีดินหรือสิ่ง
ปลูกสร	างอย�างอ่ืน กับท่ีดินท่ีใช	ต�อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร	างนั้น 

ทรัพยUสินท่ีต	องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได	แก� โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร	าง และท่ีดินซ่ึงใช	
ต�อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร	างนั้น และในป�ท่ีผ�านมาได	มีการใช	ประโยชนUในทรัพยUสินนั้น เช�น 
ให	เช�า ใช	เป6นท่ีทําการค	า ท่ีไว	สินค	า ท่ีประกอบอุตสาหกรรม ให	ญาติ มารดา บุตร หรือผู	อ่ืนอาศัย 
หรือใช	ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได	 และไม�เข	าข	อยกเว	นตามกฎหมายทรัพยUสินท่ีได	รับยกเว	น
ไม�ต	องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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ผู	มีหน	าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินคือ เจ	าของทรัพยUสิน ในกรณีเจ	าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร	างและเจ	าของท่ีดินเป6นคนละคน เจ	าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร	างเป6นผู	มีหน	าท่ีเสียภาษีทรัพยUสิน
นั้นท้ังหมด 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินนั้นต	องเสียภาษีป�ละครั้ง โดยเสียท่ีศาลาว�าการกรุงเทพมหานคร หรือ
สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล สํานักงานองคUการบริหารส�วนท	องถ่ิน หรือท่ีว�าการอําเภอ แล	วแต�
ว�าทรัพยUสินต้ังอยู�ท่ีใด 

ถ	าต้ังอยู�ในเขตกรุงเทพมหานครต	องเสียท่ี ศาลาว�ากรุงเทพมหานครหรือสํานักงานเขต ถ	า
ต้ังอยู�ในเขตเทศบาลต	องเสียท่ีสํานักงานเทศบาล ถ	าต้ังอยู�ในเขตองคUการบริหารส�วนท	องถ่ินต	องเสียท่ี
สํานักงานองคUการบริหารส�วนท	องถ่ิน การเสียภาษีดังกล�าวเริ่มต	นเม่ือประกาศของกรุงเทพมหานคร 
เทศบาล หรืออําเภอแล	วแต�กรณี ให	ไปรับแบบพิมพU ภ.ร.ด. 2 โดยจะประกาศภายในเดือนเมษายน
ของทุกป� ซ่ึงประกาศนี้จะต	องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหน	าหนังสือพิมพU หรือท่ีว�าการ
อําเภอ สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล หรือสํานักงานทะเบียนท	องถ่ินของเทศบาล และในท	องท่ีท่ีมี
องคUการบริหารส�วนท	องถ่ินจะต	องประกาศ ณ ท่ีทําการองคUการบริหารส�วนท	องถ่ินนั้นด	วย 

เม่ือมีประกาศแล	วเจ	าของจะต	องไปรับแบบพิมพU ภ.ร.ด.2 ภายในเวลาท่ีกําหนดไว	 แล	วกรอก
รายการต�าง ๆ ลงในแบบพิมพUนั้น เสร็จแล	วก็ส�งแบบพิมพUให	พนักงานเจ	าหน	าท่ี พนักงานเจ	าท่ีจะ
คํานวณหาจํานวนภาษีท่ีจะต	องเสีย แล	วแจ	งให	ทราบเพ่ือให	ชําระภาษีภายใน 30 วัน หากได	รับแจ	ง
แล	วไม�ชําระภาษีจะต	องรับผิดเสียเงินภาษีเพ่ิมข้ึนอีก 

หลักการจัดเก็บภาษีบํารุงท	องท่ี 
การจัดเก็บภาษีบํารุงท	องท่ีตามพระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงท	องท่ีพ.ศ.2508 (รอง

ศาสตราจารยU สมคิด บางโม, 2544) เป6นภาษีท่ีเรียกเก็บจากฐานทรัพยUสินอย�างหนึ่ง โดยจัดเก็บจาก
เจ	าของท่ีดิน ไม�ว�าท่ีดินนั้นจะทําประโยชนUหรือไม�ก็ตาม ประชาชนทุกคนท่ีเป6นเจ	าของท่ีดินจะต	องเสีย
ภาษีบํารุงท	องท่ีเว	นแต�มีท่ีดินเพียงจํานวนเล็กน	อยเพ่ืออยู�อาศัยหรือเพ่ือทํากินตามท่ีกฎหมายกําหนด
จึงจะได	รับการยกเว	นไม�ต	องเสียภาษี  ทรัพยUสินท่ีต	องเสียภาษีบํารุงท	องท่ี คือ ท่ีดิน ท้ังนี้ไม�ว�าท่ีดินนั้น
จะเป6นท่ีดินมีโฉนด น.ส. 3 น.ส. 3 ก. ใบไต�สวน หรือ ส.ค. 1 และไม�ว�าท่ีดินนั้นจะเป6นท่ีว�างเปล�าหรือ
มีโรงเรือน สิ่งปลูกสร	างปลูกอยู�หรือไม� หรือใช	ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวU ประกอบกสิกรรมโดยให	คน
อ่ืนเช�าหรือทําเองก็ตาม 

ผู	มีหน	าท่ีเสียภาษีบํารุงท	องท่ี คือผู	ซ่ึงเป6นเจ	าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของป�นั้น ๆ โดย 
เจ	าของท่ีดิน นั้นหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลไม�ว�าจะเป6นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือครอบครองอยู�ในท่ีดินท่ีไม�เป6นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 

เจ	าของท่ีดินต	องเสียภาษีบํารุงท	องท่ีป�ละครั้งภายในเดือนเมษายนของทุกป� โดยยื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) แบบแสดงรายการนี้ใช	ได	ทุกป�ในรอบระยะเวลา  4 ป�นั้น โดยใช	ภายใน
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เดือนมกราคมของป�แรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน หากท่ีดินอยู�ในเขตองคUกรปกครองส�วน
ท	องถ่ินใดให	ชําระเงินภาษีต�อเจ	าพนักงานประเมิน ณ สํานักงานองคUกรปกครองส�วนท	องถ่ินนั้น โดย
เจ	าหน	าท่ีจะประกาศให	ทราบล�วงหน	าไม�น	อยกว�า 30 วัน ในกรณีท่ีเป6นเจ	าของท่ีดินข้ึนใหม�หรือ
จํานวนท่ีดินเดินได	เปลี่ยนแปลงไป เจ	าของท่ีดินจะต	องยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินใหม�ต�อเจ	าหน	าท่ี ณ 
สํานักงานเทศบาลท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู�แต�ถ	าเป6นท่ีดินท่ีต้ังอยู�นอกเขตเทศบาล ให	แจ	งต�อองคUการบริหาร
ส�วนท	องถ่ินท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู� ภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีเป6นเจ	าของท่ีดินข้ึนใหม� หรือนับแต�วันท่ีจํานวน
เนื้อท่ีดินได	มีการเปลี่ยนแปลงไป 

เม่ือยื่นแบบแสดงรายการแล	วเจ	าพนักงานจะคํานวณเนื้อท่ีดินและค�าภาษีตามราคาปาน
กลางและบัญชีอัตราภาษีบํารุงท	องท่ี แล	วแจ	งให	ทราบเป6นหนังสือว�าจะต	องเสียภาษีบํารุงท	องท่ีป�ละ
เท�าใด เว	นแต�เป6นท่ีดินนอกเขตเทศบาล เจ	าหน	าท่ีจะป�ดประกาศไว	 ณ ท่ีว�าการอําเภอ ท่ีทําการ
องคUการบริหารส�วนท	องถ่ิน ซ่ึงค�าภาษีท่ีแจ	งให	ทราบนี้ใช	ได	ตลอด 4 ป�นับแต�ป�ท่ีแจ	ง 

หลักการจัดเก็บภาษีป{าย 
การจัดเก็บภาษีป{ายตามพระราชบัญญัติภาษีป{าย พ.ศ. 2510 หมายถึง ป{ายแสดงชื่อยี่ห	อ 

หรือเครื่องหมายท่ีใช	ในการประกอบการค	าหรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได	หรือโฆษณาไว	ท่ีวัตถุ
ใด ๆ ด	วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลักหรือจารึก หรือทําให	ปรากฏด	วยวิธีอ่ืน ตาม
ความหมายดังกล�าวป{ายท่ีจะต	องเสียภาษีป{ายจะต	องเป6นไปป{ายท่ีมีลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง 
ดังต�อไปนี้ 

1. เป6นป{ายแสดงชื่อ ยี่ห	อ หรือเครื่องหมายการค	าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได	 
2. เป6นป{ายโฆษณาการค	าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได	 ท้ังนี้โดยไม�คํานึงว�าป{ายนั้นจะแสดง

หรือโฆษณาไว	ท่ีวัตถุใด ๆ หรือป{ายนั้นจะทําให	ปรากฏด	วยวิธีใดก็ตาม 
ปกติเจ	าของป{ายมีหน	าท่ีเสียภาษีป{ายโดยเสียเป6นรายป� ยกเว	นป{ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในป�

แรกให	เสียภาษีป{ายต้ังแต�วันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงสิ้นป� โดยให	คิดภาษีป{ายเป6นรายงวด งวดละ 3 
เดือน โดยเริ่มเสียภาษีต้ังแต�งวดท่ีติดต้ังป{ายจนถึงงวดสุดท	ายของป� เจ	าของป{ายซ่ึงจะต	องเสียภาษี
ป{ายต	องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป{าย (ภ.ป. 1) ตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป� 

ในกรณีเจ	าของป{ายอยู�นอกประเทศให	ตัวแทนหรือผู	แทนในประเทศไทยมีหน	าท่ียื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป{ายแทนเจ	าของป{าย ถ	าเจ	าของป{ายตาย เป6นคนสาบสูญ เป6นคนไร	ความสามารถ 
หรือเป6นคนเสมือนไร	ความสามารถ ให	ผู	จัดการมรดก ผู	ครอบครองทรัพยUมรดกไม�ว�าจะเป6นทายาท
หรือผู	อ่ืน ผู	จัดการทรัพยUสินผู	อนุบาลหรือผู	พิทักษUแล	วแต�กรณีมีหน	าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีป{าย
แทนเจ	าของป{าย 
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ในกรณีท่ีเจ	าของป{ายมีป{ายท่ีต	องเสียภายหลังเดือนมีนาคม แสดงป{ายใหม�แทนป{ายเดิมท่ีได	
เสียภาษีป{ายไปแล	ว หรือเปลี่ยนแปลงแก	ไขป{ายเดิมทําให	ต	องเสียภาษีป{าย หรือเสียภาษีป{ายเพ่ิมข้ึน
ตามบัญชีอัตราภาษีป{าย ให	เจ	าของป{ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป{ายต�อพนักงานเจ	าหน	าท่ีภายใน 
15 วัน นับแต�วันท่ีมีป{ายต	องเสีย หรือแต�วันท่ีแสดงป{ายใหม�แทนป{ายเดิม หรือนับแต�วันท่ี
เปลี่ยนแปลงแก	ไขป{ายเดิม แล	วแต�กรณี ในกรณีท่ีมีการโอนป{ายผู	รับโอนต	องแจ	งรับโอนเป6นหนังสือ
ต�อพนักงานเจ	าหน	าท่ีภายใน 30 วันนับแต�วันรับโอน มิฉะนั้นต	องระวางโทษปรับต้ังแต� 1,000 ถึง 
10,000 บาท 

ทฤษฎีโครงสร	างภาษีท่ีเหมาะสม 
Due (1975) เสนอแนวความคิดเก่ียวกับโครงสร	างภาษีท่ีเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนาว�า

ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1. เป6นโครงสร	างภาษีท่ีช�วยลดการบริโภคท่ีไม�เป6นผลดีต�อการพัฒนาเศรษฐกิจส�งเสริมการ

ออกทรัพยUและส�งเสริมการลงทุนในกิจกรรมท่ีเป6นผลดีต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ เป6นโครงสร	างท่ีภาระ
ภาษีไปตกอยู�กับผู	มีรายได	สูง บุคคลท่ีบริโภคสินค	าฟุ�มเฟ�อย รวมท้ังบุคคลท่ีเป6นเจ	าของทรัพยUสิน 

2. โครงสร	างภาษีควรมีความยืดหยุ�น รับกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจได	อย�าง
รวดเร็ว รวมท้ังสามารถช�วยลดการขาดดุลการค	าและลดการขาดดุลการชําระเงิน โดยการกําหนด
โครงสร	างภาษีท่ีลดการนําเข	าสินค	าฟุ�มเฟ�อยและกระตุ	นการส�งออกสินค	า 

3. โครงสร	างภาษีจะต	องสอดคล	องกับข้ันตอนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
ตลอดจนประสิทธิภาพของการบริหารภาษีทําให	รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได	ตามเป{าหมาย 

4. โครงสร	างภาษีควรสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบ
ของภาษีหน�วยสุดท	ายให	น	อยท่ีสุดเท�าทีจะทําได	เช�น ภาษีท่ีจัดเก็บจากรายได	ไม�ควรกําหนดอัตราภาษี
หน�วยสุดท	าย(Marginal tax rate)ไว	สูงเกินไป เพราะจะเป6นการทําลายแรงจูงใจในการท างาน
เนื่องจากจะเกิดผล 2 ประการคือ1)ทําลายการลงทุนด	านแรกจํานวนทุนท่ีเหลือสําหรับการลงทุนน	อย
เกินไป การลงทุนใหม�ก็จะน	อยลงด	วยเพราะอัตราผลตอบแทนตํ่าลงอาจจะไม�คุ	มกับการเสี่ยง 2) 
ประชาชนจะหันไปใช	เวลาในการพักผ�อนมากข้ึน ท้ังนี้เพราะผลได	สุทธิจากการทํางานจะตํ่าเกินไป 
ประชาชนจะเลือกพักผ�อนแทน แต�การพักผ�อนมากข้ึนจะไม�เป6นประโยชนUต�อความเจริญทางเศรษฐกิจ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

พรพิมล  ห�านพิสิทธUกุล (2542) ได	วิจัยเรื่อง “ป\จจัยท่ีมีผลต�อการยอมรับการชําระภาษีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ	านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”  ผลการศึกษาวิจัยพบว�า ป\จจัย
ด	านความรู	ความเข	าใจในประโยชนUท่ีจะได	รับจากการชําระภาษี ป\จจัยด	านลักษณะของการจัดเก็บ
ภาษีอากรท่ีดี ป\จจัยด	านกฎหมายและโครงสร	างภาษีอากรและป\จจัยด	านโครงสร	างองคUกรและการ
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บริหารการจัดเก็บภาษีอากร มีผลต�อการยอมรับการชําระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บ	านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และป\จจัยด	านความรู	 ความเข	าใจในประโยชนUท่ีจะได	รับจาก
การชําระภาษี มีความสัมพันธUกับการยอมรับการชําระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ	าน
กลาง อยู�ในระดับปานกลาง ป\ญหาและอุปสรรค ท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมาจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และลักษณะการจัดเก็บภาษีท่ียังไม�ดีพอประชาชนส�วนใหญ�
ยอมรับการ ชําระภาษีแสดงให	เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต�อหน	าท่ีในการชําระภาษีให	แก�ท	องถ่ิน 
แนวทางในการกระตุ	นจิตสํานึกให	ประชาชนชําระภาษีเพ่ิมมากข้ึน คือ องคUกรปกครองส�วนท	องถ่ิน
จะต	องเร�งสร	างผลงานการจัดทําบริการสาธารณะท่ีเป6นรูปธรรมมากข้ึน ให	ประชาชนได	รับรู	ถึง
ผลตอบแทนท่ีคุ	มค�าจากการชําระภาษีกลุ�มผู	นําท	องถ่ินเป6นกลุ�มท่ีมีส�วนสําคัญท่ีก�อให	เกิดการกระตุ	น
จิตสํานึกของประชาชน โดยกระทําตนเป6นแบบอย�างท่ีดีและนําหลักธรรมมาภิบาลมาใช	ในการทํางาน 
นอกจากนั้นควรเป�ดโอกาสให	ประชาชนเข	ามามีส�วนร�วมในจัดบริการสาธารณะ โดยนําการจัดทํา
งบประมาณแบบมีส�วนร�วมมาประยุกตUใช	 

 พจนา  พิชิตป\จจา (2543) ได	ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององคUการ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม�”  ผลการวิจัยพบว�า 1.ความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู�ใน
ระดับปกติ เช�นเดียวกับความพยายามในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ส�วนความพยายามในการ
จัดเก็บภาษีนอกเหนือจากนั้นอยู�ในระดับตํ่ากว�าปกติ 2. การวิเคราะหUป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการจัดเก็บ
ภาษีน้ํามัน โรงแรมและยาสูบ พบว�า สามารถแบ�งกลุ�มป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการจัดเก็บภาษีน้ํามัน 
โรงแรมและยาสูบได	 4 กลุ�มคือ กลุ�มป\จจัยทางการบริหารจัดเก็บภาษี กลุ�มป\จจัยความพร	อมในการ
จัดเก็บภาษี กลุ�มป\จจัยความยืดหยุ�นในการจัดเก็บภาษี และกลุ�มป\จจัยทางด	านกฎหมาย 3. การ
จัดลําดับป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการจัดเก็บภาษีน้ํามัน โรงแรมและยาสูบ พบว�าการจัดลําดับท้ังของกลุ�ม
เจ	าหน	าท่ีส�วนการคลังและเจ	าหน	าท่ีส�วนแผนและนโยบายและกลุ�มสมาชิกองคUการบริหารส�วนจังหวัด
เชียงใหม� ไม�มีความสัมพันธUทางสถิติ 4. ในการศึกษาถึงการมีการจัดเก็บภาษีและการกําหนดอัตรา
สูงสุดและตํ่าสุดของภาษีท้ัง 3 ประเภท ไม�มีความสัมพันธUกันระหว�างกลุ�มเจ	าหน	าท่ีส�วนการคลังและ
เจ	าหน	าท่ีส�วนแผนและนโยบายและกลุ�มสมาชิกองคUการบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� 

 พจนาตถU วิชัยยา (2545) ได	ศึกษาวิจัยเรื่อง “ป\จจัยท่ีมีผลต�อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได	
ขององคUการบริหารส�วนตําบลหนองป�าครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�”  ผลการวิจัยพบว�า 
องคUการบริหารส�วนตําบลหนองป�าครั่งมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได	สูง ประชาชนมีความพึง
พอใจต�อการชําระภาษีให	กับ อบต.ในระดับมาก ป\จจัยท่ีมีผลกระทบต�อการจัดเก็บภาษีของ อบต.คือ 
ป\จจัยด	านอาชีพของผู	เสียภาษี แต�ป\จจัยด	านรายได	ต�อเดือน สถานภาพสมรส และความพึงพอใจใน
การเสียภาษีไม�มีผลกระทบต�อการจัดเก็บภาษีของ อบต. ประชาชนท่ีมีหน	าท่ีเสียภาษี มีความรู	ความ
เข	าใจเก่ียวกับรายได	ของ อบต. ในระดับตํ่า และพบว�าระดับความรู	มีความสัมพันธUกับประสิทธิภาพ
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การจัดเก็บภาษีแต�ไม�มีความสัมพันธUกับความสํานึกในหน	าท่ีเสียภาษี ประชาชนมีความสํานึกในหน	าท่ี
เสียภาษีในระดับดีมากและป\จจัยด	านอาชีพ รายได	ต�อเดือน และความพึงพอใจในการเสียภาษีให	กับ 
อบต. มีผลกระทบต�อความสํานึกในหน	าท่ีเสียภาษี แต�ความสํานึกในหน	าท่ีการเสียภาษีไม�มี
ความสัมพันธUกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ อบต. ป\ญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีท่ี 
อบต. ประสบมาก คือ ป\ญหาการไม�สามารถติดต�อประชาชนผู	เสียภาษีตามท่ีอยู�ได	 ประชาชนมาชําระ
ภาษีไม�ตรงตามเวลาท่ีกําหนด และมักต�อรองภาษีท่ีต	องชําระแก� อบต. จึงควรแก	ไขด	วยการ
ประชาสัมพันธUให	ประชาชนมาชําระภาษีตรงเวลาให	มากยิ่งข้ึน 

 พรศิริม่ันปาน (2550) ได	ประเมินระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม�สอด จังหวัดตาก 
วัตถุประสงคUการวิจัย เพ่ือประเมินระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม�สอดใน 3 ด	าน คือ 1) 
การประเมินความเหมาะสมของป\จจัยเบ้ืองต	นท่ีสนับสนุนต�อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม�สอด 
อันได	แก� เจ	าหน	าท่ี ข	อมูล วัสดุอุปกรณUและอาคารสถานท่ี แบบพิมพUเครื่องมือเครื่องใช	 และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 2) การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม�
สอด อันได	แก� ข้ันเตรียมการ ข้ันจัดเก็บภาษี และการดําเนินคดีเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงภาษี 3) การ
ประเมินผลผลิตของการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม�สอด อันได	แก� ภาษีท่ีเทศบาลจัดเก็บเองมี
อัตราเพ่ิมข้ึน และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม�สอด ประชากร 
ได	แก� 1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลเมืองแม�สอด จํานวน 24 คน2. ประชาชนผู	อยู�ใน
เกณฑUเสียภาษี ในเขตเทศบาลเมืองแม�สอด จํานวน 3,067 คน กลุ�มตัวอย�างได	แก� 1. บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลเมืองแม�สอด จํานวน 24 คน 2. ประชาชนผู	อยู�ในเกณฑUเสียภาษี ในเขต
เทศบาลเมืองแม�สอด จํานวน 348 คน จากการศึกษาพบว�า ผลการประเมินป\จจัยเบ้ืองต	นท่ีสนับสนุน
ต�อการจัดเก็บภาษี พบว�า ด	านท่ีเหมาะสมได	แก� พนักงานเทศบาล ข	อมูลภาษี วัสดุ อุปกรณU อาคาร
สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช	 และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลการประเมินกระบวนการจัดเก็บภาษี พบว�า
ด	านท่ีเหมาะสม ได	แก� ข้ันเตรียมการจัดเก็บภาษี และข้ันจัดเก็บภาษีและผลการประเมินผลผลิตของ
การจัดเก็บภาษี พบว�าการจัดเก็บภาษีท้ัง 3 ประเภท มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีผ�านมา 

ประไพร อุตมา (2550, บทคัดย�อ) ได	ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายจังหวัดของ
ประเทศไทย วัตถุประสงคUการวิจัย เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายจังหวัดของประเทศไทย
ทําการศึกษาจากข	อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษา บทความ ผลงานวิจัย 
ข	อมูลด	านสถิติของหน�วยงานราชการ ได	แก� กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ โดยจากการศึกษาพบว�า ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายจังหวัด
ของประเทศไทยมีเพียง 5 จังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีค�าดัชนีประสิทธิภาพเชิงเทคนิคสัมพันธUดี
ท่ีสุดคือเท�ากับ 1 ได	แก� จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี ระยอง กําแพงเพชร และได	แบ�ง
ระดับประสิทธิภาพเป6น 5 ระดับ คือ ระดับท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก (0.9 – 1.0) มีท้ังหมด 6 จังหวัด
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คิดเป6นร	อยละ 7.89 ของจํานวนจังหวัดท้ังหมด ระดับประสิทธิภาพสูง (0.7 – 0.8) มีท้ังหมด 5 
จังหวัดคิดเป6นร	อยละ 6.57 ระดับประสิทธิภาพปานกลาง (0.5 – 0.6) มีท้ังหมด 2 จังหวัด คิดเป6น
ร	อยละ2.63 ระดับประสิทธิภาพตํ่า (0.3 – 0.4) มีท้ังหมด 6 จังหวัด คิดเป6นร	อยละ 7.89 และระดับ
ประสิทธิภาพตํ่ามาก (ตํ่ากว�า 0.3) มีท้ังหมด 57 จังหวัด คิดเป6นร	อยละ 75 ส�วนใหญ�ต้ังอยู�ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต	 

อนันตU  จันทรUหงษU (2550:  บทคัดย�อ) ได	ทําการศึกษาเรื่องป\ญหาการชําระภาษีบํารุงท	องท่ี
ของประชาชนในเขตองคUการบริการส�วนตําบลแสนตอ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถU ผลการศึกษา
พบว�าการชํารุภาษีบํารุงท	องท่ีของประชาชนด	านความเหมาะสมของอัตราภาษีมีป\ญหาอยู�ในระดับ
มากท่ีสุด ส�วนป\ญหาด	านรับแจ	งข	อมูลข�าวสาร ด	านความเหมาะสมของระเบียบ ข	อบังคับ ด	านความ
เหมาะสมของช�องทางการให	บริการ และความเหมาะสมของสถานท่ีให	บริการ อยู�ในระดับน	อย และ
จากข	อเสนอแนะพบว�า ควรมีการกําหนดฐานภาษีท่ีเหมาะสมและชัดเจน ควรกําหนดช�วงระยะเวลา
ในการชําระภาษีให	เหมาะสม และควรเพ่ิมช�องทางการประชาสัมพันธUการชําระภาษีบํารุงท	องท่ี 

พนิตนารถ  เย็นทรัพยU (2551) ศึกษาและวิจัยเรื่องความรู	และทัศนคติเก่ียวกับภาษีเงินได	
บุคคลธรรมดาของผู	มีเงินเดือน ผลการวิจัยพบว�าเม่ือแบ�งความรู	เก่ียวกับภาษีเงินได	บุคคลธรรมดา 
เป6น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง และน	อย กลุ�มตัวอย�างร	อยละ 58.50 มีความรู	ในระดับปาน
กลาง และจากการแบ�งทัศนคติเป6น 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไม�ดี และไม�ดีอย�างยิ่ง โดย
ภาพรวมกลุ�มตัวอย�างมีทัศนคติในระดับปานกลาง และพบว�าทัศนคติเชิงบวกมีค�าเฉลี่ยสูงต�อการ
รับผิดชอบประเทศชาติด	วยการเสียภาษีอากร จากการหาความสัมพันธUระหว�างความรู	และทัศนคติ 
พบว�าความรู	ไม�มีความสัมพันธUกับทัศนคติ ดังนั้น ผู	มีระดับความรู	มากหรือน	อยไม�จําเป6นต	องมีทัศนคติ
ดีหรือไม�ดีตามไปด	วยป\ญหาความรู	และทัศนคติเก่ียวกับภาษีเงินได	บุคคลธรรมดาเป6นป\ญหาเชิงลึก 
มองโดยผิวเผินเหมือนไม�มีป\ญหา เพราะด	านความรู	หรือทัศนคติต�างอยู�ในระดับปานกลางแต�ใน
รายละเอียดพบว�ายังมีป\ญหาการขาดความรู	อยู�หลายเรื่องและป\ญหาทัศนคติเชิงลบบางประการ 
หน�วยงานรัฐท่ีจัดเก็บภาษีจึงควรใส�ใจในด	านการให	ความรู	แก�ประชาชนให	มากกว�าท่ีเป6นอยู� มิใช�การ
ทําหน	าท่ีประกาศแจ	งเตือนให	ไปเสียภาษีภายในกําหนดเท�านั้น แต�ควรให	ความรู	เก่ียวกับภาษีท้ัง
ระบบ รวมท้ังใช	โอกาสนี้บอกกล�าวว�าเงินภาษีจากประชาชนมีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ
อย�างไร 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลเสริมซ"าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางเป-นการศึกษาโดยใช"ระเบียบวิจัยในประเด็น
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง การสร"างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห1ข"อมูล 
เกณฑ1ท่ีใช"ในการประเมิน สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห1ข"อมูล ซ่ึงจะกล�าวถึง 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 กลุ�มประชากรท่ีใช"ในการค"นคว"าอิสระครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเสริมซ"าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง จํานวนประชาชนท่ีมาชําระภาษีบํารุงท"องท่ี 
โดยมีฐานข"อมูลผู"อยู�ในข�ายเสียภาษี ประจําป8  2558 จํานวน 2,392 คน 

กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีใช"ในการศึกษาได"แก� ตัวอย�างประชาชนท่ีอยู�ในข�ายภาษี
บํารุงท"องท่ี ให"กับเทศบาลตําบลเสริมซ"าย กลุ�มตัวอย�างจากประชากรผู"อยู�ในข�ายเสียภาษีจํานวน 
2,392 ราย โดยผู"ศึกษาใช"สูตรของยามาเน� (Yamane) ด"วยความคลาดเคลื่อนไม�เกิน 5% ซ่ึงจะได"
ขนาดกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 350 คน 

สูตรในการกําหนดกลุ�มตัวอย�างมีดังนี้คือ 
 
 n   =      N 
  1+Ne2 

 
เม่ือ n  = จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 N = จํานวนประชากรท้ังหมด 
 e = ค�าความคลาดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมให"มีได" 
 n =       2,392 
   1+2,392(0.05)2 

 n = 343 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู"วิจัยได"ปรับให"เป-นจํานวน 350 คน 

การสุ�มแบบแบ�งชั้น 
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 1. กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างจากประชากรท่ีอยู�ในข�ายชําระภาษีบํารุงท"องท่ีของเทศบาล
ตําบลเสริมซ"าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีจานวนท้ังสิ้น 2,392 คน ได"ขนาดของกลุ�ม
ตัวอย�าง 350 คน 
 2. จําแนกประชากรออกเป-นกลุ�มๆ ซ่ึงแบ�งออกได"เป-น 10หมู�บ"าน ดังตารางท่ี 2 
         3. แบ�งจํานวนขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีกําหนดไว" 350 คน ออกเป-น 10หมู�บ"าน โดยแบ�งตาม
สัดส�วนของประชากรท่ีอยู�ในข�ายชําระภาษีเพ่ือให"ได"จํานวนตัวอย�างในแต�ละกลุ�ม 

 ตารางท่ี2การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น 

หมู�บ"าน จํานวนประชากร จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
บ"านแม�ต่ํา 3 3 
บ"านสบแม�ทํา 266 39 
บ"านนาจะลา 419 61 
บ"านนาไผ� 435 63 
บ"านท�าโปPง 195 28 
บ"านนาเดา 434 63 
บ"านน้ําหลง 226 34 
บ"านนาสันติสุข 121 17 
บ"านดงหนองจอก 194 28 
บ"านนางอย 99 14 
รวม 2,392 350 

ท่ีมา:งานพัฒนาและจัดเก็บรายได" กองคลัง เทศบาลตําบลเสริมซ"าย ณ เดือนสิงหาคม 2558 

เม่ือทําการแบ�งสัดส�วนตัวอย�างจากทุกหมู�บ"านแล"ว ผู"วิจัยทําการสุ�มแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) 

 
การสร�างเครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัยครั้งนี้ เป-นแบบสอบถามซ่ึงมีข้ันตอนในการสร"างดังนี้ เครื่องมือท่ีใช"
ในการเก็บรวบรวมข"อมูลท่ีใช"ในการวิจัยภาคสนาม คือแบบสอบถามโดยการตอบแบบสอบถามในการ
รวบรวมข"อมูลเป-นลักษณะแบบปลายป\ด (Close-ended Question) ซ่ึงแบบสอบถาม ประกอบด"วย 
3 ส�วนคือ 
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ส�วนท่ี 1 เป-นแบบสอบถามเก่ียวกับข"อมูลส�วนบุคคล เป-นแบบสอบถามข"อมูลท่ัวไปของ
ผู"ตอบแบบสอบถาม ข"อมูลท่ัวไปประกอบด"วย เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษาอาชีพ และรายได"
ต�อเดือนสถานภาพทางสังคม และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 
 ส�วนท่ี 2 เป-นแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี
ประกอบด"วยข"อคําถาม 3 ด"าน 
  ด"านท่ี 1 ความเป-นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี 
  ด"านท่ี 2 การยอมรับในโครงสร"างภาษีบํารุงท"องท่ี 
  ด"านท่ี 3 การให"บริการของเจ"าหน"าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ีเป-นแบบสอบถาม
ประมาณค�า 5 ระดับ โดยมีค�าระดับคะแนนดังนี้ 
 1 หมายถึง  มีทัศนคติอยู�ในระดับน"อยท่ีสุด ระหว�างร"อยละ 1-20 
 2 หมายถึง  มีทัศนคติอยู�ในระดับน"อย  ระหว�างร"อยละ 21-40 
 3 หมายถึง  มีทัศนคติอยู�ในระดับปานกลาง ระหว�างร"อยละ 41-60 
 4 หมายถึง  มีทัศนคติอยู�ในระดับมาก  ระหว�างร"อยละ 61-80 
 5 หมายถึง  มีทัศนคติอยู�ในระดับมากท่ีสุด ระหว�างร"อยละ 80-100 

ส�วนท่ี 3แบบสอบถามเก่ียวกับการมีความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี
ประกอบด"วยข"อคําถาม 3 ด"าน 

 ด"านท่ี 1 ความรู"ความเข"าใจของประชาชนต�อการเสียภาษีบํารุงท"องท่ี 
 ด"านท่ี 2 การประชาสัมพันธ1 
 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี 

เป-นแบบสอบถามประมาณค�า 5 ระดับ โดยมีค�าระดับคะแนนดังนี้ 
1 หมายถึง  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับน"อยท่ีสุดระหว�างร"อยละ 1-20 
2 หมายถึง  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับน"อยระหว�างร"อยละ 21-40 
3 หมายถึง  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับปานกลางระหว�างร"อยละ 41-60 
4 หมายถึง  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับมากระหว�างร"อยละ 61-80 
5 หมายถึง  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับมากท่ีสุดระหว�างร"อยละ80-100 
 

ข้ันตอนในการสร�างเครื่องมือการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู"วิจัยได"วางแผนการดําเนินงานและข้ันตอนการดําเนินงานในการสร"าง
เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
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1. ศึกษาค"นคว"าจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับทัศนคติและ
ความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี เพ่ือจะได"สร"างแบบสอบถามให"ครอบคลุมตาม
คําถามการวิจัย กรอบแนวคิด วัตถุประสงค1 และนิยามศัพท1 

2. สร"างแบบสอบถามฉบับร�างโดยนําไปให"ผู"เชี่ยวชาญ ผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท�าน ทําการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยใช"วิธีของIVC แล"วปรับแก"ตามคําแนะนํา และตรวจความเหมาะสม และ
ตรวจสอบความคุ"มครองของข"อคําถามการวิจัย และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content 
Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามมาหาค�า IVC คัดเลือกข"อท่ีได"ค�า IVC ต้ังแต� 0.5 ข้ึน
ไป 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู"เชี่ยวชาญ ผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท�าน และ
นําไปทดลองใช" (Tryout) กับประชาชนผู"อยู�ในข�ายเสียภาษีบํารุงท"องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมงาม ท่ี

ไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง และนํามาหาความเชื่อม่ันโดยใช"วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟPา(α-Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach,1970) 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก"ไขและตรวจสอบความสมบูรณ1 แล"วเสนอต�ออาจารย1ท่ี
ปรึกษาแล"วไปเก็บรวบรวมข"อมูลตามวัตถุประสงค1การวิจัยต�อไป 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 

 การเก็บรวบรวมข"อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู"วิจัยได"ใช"ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะข"อมูล
จะเป-นข"อมูลปฐมภูมิ ได"จากการเก็บข"อมูลภาคสนามด"วยแบบสอบถาม ดําเนินการเก็บรวบรวมข"อมูล
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.ผู"วิจัยได"เข"าพบผู" ใหญ�บ"านท้ัง 10 หมู�บ"าน และอธิบายวัตถุประสงค1ของการแจก
แบบสอบถาม เพ่ือขอความกรุณาในการเก็บรวบรวมข"อมูลหน�วยตัวอย�างตามหมู�บ"าน โดยกําหนดเก็บ
ข"อมูลกลับคืนภายใน 7 วัน 

2. เม่ือครบกําหนด ผู"วิจัยได"ติดตามเก็บรวบรวมข"อมูล โดยมีแบบสอบถามท่ีได"รับกลับคืน
และมีความสมบูรณ1จํานวน 350 ชุด คิดเป-นร"อยละ 100 
 
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห(ข�อมูลและเกณฑ(ท่ีใช�ในการอภิปรายผล 

 การศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ตําบลเสริมซ"าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง มีแนวทางการวิเคราะห1ข"อมูลโดยใช�สถิติ และเกณฑ1ท่ี
ใช" อภิปรายผลดังนี้ 
 1. การวิเคราะห1ข"อมูลท่ัวไป 
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 การศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ตําบลเสริมซ"าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ของตัวอย�างท่ีใช"ศึกษาโดยใช"ความถ่ี และค�าร"อยละ 
 2. การวิเคราะห1ข"อมูล (ตัวแปรตาม) ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี 
 การศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ"าย 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ตัวแปรตามทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ีของ
เทศบาลตําบลเสริมซ"าย โดยใช" ความถ่ี ค�าร"อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับตัวแปร 
ความเป-นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี การยอมรับในโครงสร"างอัตราภาษีบํารุงท"องท่ีของ
เทศบาล และการให"บริการของเจ"าหน"าท่ีของเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพได"กําหนดเกณฑ1สําหรับการใช"
ในการอธิบายผล ดังรายละเอียด 
 คะแนนเฉลี่ย  0.00 -1.49 แปลว�ามีทัศนคติอยู�ในระดับน"อยท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  แปลว�า  มีทัศนคติอยู�ในระดับน"อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  แปลว�า  มีทัศนคติอยู�ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  แปลว�า  มีทัศนคติอยู�ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  แปลว�า  มีทัศนคติอยู�ในระดับมากท่ีสุด 

3.การวิเคราะห1ข"อมูล (ตัวแปรต"น) ปqจจัยส�วนบุคคล สถานภาพทางสังคม ความรู"ความเข"าใจ
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี และการประชาสัมพันธ1 

การศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ"าย 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ตัวแปรต"น ปqจจัยส�วนบุคคล สถานภาพทางสังคม ความรู"ความเข"าใจ
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ี และการประชาสัมพันธ1 โดยใช" ความถ่ี ค�าร"อยละ ค�าเฉลี่ย และ
ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับตัวแปรปqจจัยส�วนบุคคล สถานภาพทางสังคม ความรู"ความเข"าใจ
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท"องท่ีและการประชาสัมพันธ1ได"กําหนดเกณฑ1สําหรับการใช"อภิปรายผล 
ดังรายละเอียด 
 คะแนนเฉลี่ย  0.00-1.49  แปลว�า มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับน"อยท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  แปลว�า  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับน"อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  แปลว�า  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  แปลว�า  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  แปลว�า  มีความรู"ความเข"าใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลเสริมซ$าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง โดยมุ�งเน$นเพ่ือสํารวจทัศนคติของประชาชนต�อ
การจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีและศึกษาถึงระดับความรู$ความเข$าใจในการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ$าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางโดยตัวแปรท่ีศึกษา
แบ�งออกเป4น 2 ประเภทคือ 1) ตัวแปรตามทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี ได$แก�
ความเป4นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี, การยอมรับในโครงสร$างอัตราภาษีบํารุงท$องท่ีของ
เทศบาล,การให$บริการของเจ$าหน$าท่ีของเทศบาลมีประสิทธิภาพ  2) ตัวแปรต$น ได$แก�ป;จจัยส�วน
บุคคล, สถานภาพทางสังคม,ความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีของประชาชน,การ
ประชาสัมพันธ< โดยในบทนี้ได$นําเสนอผลการวิเคราะห<ข$อมูล แบ�งออกเป4น 4 ส�วนคือ 

ส�วนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป (ของผู$ตอบแบบสอบถาม)   
ส�วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห<ข$อมูลจากตัวแปรตาม    
ส�วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห<ข$อมูลจากตัวแปรต$น 
ส�วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน ระหว�าง ตัวแปรตาม กับ ตัวแปรต$น                                                                             
 

ส�วนท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป (ของผู$ตอบแบบสอบถาม)   
 การวิจัยนี้ ได$ศึกษาจากประชาชนผู$อยู�ในข�ายเสียภาษีบํารุงท$องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ$าย 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง จํานวน 10 หมู� ซ่ึงผู$วิจัยได$เก็บรวบรวมข$อมูลโดยใช$แบบสอบถามและ
ได$รับคืนมา จํานวน 350 ชุดรวมกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้งนี้ 350 คน กลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษามี
คุณลักษณะตามตาราง 
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ตารางท่ี 3 แสดงค�าความถ่ีและค�าร$อยละของประชาชนผู$ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพท่ัวไป 
                   N =350/คน 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 

เพศ   
  ชาย 130 37.14 
  หญิง 
                   เพศทางเลือก                                                     

220 
- 

    62.86 
- 

รวม 350 100 

อายุ   
  20-30 ปK 39 11.14 
  31-40 ปK 65 18.57 
  41-50 ปK 110 31.43 
  มากกว�า 50 ปK 136 38.86 

รวม 350 100 

ระดับการศึกษา   
  ไม�ได$เรียนหนังสือ           13  3.71 
  ประถมศึกษา 130 37.14 
  มัธยมศึกษาตอนต$น       
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
                    ปริญญาตรีข้ึนไป 

45 
65 
78 
19 

12.86 
18.57 
22.29 
5.43 

รวม 350 100 

อาชีพ   
เกษตรกร 147 42.00 
ค$าขายหรือกิจการส�วนตัว 46 13.14 
รับจ$างท่ัวไป / แรงงานรับราชการ 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจ$างเอกชน 
อ่ืนๆ (ระบุ)........... 

105 
35 
17 
- 

30.00 
10.00 
4.86 

- 
รวม 350 100 
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สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 

รายได�เฉล่ียต1อเดือน   
  0 – 10,000 บาท 
                   10,001 – 30,000 บาท 
                   30,001 – 50,000  บาท 
                   มากกว�า  50,000 บาท 

120 
113 
 91 
26 

34.29 
32.29 
26.00 
7.42 

     
รวม 350 100 

ตําแหน1งในชุมชน 
                    กํานัน 
                    สารวัตกํานัน 
                    ผู$ใหญ�บ$าน 
                    ผู$ช�วยผู$ใหญ�บ$าน 
                    อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ$าน 
                    ประชาชนท่ัวไป 

 
1 
2 
9 
18 
112 
208 

 
0.30 
0.57 
2.57 
5.14 
32.00 
59.42 

รวม 350 100 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 
                    1 – 5   ปK 
                    6 – 10  ปK 
                    11 – 20 ปK 
                    มากกว�า 20 ปK 

 
35 
76 
98 
141 

 
10.00 
21.71 
28.00 
40.29 

รวม 350 100 

 จากตารางท่ี 3  ตัวอย�างผู$ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 350 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
ด$านเพศ ส�วนใหญ�เป4นเพศหญิงจํานวน 220 คน คิดเป4นร$อยละ 62.86 และเพศชาย      

จํานวน 130 คน คิดเป4นร$อยละ 37.14 
 ด$านอายุ อายุระหว�าง 20 – 30 ปKจํานวน 39 คนคิดเป4นร$อยละ 11.14 อายุระหว�าง        
31 – 40 ปKจํานวน 65 คน คิดเป4นร$อยละ 18.57 อายุระหว�าง 41 – 50 ปK จํานวน 110 คน คิดเป4น
ร$อยละ 31.43 อายุมากกว�า 51 ปK จํานวน 136 คน คิดเป4นร$อยละ 38.86 
 ด$ านระดับการ ศึกษา  ไม� ได$ เ รี ยนหนั งสื อจํ านวน 13 คน  คิด เป4 นร$ อยละ 3 . 71               
ระดับประถมศึกษาจํานวน 130 คน คิดเป4นร$อยละ 37.14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต$นจํานวน 45 คน 
คิดเป4นร$อยละ 12.86 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )          



46 

 

จํานวน 65 คน คิดเป4นร$อยละ 18.57 ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
จํานวน 78 คน คิดเป4นร$อยละ 22.29 ระดับปริญญาตรีข้ึนไปจํานวน 19 คน คิดเป4นร$อยละ 5.43 

ด$านอาชีพ เกษตรกรจํานวน 147 คน คิดเป4นร$อยละ 42.00 ค$าขายหรือกิจการส�วนตัว 
จํานวน 46 คน คิดเป4นร$อยละ 13.14 รับจ$างท่ัวไป/แรงงานรับราชการ จํานวน 105 คน คิดเป4น   
ร$อยละ 30.00 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 35 คน คิดเป4นร$อยละ 10.00 ลูกจ$างเอกชน    
จํานวน 17 คน คิดเป4นร$อยละ 4.86 
 ด$านรายได$เฉลี่ยต�อเดือน 0 –10,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเป4นร$อยละ 34.29,     
10,001 – 30,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเป4นร$อยละ 32.29, 30,001 –50,000 บาท จํานวน   
91 คน คิดเป4นร$อยละ 26.00 มากว�า 50,00 บาท จํานวน 26 คน คิดเป4นร$อยละ 7.42 
 ด$านตําแหน�งในชุมชน ตําแหน�งกํานันจํานวน 1 คน คิดเป4นร$อยละ 0.30 ตําแหน�งสารวัต
กํานันจํานวน 2 คน คิดเป4นร$อยละ 0.57 ตําแหน�งผู$ใหญ�บ$านจํานวน 9 คน คิดเป4นร$อยละ 2.57 
ตําแหน�งผู$ช�วยผู$ใหญ�บ$านจํานวน18คนคิดเป4นร$อยละ 5.14 ตําแหน�งอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ$านจํานวน 112  คนคิดเป4นร$อยละ 32.00 และประชาชนท่ัวไปจํานวน 208 คน คิดเป4นร$อยละ 
59.42 
 ด$านระยะเวลาท่ีอาศัยชุมชน ระหว�าง 01 – 5 ปKจํานวน 35 คน คิดเป4นร$อยละ 10.00 
ระหว�าง 6 – 10 ปKจํานวน 76 คนคิดเป4นร$อยละ 21.71 ระหว�าง 11 – 20 ปKจํานวน 98 คน คิดเป4น
ร$อยละ 28.00 มากกว�า 20 ปKจํานวน 141 คน คิดเป4นร$อยละ 40.29  
 
ส�วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห<ข$อมูลจากตัวแปรตาม  
 ข$อมูลทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 

1. ด$านความเป4นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 
ตารางท่ี 4 จํานวน ร$อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเก่ียวกับด$าน 

ทัศนคติต�อการชําระภาษีบํารุงท$องท่ี 
                                             N=350/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n X S.D. 
1 2 3 4 5 

1. มีกฎหมายกําหนดถึงอัตราภาษีบํารุง
ท$องท่ีไว$อย�างชัดเจน 

4 19 191 84 52 350 3.46 0.85 

2. เทศบาลแจ$งข$อมูลการเสียภาษีบํารุง
ท$องท่ีแก�ประชาชนให$ทราบท่ัวกันโดย
ละเอียด 

3 20 228 24 75 350 3.42 0.92 
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3. ทราบถึงวันเวลาท่ีต$องชําระภาษี
บํารุงท$องท่ีและวิธีการในการจัดเก็บ
ภาษีได$จากกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ 
ของเทศบาล 

9 10 196 75 60 350 3.48 0.90 

4. การพิจารณาจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 
การประเ มินค� าภาษีของเจ$ าหน$ า ท่ี
เป4นไปอย�างถูกต$อง และเป4นธรรม 

5 9 203 94 39 350 3.44 0.78 

5. เทศบาลตําบลเสริมซ$าย สามารถ
จัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีได$อย�างท่ัวถึง 

12 24 245 47 22 350 3.12 0.76 

6. เทศบาลตําบลเสริมซ$าย สามารถ
จัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีจากผู$ท่ีต$องเสีย
ภาษีได$ทุกคน 

6 17 231 34 62 350 3.37 0.89 

7. ท�านมีความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีบํารุง
ท$ อ ง ท่ี ใ ห$  เ ท ศ บ า ล  เ พ่ื อ ใ ช$ เ ป4 น
งบประมาณในการพัฒนาท$องถ่ิน 

  
58 198 94 350 4.10 0.65 

รวม      350 3.48 0.82 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว�า ด$านความเป4นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี โดยภาพรวมอยู�ใน
ระดับปานกลาง (X= 3.48) เม่ือพิจารณาเป4นรายข$อพบว�าอยู�ในระดับมาก โดยค�าเฉลี่ยสูงสุดคือท�านมี
ความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีบํารุงท$องท่ีให$เทศบาลเพ่ือใช$เป4นงบประมาณในการพัฒนาท$องถ่ิน           
(X = 4.10) รองลงมาระดับปานกลางคือทราบถึงวันเวลาท่ีต$องชําระภาษีบํารุงท$องท่ีและวิธีการในการ
จัดเก็บภาษีได$จากกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ ของเทศบาล (X = 3.48), มีกฎหมายกําหนดถึงอัตรา
ภาษีบํารุงท$องท่ีไว$อย�างชัดเจน (X = 3.43), การพิจารณาจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี การประเมินค�าภาษี
บํารุงท$องท่ีของเจ$าหน$าท่ีเป4นไปอย�างถูกต$อง และเป4นธรรม (X = 3.44), เทศบาลแจ$งข$อมูลการเสีย
ภาษีบํารุงท$องท่ีแก�ประชาชนให$ทราบท่ัวกันโดยละเอียด (X = 3.42), เทศบาลตําบลเสริมซ$าย 
สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีจากผู$ท่ีต$องเสียภาษีได$ทุกคน (X = 3.37) ส�วนท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
เทศบาลตําบลเสริมซ$าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีได$อย�างท่ัวถึง (X = 3.12) 

2. ด$านการยอมรับในโครงสร$างอัตราภาษีบํารุงท$องท่ี 
 
ตารางท่ี 5 จํานวน ร$อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเป4นเก่ียวกับด$าน

การยอมรับในโครงสร$างอัตราภาษีบํารุงท$องท่ี 
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                                                                                           N=350/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n X S.D. 
1 2 3 4 5 

1. เจ$าหน$าท่ีของเทศบาลตําบลเสริม
ซ$าย กําหนดอัตราภาษี และวิธีการ
จัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีไว$อย�างชัดเจน 

8 37 185 72 48 350 3.33 0.92 

2. เทศบาลตําบลเสริมซ$าย ชี้แจงและให$
คําแนะนําเรื่องการเสียภาษีบํารุงท$องท่ี 

1 3 250 65 31 350 3.35 0.66 

3. เจ$าหน$าท่ีจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีมี
ความโปร�งใส 

3 8 221 57 61 350 3.47 0.83 

4. ภาษีบํารุงท$องท่ีท่ีเทศบาลตําบลเสริม
ซ$ายจัดเก็บมีอัตราท่ีตํ่าไม�เป4นภาระของ
ประชาชนผู$มาเสียภาษี 

5 12 209 74 50 350 3.43 0.83 

รวม      350 3.40 0.81 

 จากตารางท่ี 5 พบว�าด$านการยอมรับในโครงสร$างอัตราภาษีบํารุงท$องท่ีอยู�ในระดับปานกลาง 
(X = 3.40) เมือพิจารณาเป4นรายข$อพบว�าอยู�ในระดับปานกลางทุกข$อ คือ เจ$าหน$าท่ีจัดเก็บภาษีบํารุง
ท$องท่ีมีความโปร�งใส (X = 3.47) รองลงมาคือ ภาษีบํารุงท$องท่ีท่ีเทศบาลตําบลเสริมซ$ายจัดเก็บมี
อัตราท่ีตํ่าไม�เป4นภาระของประชาชนผู$มาเสียภาษี (X = 3.43), เทศบาลตําบลเสริมซ$าย ชี้แจงและให$
คําแนะนําเรื่องการเสียภาษีบํารุงท$องท่ี (X = 3.35) ส�วนท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือเจ$าหน$าท่ีของเทศบาล
ตําบลเสริมซ$ายกําหนดอัตราภาษี และวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีไว$อย�างชัดเจน (X = 3.33) 
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3. ด$านการให$บริการของเจ$าหน$าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตารางท่ี 6 จํานวน ร$อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเป4นเก่ียวกับด$านการ

ให$บริการของเจ$าหน$าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                                                                              N=350/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n X S.D. 
1 2 3 4 5 

1. เจ$าหน$าท่ีมีความรู$ ความสามารถใน
การจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 

2 18 97 197 36 350 3.71 0.74 

2. เทศบาลมีความกระชับของข้ันตอน
ในการติดต�อชําระภาษีบํารุงท$องท่ี 

7 14 84 188 57 350 3.78 0.83 

3. เทศบาลมีความรวดเร็วในการรับ
ชําระภาษีบํารุงท$องท่ี 

8 9 66 223 44 350 3.82 0.77 

4. เทศบาลจัดทําเอกสารให$ประชาชน
ได$ แสดงคว าม คิด เห็ น เ พ่ื อนํ า ม า
ปรับปรุงการให$บริการอยู�เสมอ 

 7 54 217 72 350 4.01 0.66 

5.  เทศบาลตําบลเสริมซ$ ายจัดส� ง
เจ$าหน$าท่ีออกมาให$ความรู$เรื่องการ
จัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 

3 8 78 169 92 350 3.97 0.80 

6. เทศบาลได$เปUดให$บริการรับชําระ
ภาษีนอกสถานท่ี 

  
18 299 33 350 4.04 0.38 

รวม      350 3.89 0.70 

จากตารางท่ี 6 พบว�าด$านการให$บริการของเจ$าหน$าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพอยู�ในระดับมาก      
(X = 3.89) เม่ือพิจารณาเป4นรายข$อพบว�าอยู�ในระดับมากทุกข$อคือ  เทศบาลได$เปUดให$บริการรับชําระ
ภาษีนอกสถานท่ี (X = 4.04) รองลงมาคือเทศบาลจัดทําเอกสารให$ประชาชนได$แสดงความคิดเห็น
เพ่ือนํามาปรับปรุงการให$บริการอยู�เสมอ (X = 4.01),เทศบาลตําบลเสริมซ$ายจัดส�งเจ$าหน$าท่ีออกมา
ให$ความรู$เรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี (X = 3.97),เทศบาลมีความรวดเร็วในการรับชําระภาษี
บํารุงท$องท่ี (X = 3.82),เทศบาลมีความกระชับของข้ันตอนในการติดต�อชําระภาษีบํารุงท$องท่ี        
(X = 3.78)ส�วนท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือเจ$าหน$าท่ีมีความรู$ ความสามารถในการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 
(X = 3.71) 
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ส�วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ข$อมูลจากตัวแปรต$น 
ข$อมูลความรู$ความเข$าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 
 1. ด$านความรู$ความเข$าใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 
ตารางท่ี 7 จํานวน ร$อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเป4นเก่ียวกับด$าน

ความรู$ความเข$าใจของประชาชนต�อการเสียภาษีบํารุงท$องท่ี 
                                                                                                      N=350/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n X S.D. 
1 2 3 4 5 

1. ข$อกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับภาษีบํารุง
ท$อง ท่ีบังคับใช$ ในป;จจุ บันเหมาะสม  
เป4นธรรมหรือเท�าเทียมกัน 

4 7 213 72 54 350 3.47 0.82 

2. ท�านทราบชัดแจ$งถึงภาระภาษีบํารุง
ท$องท่ีท่ีบุคคลจะต$องเสียให$แก�เทศบาล 

2 6 259 52 31 350 3.30 0.67 

3. ภาษีบํารุงท$องท่ีหมายถึง ภาษีท่ีเก็บ
จากเจ$าของท่ีดิน ไม�ว�าจะเป4น บุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดิน 

  

298 15 37 350 3.25 0.63 

4. ท่ีดินท่ีต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ี ได$แก� 
ท่ีดินท่ีเป4นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม�
ว�าจะเป4นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
ต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ีได$แก�พ้ืนท่ีดิน
หรือพ้ืนท่ีเป4นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด$วย โดย
ไม� เป4นท่ีดินท่ีเจ$าของท่ีดินได$รับการ
ยกเว$นภาษีหรืออยู�ในเกณฑ<ลดหย�อน 

  

244 59 47 350 3.44 0.72 

5. ผู$ มีหน$าท่ีต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ี  
ต$องเสียปKละครั้งภายในเดือนเมษายน 

  
333 10 7 350 3.07 3.32 

6. โทษจากการหลีกเลี่ยงไม�ชําระภาษี
บํารุงท$องท่ีคือ  จะถูกดําเนินคดีท้ังทาง
แพ�งและอาญา 

5 8 197 89 51 350 3.50 0.82 

รวม      350 3.34 0.66 
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  จากตารางท่ี 7 พบว�าด$านความรู$ความเข$าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ีอยู�
ในระดับปานกลาง  (X = 3.34) เม่ือพิจารณาเป4นรายข$อพบว�าอยู�ในระดับปานกลางทุกข$อ คือข$อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับภาษีบํารุงท$องท่ีบังคับใช$ในป;จจุบันเหมาะสมเป4นธรรมหรือเท�าเทียมกัน      
(X = 3.47) รองลงมาคือ โทษจากการหลีกเลี่ยงไม�ชําระภาษีบํารุงท$องท่ีคือ  จะถูกดําเนินคดีท้ังทาง
แพ�งและอาญา (X = 3.50),ท่ีดินท่ีต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ี ได$แก� ท่ีดินท่ีเป4นของบุคคลหรือคณะ
บุคคลไม�ว�าจะเป4นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินต$องเสียภาษี
บํารุงท$องท่ีได$แก�พ้ืนท่ีดินหรือพ้ืนท่ีเป4นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด$วย โดยไม�เป4นท่ีดินท่ีเจ$าของท่ีดินได$รับการ
ยกเว$นภาษีหรืออยู�ในเกณฑ<ลดหย�อน (X = 3.44),ท�านทราบชัดแจ$งถึงภาระภาษีบํารุงท$องท่ีท่ีบุคคล
จะต$องเสียให$แก�เทศบาล (X = 3.30),  ผู$ภาษีบํารุงท$องท่ีหมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจ$าของท่ีดิน ไม�ว�า
จะเป4น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน (X = 3.25) ส�วนท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด มี
หน$าท่ีต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ี  ต$องเสียปKละครั้งภายในเดือนเมษายน (X = 3.07) 

2. ด$านการประชาสัมพันธ< 
  ตารางท่ี 8 จํานวน ร$อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเป4นเก่ียวกับด$าน
การประชาสัมพันธ< 
                                                                                                      N=350/คน 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

n X S.D. 
1 2 3 4 5 

1. รับทราบจากการประชาสัมพันธ<ของ
เทศบาลทางหอกระจายข�าวหมู�บ$าน 

  
 8 342 350 5.00 0.15 

2. รับทราบจากการประชาสัมพันธ<ของ
เ ท ศ บ า ล โ ด ย ก า ร แ จ ก แ ผ� น พั บ
ประชาสัมพันธ<ให$ความรู$เรื่องภาษีอากร 

  
3 49 298 350 4.84 0.39 

3. รับทราบจาก ผู$บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล 

  
11 112 227 350 4.61 0.55 

4. รับทราบจาก พนักงานเทศบาล   4 147 199 350 4.56 0.52 
5. รับทราบจากหนังสือแจ$งเตือนให$
ชําระภาษีของเทศบาล 

  
9 65 276 350 4.76 0.48 

6. รับทราบจากแผ�นปXายประชาสัมพันธ<
กําหนดการเสียภาษีของเทศบาล ท่ี
ติดต้ังอยู�ในหมู�บ$าน 

  
 11 339 350 4.97 0.17 

รวม      350 4.79 0.38 
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  จากตารางท่ี 9 พบว�าด$านการประชาสัมพันธ<อยู�ในระดับมากท่ีสุด  (X = 4.79) เม่ือพิจารณา
เป4นรายข$อพบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกข$อ คือ รับทราบจากการประชาสัมพันธ<ของเทศบาลทางหอ
กระจายข�าวหมู�บ$าน (X = 5.00) รองลงมาคือ รับทราบจากแผ�นปXายประชาสัมพันธ<กําหนดการเสีย
ภาษีของเทศบาล ท่ีติดต้ังอยู�ในหมู�บ$าน (X = 4.97), รับทราบจากการประชาสัมพันธ<ของเทศบาลโดย
การแจกแผ�นพับประชาสัมพันธ<ให$ความรู$เรื่องภาษีอากร (X = 4.84), รับทราบจากหนังสือแจ$งเตือน
ให$ชําระภาษีของเทศบาล (X = 4.76), รับทราบจาก ผู$บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล (X = 4.61) 
ส�วนท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือรับทราบจาก พนักงานเทศบาล (X = 4.56) 

 
ส�วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน ระหว�าง ตัวแปรตาม กับ ตัวแปรต$น                                                                             

ตารางท่ี 9 แสดงความแตกต�างการศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลตําบลเสริมซ$าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ 

ประเด็นคําถาม 
ชาย หญิง 

X S.D X S.D 
ทัศนคติต�อการชําระภาษีบํารุงท$องท่ีของ
ประชาชน 

4.37 0.72 4.36 0.72 

ความเป4นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี 4.40 0.70 4.40 0.70 
ความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท$องท่ี 

4.72 0.50 4.71 0.50 

ความรู$ความเข$าใจของประชาชนต�อการเสีย
ภาษีบํารุงท$องท่ี 

4.72 0.46 4.71 0.46 

ความร�วมมือของประชาชนในการจัดเก็บภาษี
บํารุงท$องท่ี 

4.50 0.57 4.50 0.57 

การประชาสัมพันธ< 4.80 0.37 4.79 0.38 
รวม 4.59 0.55 4.58 0.56 

  จากตารางท่ี 10 แสดงให$เห็นว�าประชาชนผู$อยู�ในข�ายการเสียภาษีบํารุงท$องท่ีของเทศบาล
ตําบลเสริมซ$าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  เพศชาย และเพศหญิง  มีความสัมพันธ<กับทัศนคติ
ของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี และความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท$องท่ี อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติโดยภาพรวมและรายด$าน โดยค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง 
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 บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี: ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางมีข้ันตอนและผลการวิเคราะห1ข#อมูลสรุปได#
ดังนี้ 
 
จุดมุ�งหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความร�วมมือของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีของ
เทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

2.  เพ่ือศึกษาถึงระดับความรู#ความเข#าใจในการเสียภาษีบํารุงท#องท่ีของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 
สรุปผลการวิจัย 

ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี 
 จากการวิเคราะห1ข#อมูลของผู#ตอบแบบสอบถามด#านความคิดเห็น สรุปผลการวิจัยได#ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิเคราะห1ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี พบว�า ใน
ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายด#านพบว�าท้ัง 3 ด#าน อยู�ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับได#ดังนี้ด#านการให#บริการของเจ#าหน#าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู�อยู�ในระดับมาก    
(X = 3.89) ด#านความเป9นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง    
(X = 3.48) ด#านการยอมรับในโครงสร#างอัตราภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมอยู�อยู�ในระดับปานกลาง 
(X = 3.40) 
 2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า 
  2.1 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายมีความ
คิดเห็นในด#านทัศนคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ในระดับปานกลาง 
อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.2 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีเพศ
ต�างกันจะมีทัศนคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ในระดับปานกลาง 
อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  2.3 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีอายุ
ต�างกันจะมีทัศนคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ในระดับปานกลาง 
อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.4 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีระดับ 
การศึกษาต�างกันจะมีทัศคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ในระดับปาน
กลาง อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.5 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีอาชีพ
ต�างกันจะมีทัศคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ในระดับปานกลาง อย�าง
ไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.6 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีรายได#
เฉลี่ยต�อเดือนต�างกันจะมีทัศคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ในระดับ
ปานกลาง อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.7 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมี
สถานภาพทางสังคมต�างกันจะมีทัศคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ใน
ระดับปานกลาง อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.8 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนต�างกันจะมีทัศคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#าน
อยู�ในระดับปานกลาง อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี 
 จากการวิเคราะห1ข#อมูลของผู#ตอบแบบสอบถามด#านความคิดเห็น สรุปผลการวิจัยได#ดังนี้ 
 สรุปผลการวิเคราะห1การมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีของเทศบาล
ตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง พบว�า ท้ัง 2 ด#าน ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก โดย
เรียงตามลําดับได#ดังนี้ ด#านการประชาสัมพันธ1อยู�ในระดับมากท่ีสุด  (X = 4.79) และด#านความรู#ความ
เข#าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีอยู�ในระดับปานกลาง (X = 3.34) 2. ส รุ ป ผ ล
การทดสอบสมมติฐาน พบว�า 
  1.1 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายมีความ
คิดเห็นต�อการมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ใน
ระดับมาก อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.2 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีเพศ
ต�างกันจะมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ใน
ระดับมาก อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  1.3 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีอายุ
ต�างกันจะมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ใน
ระดับมาก อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.4 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีระดับ
การศึกษาต�างกันจะมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#าน
อยู�ในระดับมาก อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.5 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีอาชีพ
ต�างกันจะมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและรายด#านอยู�ใน
ระดับมาก อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.6 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมีรายได#
เฉลี่ยต�อเดือนต�างกันจะมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวมและราย
ด#านอยู�ในระดับมากทีสุด อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.7 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมี
สถานภาพทางสังคมต�างกันจะมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดยภาพรวม
และรายด#านอยู�ในระดับมาก อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.8 ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู�ในชุมชนต�างกันจะมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีโดย
ภาพรวมและรายด#านอยู�ในระดับมาก อย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ได#รับความสนใจ และความร�วมมืออย�างมากจากประชาชนผู#มี
หน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีในเขตเทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง จํานวน 350 
ตัวอย�าง จากการศึกษาผู#วิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล#องตามวัตถุประสงค1ได#ดังนี้ 

 1. ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี 
 ตามวัตถุประสงค1ของการศึกษาท่ี เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท#องท่ี  ของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางโดยใช#แบบสอบถามแล#วนํามา
วิเคราะห1เป9นข#อมูลตามกรอบแนวคิดของการศึกษาประกอบด#วย ความเป9นธรรมในการจัดเก็บภาษี
บํารุงท#องท่ี การยอมรับในโครงสร#างอัตราภาษีของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย และการให#บริการของ
เจ#าหน#าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 
  1.1 ด#านความเป9นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีปรากฏผลการศึกษาพบว�า
ระดับความคิดเห็นด#านด#านความเป9นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี อยู�ในระดับปานกลาง 
ประกอบด#วยการวิเคราะห1การยอมรับในการพิจารณาการมีกฎหมายกําหนดถึงอัตราภาษีบํารุงท#องท่ี
ไว#อย�างชัดเจนเทศบาลแจ#งข#อมูลการเสียภาษีบํารุงท#องท่ีแก�ประชาชนให#ทราบท่ัวกันโดยละเอียด
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ทราบถึงวันเวลาท่ีต#องชําระภาษีบํารุงท#องท่ีและวิธีการในการจัดเก็บภาษีได#จากกฎหมายและระเบียบ
ต�าง ๆ ของเทศบาลการพิจารณาจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี การประเมินค�าภาษีของเจ#าหน#าท่ีเป9นไป
อย�างถูกต#อง และเป9นธรรมเทศบาลตําบลเสริมซ#าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีได#อย�างท่ัวถึง 
เทศบาลตําบลเสริมซ#าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีจากผู#ท่ีต#องเสียภาษีได#ทุกคนท�านมีความเต็ม
ใจท่ีจะเสียภาษีบํารุงท#องท่ีให# เทศบาล เพ่ือใช#เป9นงบประมาณในการพัฒนาท#องถ่ิน ทําให#ประชาชนผู#
มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีมีทัศนคติท่ีต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ#ายมาก
ข้ึน  

1.2 ด#านการยอมรับในโครงสร#างอัตราภาษีของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย ปรากฏผล 
การศึกษาพบว�าระดับความคิดเห็นด#านการยอมรับในโครงสร#างอัตราภาษีของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย 
อยู�ในระดับปานกลางประกอบด#วยการวิเคราะห1การยอมรับในการพิจารณาการท่ีเจ#าหน#าท่ีของ
เทศบาลตําบลเสริมซ#ายกําหนดอัตราภาษี และวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีไว#อย�างชัดเจนเทศบาล
ตําบลเสริมซ#าย ชี้แจงและให#คําแนะนําเรื่องการเสียภาษีบํารุงท#องท่ีเจ#าหน#าท่ีจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีมี
ความโปร�งใส ภาษีบํารุงท#องท่ีท่ีเทศบาลตําบลเสริมซ#ายจัดเก็บมีอัตราท่ีตํ่าไม�เป9นภาระของประชาชน
ผู#มาเสียภาษีทําให#มีการยอมรับในโครงสร#างอัตราภาษีบํารุงท#องท่ีเพ่ิมข้ึน 
  1.3 ด#านการให#บริการของเจ#าหน#าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลการศึกษาพบว�า
ระดับความคิดเห็นด#านการให#บริการของเจ#าหน#าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ อยู�ในระดับมากประกอบด#วยการ
วิเคราะห1การยอมรับต้ังแต�เจ#าหน#าท่ีมีความรู# ความสามารถในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีเทศบาลมี
ความกระชับของข้ันตอนในการติดต�อชําระภาษีบํารุงท#องท่ีเทศบาลมีความรวดเร็วในการรับชําระ
ภาษีบํารุงท#องท่ี เทศบาลจัดทําเอกสารให#ประชาชนได#แสดงความคิดเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงการ
ให#บริการอยู�เสมอเทศบาลตําบลเสริมซ#ายจัดส�งเจ#าหน#าท่ีออกมาให#ความรู#เรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท#องท่ีเทศบาลได#เปLดให#บริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ีทําให#ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีเกิดความพึง
พอใจในประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลเสริมซ#ายเพ่ิมมากข้ึน 

 2. ข#อมูลความรู#ความเข#าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี 
 ตามวัตถุประสงค1ของการศึกษาท่ี เพ่ือศึกษาปMจจัยท่ีมีความสัมพันธ1กับทัศนคติของประชาชน
ต�อการเสียภาษีบํารุงท#องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางโดยใช#
แบบสอบถาม แล#วนํามาวิเคราะห1เป9นข#อมูล ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา ประกอบด#วยความรู#
ความเข#าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี และการประชาสัมพันธ1 โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้ 
  2.1 ความรู#ความเข#าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี ปรากฏผล
การศึกษาพบว�าระดับความคิดเห็นด#านความรู#ความเข#าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท#องท่ี อยู�ในระดับปานกลาง ประกอบด#วยการวิเคราะห1การยอมรับความรู#ความเข#าใจเก่ียว 
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ความหมายของภาษีบํารุงท#องท่ีคือ ภาษีท่ีเก็บจากเจ#าของท่ีดิน ไม�ว�าจะเป9น บุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และท่ีดินท่ีต#องเสียภาษีบํารุงท#องท่ี ได#แก� ท่ีดินท่ีเป9นของบุคคลหรือคณะ
บุคคลไม�ว�าจะเป9นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินต#องเสียภาษี
บํารุงท#องท่ีได#แก�พ้ืนท่ีดินหรือพ้ืนท่ีเป9นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด#วย โดยไม�เป9นท่ีดินท่ีเจ#าของท่ีดินได#รับการ
ยกเว#นภาษีหรืออยู�ในเกณฑ1ลดหย�อนผู#มีหน#าท่ีต#องเสียภาษีบํารุงท#องท่ี  ต#องเสียปPละครั้งภายในเดือน
เมษายนและโทษจากการหลีกเลี่ยงไม�ชําระภาษีบํารุงท#องท่ีคือ  จะถูกดําเนินคดีท้ังทางแพ�งและอาญา
ทําให#ประชาชนผู#มีหน#าท่ีเสียภาษีบํารุงท#องท่ีมีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 
  2.2 การประชาสัมพันธ1ปรากฏผลการศึกษาพบว�าระดับความคิดเห็นด#านการ
ประชาสัมพันธ1อยู�ในระดับมากท่ีสุดประกอบด#วยประชาชนผู#เสียภาษีบํารุงท#องท่ีรับทราบการ
ประชาสัมพันธ1การเสียภาษีบํารุงท#องท่ีจากทางหอกระจายข�าวหมู�บ#านแผ�นปQายประชาสัมพันธ1
กําหนดการเสียภาษีของเทศบาล ท่ีติดต้ังอยู�ในหมู�บ#าน และรับทราบจากการประชาสัมพันธ1ของ
เทศบาลโดยการแจกแผ�นพับประชาสัมพันธ1ให#ความรู#เรื่องภาษีอากรทําให#ประชาชนผู#เสียภาษีบํารุง
ท#องท่ีมีส�วนรับรู#ในข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับภาษีบํารุงท#องท่ีของทางเทศบาล และมีความรู#ความเข#าใจ
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง มีประเด็นท่ีน�าสนใจนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. การศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี ของเทศบาลตําบลเสริม
ซ#าย พบว�า 
 ด#านความเป9นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป9นรายข#อพบว�าอยู�ในระดับมาก โดยค�าเฉลี่ยสูงสุดคือท�านมีความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีบํารุง
ท#องท่ีให#เทศบาลเพ่ือใช#เป9นงบประมาณในการพัฒนาท#องถ่ิน รองลงมาระดับปานกลางคือทราบถึงวัน
เวลาท่ีต#องชําระภาษีบํารุงท#องท่ีและวิธีการในการจัดเก็บภาษีได#จากกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ ของ
เทศบาล มีกฎหมายกําหนดถึงอัตราภาษีบํารุงท#องท่ีไว#อย�างชัดเจน การพิจารณาการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท#องท่ี การประเมินค�าภาษีของเจ#าหน#าท่ีเป9นไปอย�างถูกต#อง และเป9นธรรมเทศบาลแจ#งข#อมูลการเสีย
ภาษีบํารุงท#องท่ีแก�ประชาชนให#ทราบท่ัวกันโดยละเอียด เทศบาลตําบลเสริมซ#าย สามารถจัดเก็บภาษี
บํารุงท#องท่ีจากผู#ท่ีต#องเสียภาษีได#ทุกคน และเทศบาลตําบลเสริมซ#าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี
ได#อย�างท่ัวถึง ซ่ึงสอดคล#องกับของแนวความคิดหลักเกณฑ1ท่ีดีในการจัดเก็บภาษี คือ หลักความ
แน�นอน หลักความประหยัด หลักความเสมอภาค หลักความยืดหยุ�น (เกริกเกียรติ พิพัฒน1เสรีธรรม
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2546) และสอดคล#องกับหลักเกณฑ1การจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี คือ หลักความเป9นธรรม หลักความ
แน�นอน หลักความเป9นกลาง หลักอํานวยรายได# หลักความยืดหยุ�น(ศุภรัตน1 ควัฒน1กุล,  2533) 
 ด#านการยอมรับในโครงสร#างอัตราภาษีบํารุงท#องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ#ายโดยภาพ
รวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายข#อพบว�าอยู�ในระดับปานกลางทุกข#อ คือ เจ#าหน#าท่ี
จัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีมีความโปร�งใส  รองลงมาคือ ภาษีบํารุงท#องท่ีท่ีเทศบาลตําบลเสริมซ#ายจัดเก็บ
ภาษีบํารุงท#องท่ีมีอัตราท่ีตํ่าไม�เป9นภาระของประชาชนผู#มาเสียภาษี เทศบาลตําบลเสริมซ#าย ชี้แจง
และให#คําแนะนําเรื่องการเสียภาษีบํารุงท#องท่ี และเจ#าหน#าท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ#ายกําหนดอัตรา
ภาษีบํารุงท#องท่ี และวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีไว#อย�างชัดเจนซ่ึงสอดคล#องกับแนวคิด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร คือ ความสํานึกในหน#าท่ีการเสียภาษีอากรของผู#เสียภาษีอากร 
ลักษณะกฎหมายภาษีอากร ประสิทธิภาพของพนักงานผู#จัดเก็บภาษีอากรและโครงสร#างภาษีอากร 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2543) 

ด#านการให#บริการของเจ#าหน#าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมพบว�าอยู�ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป9นรายข#อพบว�า อยู�ในระดับมากทุกข#อ คือ  เทศบาลได#เปLดให#บริการรับชําระภาษีนอก
สถานท่ี  รองลงมาคือ เทศบาลจัดทําเอกสารให#ประชาชนได#แสดงความคิดเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงการ
ให#บริการอยู�เสมอ เทศบาลตําบลเสริมซ#ายจัดส�งเจ#าหน#าท่ีออกมาให#ความรู#เรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท#องท่ี เทศบาลมีความรวดเร็วในการรับชําระภาษีบํารุงท#องท่ี เทศบาลมีความกระชับของข้ันตอนใน
การติดต�อชําระภาษีบํารุงท#องท่ี และเจ#าหน#าท่ีมีความรู# ความสามารถในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี 
ซ่ึงสอดคล#องกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน1  กิตติวิบูลย1 (2550)  ผลจากการวิจัยครั้งยังพบว�าในช�วงปP 
พ.ศ. 2549 - 2550 อบต.หนองหารได#มีการเตรียมความพร#อมในการจัดเก็บภาษี เพ่ือให#บริการ
ประชาชนในการชําระภาษีด#านการมีสถานท่ี เช�นห#องชําระภาษี ท่ีจอดรถ ห#องน้ํา ท่ีนั่งรอ ให#บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต�อ ชําระภาษี มีความสะดวกสบายดีข้ึน มีเจ#าหน#าท่ีคอยให#คําแนะนํา และอํานวย
ความสะดวกในการชําระภาษีด#วยความเป9นกันเองยิ้มแย#มแจ�มใส เตรียมการเรื่องเอกสาร เช�น 
ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ1ต�างๆ และปากกา ไว#คอยบริการผู#เสียภาษี มีการประชุม/ฝVกอบรมบุคลากร
เพ่ือออกไปจัดประชุม อบรม และประชาสัมพันธ1ให#ความรู#แก�ประชาชน ในเรื่องภาษี และออกรับ
บริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ีในเขต อบต. และจัดทําปQายแสดงข้ันตอน วิธีการชําระภาษีหรือ
ความรู#เก่ียวกับภาษีให#แก�ผู#เสียภาษีได#ทราบ แสดงถึงการเป9นมืออาชีพ ซ่ึงบุคลากรขององค1การบริหาร
ส�วนตําบลหนองหารท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหน#าท่ี 

สรุปผลการศึกษาการทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี ของเทศบาล
ตําบลเสริมซ#าย จาการศึกษาพบว�า ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีมีความสําคัญ
และมีความสัมพันธ1กับประชาชนผู#เสียภาษีของเทศบาลตําบลเสริมซ#ายโดยภาพรวมผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว�าความเป9นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี การยอมรับในโครงสร#างอัตราภาษีบํารุง
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ท#องท่ี และการให#บริการของเจ#าหน#าท่ีมีประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย เป9นสิ่งท่ีสําคัญ 
และมีความจําเป9นท่ีประชาชนผู#เสียภาษีจะต#องยอมรับและมีส�วนร�วม ซ่ึงจะก�อให#การจัดเก็บภาษี
บํารุงท#องท่ีมีคุณภาพเป9นมาตรฐานท่ีเทศบาลตําบลเสริมซ#ายต้ังเปQาหมายไว# 

2. ข#อมูลความรู#ความเข#าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี พบว�า 
ด#านความรู#ความเข#าใจของประชาชนต�อการเสียภาษีบํารุงท#องท่ีอยู�ในระดับมากเม่ือพิจารณา 

เป9นรายข#อพบว�าอยู�ในระดับปานกลางทุกข#อ คือ  ข#อกฎหมายท่ีเก่ียวข#องกับภาษีบํารุงท#องท่ีบังคับใช#
ในปMจจุบันเหมาะสม  เป9นธรรมหรือเท�าเทียมกัน รองลงมาคือ โทษจากการหลีกเลี่ยงไม�ชําระภาษี
บํารุงท#องท่ีคือ  จะถูกดําเนินคดีท้ังทางแพ�งและอาญา ท่ีดินท่ีต#องเสียภาษีบํารุงท#องท่ี ได#แก� ท่ีดินท่ี
เป9นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม�ว�าจะเป9นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินต#องเสียภาษีบํารุงท#องท่ีได#แก�พ้ืนท่ีดินหรือพ้ืนท่ีเป9นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด#วย โดยไม�เป9นท่ีดินท่ี
เจ#าของท่ีดินได#รับการยกเว#นภาษีหรืออยู�ในเกณฑ1ลดหย�อน ท�านทราบชัดแจ#งถึงภาระภาษีบํารุงท#องท่ี
ท่ีบุคคลจะต#องเสียให#แก�เทศบาล ผู#ภาษีบํารุงท#องท่ีหมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจ#าของท่ีดิน ไม�ว�าจะเป9น 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และประชาชนมีหน#าท่ีต#องเสียภาษีบํารุงท#องท่ี  
ต#องเสียปPละครั้งภายในเดือนเมษายน ซ่ึงสอดคล#องกับงานวิจัยของจิราพร อยู�ดี (2545) ได#ทําการวิจัย
เรื่องการศึกษาความรู#ความเข#าใจในด#านภาษีมูลค�าเพ่ิมของผู#ประกอบการในเขตอําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบอยู�ในระดับความรู#เข#า ความเข#าใจในด#านภาษีมูลค�าเพ่ิมในระดับสูง 
 ด#านการประชาสัมพันธ1พบว�าด#านการประชาสัมพันธ1อยู�ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป9น
รายข#อ คือ รับทราบจากการประชาสัมพันธ1ของเทศบาลทางหอกระจายข�าวหมู�บ#าน รับทราบจาก
แผ�นปQายประชาสัมพันธ1กําหนดการเสียภาษีของเทศบาล ท่ีติดต้ังอยู�ในหมู�บ#าน รับทราบจากการ
ประชาสัมพันธ1ของเทศบาลโดยการแจกแผ�นพับประชาสัมพันธ1ให#ความรู#เรื่องภาษีอากร รับทราบจาก
หนังสือแจ#งเตือนให#ชําระภาษีของเทศบาล  รับทราบจาก ผู#บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  
รับทราบจาก พนักงานเทศบาล แสดงว�าประชาชนรับทราบการประชาสัมพันธ1การชําระภาษีของทาง
เทศบาลจากหอกระจ�ายข�าวประจําหมู�บ# าน แผ�นปQายประชาสัมพันธ1 ในหมู�บ#าน แผ�นพับ
ประชาสัมพันธ1ซ่ึงสอดคล#องกับงานวิจัยของ พรรณพิลาศ สมศรี (2546) ได#ศึกษาเก่ียวกับการสํารวจ
ความคิดเห็นเจ#าหน#าท่ีของรัฐเก่ียวกับปMจจัยท่ีมีผลต�อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได#ของเทศบาลใน
จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผลการศึกษาพบว�าด#านการประชาสัมพันธ1 และด#านบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร มีความสัมพันธ1กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได# อย�างมีนัยสําคัญ 
 สรุปผลการศึกษาด#านข#อมูลความรู#ความเข#าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี 
จากการศึกษาพบว�าความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีมีความสัมพันธ1กับทัศนคติ
ของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีในทุก ๆ ด#านอยู�ในระดับมาก จาการท่ีเทศบาลมุ�งเน#นใน
เรื่องการมีทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีและความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับจัดเก็บ
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ภาษีบํารุงท#องท่ีซ่ึงเป9นสิ่งสําคัญเป9นอย�างยิ่ง ต�อการการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชําระ
ภาษีบํารุงท#องท่ีของประชาชนในเชิงบวกซ่ึงจะก�อให#เกิดคุณภาพทางด#านการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี
เป9นไปตามมาตรฐานท่ีองค1กรต้ังเปQาหมายไว# 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว�า เพศ อายุ กลุ�มผู#ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได#เฉลี่ยต�อเดือน สถานภาพทางสังคม และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนของประชาชนผู#เสียภาษี
บํารุงท#องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ#ายท่ีแตกต�างกันจะมีทัศนคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี และ
ความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี ไม�แตกต�างกัน ท้ังนี้อาจเป9นเพราะประชาชนผู#
เสียภาษีบํารุงท#องท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ#ายมีความคิดเห็นและมีความต#องการในด#านการหาความ
จําเป9นในทัศนคติต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี โครงสร#างอัตราภาษีบํารุงท#องท่ี  การให#บริการของ
เจ#าหน#าท่ีมีประสิทธิภาพ อยู�ในระดับปานกลาง และด#านความรู#ความเข#าใจเหี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
บํารุงท#องท่ี  อยู�ในระดับมาก ซ่ึงทําให#เห็นว�าประชาชนผู#เสียภาษีบํารุงท#องท่ีของเทศบาลตําบลเสริม
ซ#าย พร#อมท่ีจะเสียภาษีบํารุงท#องท่ีอย�างเต็มใจ เพราะมีความเชื่อม่ันในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี
ของเทศบาลตําบลเสริมซ#าย 
 
ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลตําบลเสริมซ#าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง” ผู#วิจัยมีข#อเสนอแนะบางประการ ดังนี้ 

ข#อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1. ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีว�าควรจัดทําฐานข#อมูลของผู#ชําระภาษีให#เป9นปMจจุบัน ควรมี

การจัดเก็บภาษีนอกเวลาทําการ และวันหยุดราชการ เช�นวันเสาร1 และควรมีการประชาสัมพันธ1ให#
ชําระภาษีได#โดยวิธีการแบ�งชําระเป9นงวด 

2. ควรมีการชําระภาษีบํารุงท#องท่ีหลายช�องทาง เช�น เคาน1เตอร1ทางธนาคาร ตู#เอทีเอ็ม
อินเตอร1เน็ต โทรศัพท1มือถือ จุดบริการเคาน1เตอร1เซอร1วิส 

3. เทศบาล ควรจัดทําตารางการออกประชาสัมพันธ1อย�างท่ัวถึง และสมํ่าเสมอเพ่ือให#
ประชาชนทราบถึงรายละเอียดของภาษีบํารุงท#องท่ี ระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงท#องท่ี ประโยชน1
ของการชําระภาษีบํารุงท#องท่ี จะทําให#ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี มีความรู# 
ความเข#าใจในเรื่องวิธีการชําระภาษีบํารุงท#องท่ี และเข#ามาชําระภาษีให#กับเทศบาลมากยิ่งข้ึน 

4. ควรมีมาตรการในการออกกฎหมายให#แก�ผู#หลีกเลี่ยงในการเสียภาษีและหากมีเจ#าหน#าท่ีรู#
เห็นในการหลีกเลี่ยงควรออกบทลงโทษอย�างเด็ดขาด 

5. ควรมีการต้ังงบประมาณไว#ในเทศบัญญัติรายจ�ายประจําปP ใช#ในการฝVกอบรมและพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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ข#อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ข#อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต�อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปMญหาและอุปสรรคขององค1กรปกครองส�วนท#องถ่ินในแต�ละ

ระดับในการจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ี  
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปMญหาและอุปสรรคขององค1กรปกครองส�วนท#องถ่ินในการ

จัดเก็บภาษบํารุงท#องท่ีอย�างจริงจัง ท้ังด#านนโยบายของรัฐ ตัวบทกฎหมาย การบริหารและการนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะทําให#การจัดเก็บภาษีบํารุงท#องท่ีทําได#อย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและท#องถ่ิน
สามารถพ่ึงตนเองได# 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  ทัศนคติของประชาชนต อการจัดเก็บภาษีบํารุงท'องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลเสริมซ'าย 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

คําช้ีแจง :  แบบสอบถามฉบับนี้ แบ งออกเป0น 3 ส วน โปรดอ านข'อความและพิจารณาว า     ข'อความใดตรง
กับสภาพความเป0นจริงมากท่ีสุด แล'วทําเครื่องหมาย √ ลงในช องท่ีตรงกับความเป0นจริงเพียง 1 
ข'อเท านั้น และกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข'อ 

   
ส วนท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ             1.  หญิง      2. ชาย    3. เพศทางเลือก 
 
2. อายุ         1.  20 – 30  ป�     2.  31 -  40  ป� 
         3.  41 -  50  ป�     4.  มากกว�า   50  ป� 
 
3. ระดับการศึกษา     1. ไม�ได!เรียนหนังสือ          

  2. ประถมศึกษา 
           3. มัธยมศึกษาตอนต!น       

    4.  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช) 
                5. อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส)     

    6. ปริญญาตรีข้ึนไป 
 

4.  อาชีพ      1.  เกษตรกร   
   2.  ค!าขายหรือกิจการส�วนตัว 

        3.  รับจ!างท่ัวไป / แรงงาน  
   4.  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

           5.  ลูกจ!างเอกชน   
   6.  อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 

 
๕.  รายได'ต อเดือน     1.  0 – 10,000 บาท   

   2.  10,001 – 30,000 บาท 
                          3.  30,001 – 50,000  บาท  
         4.   มากกว�า  50,000 บาท 
  
๖. สถานภาพในชุมชน   1.  มีตําแหน�งในชุมชนตําแหน�ง...................................................  
    2.  ไม�มีตําแหน�งในชุมชน 
 



๗. ระยะเวลาท่ีอาศัย  1.  1 – 5 ป�     2.  6 – 10 ป� 
    3.  11 – 20 ป�     4.  มากกว�า 20 ป� 
 
ส วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต อการจัดเก็บภาษีบํารุงท'องท่ี 
 

ท่ี ข'อคําถาม 
                   ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น'อย น'อย
ท่ีสุด 

 ความเป0นธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท'องท่ี 
1 มีกฎหมายกําหนดถึงอัตราภาษีบํารุงท!องท่ีไว!อย�าง

ชัดเจน 
     

2 เทศบาลแจ! งข!อมูลการ เสียภา ษี บํารุ งท!อง ท่ีแก�
ประชาชนให!ทราบท่ัวกันโดยละเอียด 

     

3 ทราบถึงวันเวลาท่ีต!องชําระภาษีบํารุงท!องท่ีและวิธีการ
ในการจัดเก็บภาษีได!จากกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ 
ของเทศบาล 

     

4 การพิจารณาจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี การประเมินค�า
ภาษีของเจ!าหน!าท่ีเปDนไปอย�างถูกต!อง และเปDนธรรม 

     

5 เทศบาลตําบลเสริมซ!าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุง
ท!องท่ีได!อย�างท่ัวถึง 

     

6 เทศบาลตําบลเสริมซ!าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุง
ท!องท่ีจากผู!ท่ีต!องเสียภาษีได!ทุกคน 

     

7 ท�านมีความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีบํารุงท!องท่ีให! เทศบาล 
เพ่ือใช!เปDนงบประมาณในการพัฒนาท!องถ่ิน 

     

 การยอมรับในโครงสร'างอัตราภาษีบํารุงท'องท่ี 
1 เจ!าหน!าท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ!ายกําหนดอัตรา

ภาษี และวิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ีไว!อย�างชัดเจน 
     

2 เทศบาลตําบลเสริมซ!าย ช้ีแจงและให!คําแนะนําเรื่อง
การเสียภาษีบํารุงท!องท่ี 

     

3 เจ!าหน!าท่ีจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ีมีความโปร�งใส      
4 ภาษีบํารุงท!องท่ีท่ีเทศบาลตําบลเสริมซ!ายจัดเก็บมี

อัตราท่ีต่ําไม�เปDนภาระของประชาชนผู!มาเสียภาษี 
     

 การให!บริการของเจ!าหน!าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
1 เจ!าหน!าท่ีมีความรู! ความสามารถในการ 

จัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี 
     

2 เทศบาลตําบลเสริมซ!ายมีความกระชับของข้ันตอนใน
การติดต�อชํารุภาษีบํารุงท!องท่ี 

     

3 เทศบาลตําบลเสริมซ!ายมีความรวดเร็วในการรับชําระ
ภาษีบํารุงท!องท่ี 

     



ท่ี ข'อคําถาม 
                   ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น'อย น'อย
ท่ีสุด 

4 เทศบาลตาํบลเสรมิซ!ายจัดทําเอกสารให!ประชาชนได!
แสดงความคิดเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงการให!บริการอยู�
เสมอ 

     

5 เทศบาลตาํบลเสรมิซ!ายจัดส�งเจ!าหน!าท่ีออกมาให!
ความรู!เรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี 

     

6 เทศบาลตาํบลเสรมิซ!ายได!เปIดให!บริการรบัชําระภาษี
บํารุงท!องท่ีนอกสถานท่ี 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส วนท่ี 3 ข'อมูลเก่ียวกับความรู'ความเข'าใจของประชาชนต อการจัดเก็บภาษีบํารุงท'องท่ี 
 

ที่ ข'อคําถาม 
                   ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น'อย น'อย
ที่สุด 

 ความรู'ความเข'าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษบีาํรุงท'องที ่
1 ข!อกฎหมายที่เก่ียวข!องกับภาษีบํารุงท!องที่บังคับใช!

ในปJจจุบันเหมาะสม  เปDนธรรมหรือเท�าเทียมกัน 
     

2 ท�านทราบชัดแจ!งถึงภาระภาษีบํารุงท!องที่ที่บุคคล
จะต!องเสียให!แก�เทศบาล 

     

3 ภาษีบํารุงท!องที่หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ!าของ
ที่ดิน ไม�ว�าจะเปDน บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึง
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

     

4 ที่ดินที่ต!องเสียภาษีบํารุงท!องที่ ได!แก� ที่ดินที่เปDน
ของบุคคลหรือคณะบุคคลไม�ว�าจะเปDนบุคคล
ธรรมดาห รือนิ ติ บุ คคล  หรือนิ ติบุ คคล ซ่ึ ง มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินต!องเสียภาษีบํารุงท!องที่ได!แก�พื้น
ที่ดินหรือพื้นที่เปDนภูเขาหรือที่มีน้ําด!วย โดยไม�เปDน
ที่ดินที่เจ!าของที่ดินได!รับการยกเว!นภาษีหรืออยู�ใน
เกณฑMลดหย�อน 

     

5 ผู!มีหน!าที่ต!องเสียภาษีบํารุงท!องที่  ต!องเสียป�ละ
คร้ังภายในเดือนเมษายน 

     

6 โทษจากการหลีกเลี่ยงไม�ชําระภาษีบํารุงท!องที่คือ  
จะถูกดําเนินคดีทั้งทางแพ�งและอาญา 

     

 การประชาสัมพันธ? 
1 รับทราบจากการประชาสัมพันธMของเทศบาลทาง

หอกระจายข�าวหมู�บ!าน 
     

2 รับทราบจากการประชาสัมพันธMของเทศบาลโดย
การแจกแผ�นพับประชาสัมพันธMให!ความรู!เร่ืองภาษี
อากร 

     

3 รับทราบจาก ผู!บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล      
4 รับทราบจาก พนักงานเทศบาล      
5 รับทราบจากหนังสือแจ!งเตือนให!ชําระภาษีของ

เทศบาล 
     

6 รับทราบจากแผ�นปNายประชาสัมพันธMกําหนดการ
เสียภาษีของเทศบาล ที่ติดตั้งอยู�ในหมู�บ!าน 

     

 



 
แบบสอบถาม 

เรื่อง    ทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลเสริมซ!าย  
          อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
เรียน   ผู!ตอบแบบสอบถามทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล 

ตําบลเสริมซ!าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปDนส�วนหนึ่งของการวิจัย เรื่องทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลเสริมซ!าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เพ่ือประกอบการการทําการศึกษาอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น เท�านั้น 

 จึงขอความกรุณาท�านผู!ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ตอบตามความเปDนจริง โดยทําเครื่องหมาย  √ หน!าข!อความ
ท่ีตรงกับความเห็นของท�าน โดยคําตอบท่ีได!จากแบบสอบถามนี้จะเก็บเปDนความลับเพ่ือใช!ให!เกิดประโยชนMในการศึกษา
และนําไปประยุกตMใช!ต�อไป 

 ส�วนท่ี 1 ข!อมูลท่ัวไปของผู!ตอบแบบสอบถาม 
 ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต�ดการจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี 
 ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู!ความเข!าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท!องท่ี 

 ขอขอบคุณทุกท�านเปDนอย�างยิ่งท่ีให!ความอนุเคราะหMตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
      ชยมงคล  ชุ�มเจริญ 
            นักศึกษาระดับปริญญาโท 
                                          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 



ส�วนท่ี 1ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 
ข�อคําถาม 

ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

สอดคล�อง 
+1 

ไม�แน�ใจ 
0 

ไม�สอดคล�อง 
-1 

1. เพศ 
1. หญิง  
2. ชาย 
3. เพศทางเลือก 

3   

2.  อายุ 
1. 20 – 30  ป� 
2. 31 -  40  ป� 
3. 41 -  50  ป� 
4. มากกว�า   50  ป� 

3   

3. ระดับการศึกษา 
1. ไม�ได(เรียนหนังสือ          
2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษาตอนต(น       
4.  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช) 

5. อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส) 
6. ปริญญาตรีข้ึนไป 

3   

4. อาชีพ 
1.  เกษตรกร   
2.  ค(าขายหรือกิจการส�วนตัว 
3.  รับจ(างท่ัวไป / แรงงาน  
4.  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
5.  ลูกจ(างเอกชน   
6.  อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 

3   

5. รายได(ต�อเดือน 
1.  0 – 10,000 บาท   
2.  10,001 – 30,000 บาท 
3.  30,001 – 50,000  บาท  
4.   มากกว�า  50,000 บาท 

3   

6. สถานภาพในชุมชน 
1.  มีตําแหน�งในชุมชนตําแหน�ง......................................... 
2.  ไม�มีตําแหน�งในชุมชน 

3   

 



ส�วนท่ี 1 ต�อ 

 
ข�อคําถาม 

ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

สอดคล�อง 
+1 

ไม�แน�ใจ 
0 

ไม�สอดคล�อง 
-1 

7. ระยะเวลาท่ีอาศัย 
1.  1 – 5 ป�  
2.  6 – 10 ป� 
3.  11 – 20 ป�    
4.  มากกว�า 20 ป� 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส�วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี 

 
ข�อคําถาม 

ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

สอดคล�อง 
+1 

ไม�แน�ใจ 
0 

ไม�สอดคล�อง 
-1 

ความเปAนธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ี    
1. มีกฎหมายกําหนดถึงอัตราภาษีบํารุงท(องท่ีไว(อย�างชัดเจน 3   
2. เทศบาลแจ(งข(อมลูการเสียภาษีบํารุงท(องท่ีแก�ประชาชนให(ทราบ

ท่ัวกันโดยละเอียด 
3   

3. ทราบถึงวันเวลาท่ีต(องชําระภาษีบํารุงท(องท่ีและวิธีการในการ
จัดเก็บภาษีได(จากกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ ของเทศบาล 

3   

4. การพิจารณาจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ี การประเมินค�าภาษีของ
เจ(าหน(าท่ีเปAนไปอย�างถูกต(อง และเปAนธรรม 

3   

5. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ีได(อย�าง
ท่ัวถึง 

3   

6. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ีจากผู(ท่ี
ต(องเสียภาษีได(ทุกคน 

3   

7. ท�านมีความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีบํารุงท(องท่ีให( เทศบาล เพ่ือใช(เปAน
งบประมาณในการพัฒนาท(องถ่ิน 

3   

การยอมรับในโครงสร(างอัตราภาษีบํารุงท(องท่ี    
1. เจ(าหน(าท่ีของเทศบาลตําบลเสริมซ(ายกําหนดอัตราภาษี และ

วิธีการจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ีไว(อย�างชัดเจน 
3   

2. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(าย ช้ีแจงและให(คําแนะนําเรื่องการเสียภาษี
บํารุงท(องท่ี 

3   

3. เจ(าหน(าท่ีจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ีมีความโปร�งใส 3   
4. ภาษีบํารุงท(องท่ีท่ีเทศบาลตําบลเสริมซ(ายจัดเก็บมีอัตราท่ีต่ําไม�

เปAนภาระของประชาชนผู(มาเสยีภาษี 
3   

การให(บริการของเจ(าหน(าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ    
1. เจ(าหน(าท่ีมีความรู( ความสามารถในการจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ี 3   
2. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายมีความกระชับของข้ันตอนในการติดต�อชํา

รุภาษีบํารุงท(องท่ี 
3   

3. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายมีความรวดเร็วในการรับชําระภาษีบํารุง
ท(องท่ี 

3   

4. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายจัดทําเอกสารให(ประชาชนได(แสดงความ
คิดเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงการให(บริการอยู�เสมอ 

3   

 

 



ส�วนท่ี 2 ต�อ 

 
ข�อคําถาม 

ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

สอดคล�อง 
+1 

ไม�แน�ใจ 
0 

ไม�สอดคล�อง 
-1 

5. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายจัดส�งเจ(าหน(าท่ีออกมาให(ความรู(เรื่องการ
จัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ี 

3   

6. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายได(เปIดให(บริการรบัชําระภาษีบํารุงท(องท่ี
นอกสถานท่ี 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส�วนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับความรู�ความเข�าใจของประชาชนต�อการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี 

 
ข�อคําถาม 

ความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

สอดคล�อง 
+1 

ไม�แน�ใจ 
0 

ไม�สอดคล�อง 
-1 

ความรู(ความเข(าใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดเก็บภาษบีํารุงท(องที่    
1. ข(อกฎหมายที่เก่ียวข(องกับภาษบีํารุงท(องทีบ่ังคับใช(ในปJจจุบนั

เหมาะสม  เปAนธรรมหรือเท�าเทียมกัน 
3   

2. ท�านทราบชัดแจ(งถึงภาระภาษบีาํรุงท(องที่ทีบุ่คคลจะต(องเสีย
ให(แก�เทศบาล 

3   

3. ภาษีบาํรุงท(องที่หมายถึง ภาษีทีเ่ก็บจากเจ(าของที่ดิน ไม�ว�าจะ
เปAน บุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ 

3   

4. ที่ดินที่ต(องเสียภาษีบาํรุงท(องที่ ได(แก� ที่ดินที่เปAนของบุคคล
หรือคณะบุคคลไม�ว�าจะเปAนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือ
นิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิต(องเสียภาษีบาํรุงท(องที่
ได(แก�พื้นที่ดนิหรือพื้นที่เปAนภูเขาหรือที่มีน้ําด(วย โดยไม�เปAน
ที่ดินที่เจ(าของที่ดนิได(รับการยกเว(นภาษีหรืออยู�ในเกณฑM
ลดหย�อน 

3   

5. ผู(มีหน(าที่ต(องเสียภาษีบาํรุงท(องที่  ต(องเสียป�ละคร้ังภายใน
เดือนเมษายน 

3   

6. โทษจากการหลีกเลี่ยงไม�ชาํระภาษีบาํรุงท(องที่คือ  จะถูก
ดําเนินคดีทัง้ทางแพ�งและอาญา 

3   

การประชาสัมพนัธM    
1. รับทราบจากการประชาสัมพันธMของเทศบาลทางหอกระจาย

ข�าวหมู�บ(าน 
3   

2. รับทราบจากการประชาสัมพันธMของเทศบาลโดยการแจกแผ�น
พับประชาสัมพันธMให(ความรู(เร่ืองภาษีอากร 

3   

3. รับทราบจาก ผู(บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 3   
4. รับทราบจาก พนักงานเทศบาล 3   
5. รับทราบจากหนังสือแจ(งเตือนให(ชําระภาษีของเทศบาล 3   
6. รับทราบจากแผ�นปNายประชาสมัพันธMกําหนดการเสียภาษีของ

เทศบาล ที่ตดิตั้งอยู�ในหมู�บ(าน 
3   

 

 



การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใช�วิธีของ Cronbach, 1970 

ข�อคําถาม 
Mean 

x 
S.D Alpha 

ความเปAนธรรมในการจัดเก็บภาษีบํารุงท(องที ่    
1. มีกฎหมายกําหนดถึงอัตราภาษบีํารุงท(องทีไ่ว(อย�างชัดเจน 4.0333 0.8087 0.8411 
2. เทศบาลแจ(งข(อมูลการเสียภาษบีํารุงท(องที่แก�ประชาชนให(

ทราบทั่วกันโดยละเอียด 
4.1000 

 
0.8030 0.8146 

3. ทราบถึงวนัเวลาทีต่(องชําระภาษีบํารุงท(องที่และวิธีการในการ
จัดเก็บภาษีได(จากกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ ของเทศบาล 

 
4.1333 

 
0.7303 

 
0.8410 

4. การพิจารณาจัดเก็บภาษีบาํรุงท(องที่ การประเมินค�าภาษีของ
เจ(าหน(าที่เปAนไปอย�างถูกต(อง และเปAนธรรม 

4.1000 0.8449 0.8245 

5. เทศบาลตาํบลเสริมซ(าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท(องที่ได(
อย�างทั่วถึง 

4.0333 0.7649 0.8448 

6. เทศบาลตาํบลเสริมซ(าย สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท(องที่จากผู(ที่
ต(องเสียภาษีได(ทุกคน 

4.1000 0.8030 0.8146 

7. ท�านมีความเต็มใจที่จะเสียภาษบีํารุงท(องที่ให( เทศบาล เพื่อใช(
เปAนงบประมาณในการพัฒนาท(องถ่ิน 

4.1667 0.7466 0.8480 

การยอมรับในโครงสร(างอัตราภาษีบาํรุงท(องที ่    
1. เจ(าหน(าที่ของเทศบาลตําบลเสริมซ(ายกําหนดอัตราภาษี และ

วิธีการจัดเก็บภาษีบาํรุงท(องทีไ่ว(อย�างชัดเจน 
4.1000 0.8030 0.8146 

2. เทศบาลตาํบลเสริมซ(าย ชี้แจงและให(คําแนะนําเร่ืองการเสีย
ภาษีบาํรุงท(องที ่

4.3667 0.7184 0.8444 

3. เจ(าหน(าที่จัดเก็บภาษีบาํรุงท(องที่มีความโปร�งใส 4.1000 0.8030 0.8146 
4. ภาษีบาํรุงท(องที่ที่เทศบาลตาํบลเสริมซ(ายจัดเก็บมีอัตราที่ต่ําไม�

เปAนภาระของประชาชนผู(มาเสยีภาษ ี
4.1000 0.8449 0.8245 

การให(บริการของเจ(าหน(าที่ที่มปีระสิทธิภาพ    
1. เจ(าหน(าที่มีความรู( ความสามารถในการจัดเก็บภาษีบาํรุงท(องที ่ 4.1000 0.8030 0.8146 
2. เทศบาลตาํบลเสริมซ(ายมีความกระชับของข้ันตอนในการติดต�อ

ชํารุภาษบีํารุงท(องที ่
4.1000 0.8449 0.8245 

 

 

 



การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใช�วิธีของ Cronbach, 1970 

ข�อคําถาม 
Mean 

x 
S.D Alpha 

3. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายมีความรวดเร็วในการรับชําระภาษีบํารุง
ท(องท่ี 

4.2667 0.7397 0.8478 

4. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายจัดทําเอกสารให(ประชาชนได(แสดงความ
คิดเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงการให(บริการอยู�เสมอ 

4.1000 0.8449 0.8245 

5. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายจัดส�งเจ(าหน(าท่ีออกมาให(ความรู(เรื่องการ
จัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ี 

4.1000 0.8449 0.8245 

6. เทศบาลตาํบลเสรมิซ(ายได(เปIดให(บริการรบัชําระภาษีบํารุงท(องท่ี
นอกสถานท่ี 

4.1000 0.8030 0.8146 

ความรู(ความเข(าใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท(องท่ี    
1. ข(อกฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับภาษีบํารุงท(องท่ีบังคับใช(ในปJจจุบัน

เหมาะสม  เปAนธรรมหรือเท�าเทียมกัน 
4.3000 0.7022 0.8414 

2. ท�านทราบชัดแจ(งถึงภาระภาษีบํารุงท(องท่ีท่ีบุคคลจะต(องเสยีให(แก�
เทศบาล 

4.6333 0.4901 0.8388 

3. ภาษีบํารุงท(องท่ีหมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจ(าของท่ีดิน ไม�ว�าจะเปAน 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึงมกีรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

4.1000 0.8449 0.8245 

4. ท่ีดินท่ีต(องเสียภาษีบํารุงท(องท่ี ได(แก� ท่ีดินท่ีเปAนของบุคคลหรือ
คณะบุคคลไม�ว�าจะเปAนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล 
ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินต(องเสยีภาษีบํารุงท(องท่ีได(แก�พ้ืนท่ีดินหรือ
พ้ืนท่ีเปAนภูเขาหรือท่ีมีนํ้าด(วย โดยไม�เปAนท่ีดินท่ีเจ(าของท่ีดินได(รับ
การยกเว(นภาษีหรืออยู�ในเกณฑMลดหย�อน 

4.1000 0.8030 0.8146 

5. ผู(มีหน(าท่ีต(องเสียภาษีบํารุงท(องท่ี  ต(องเสียป�ละครั้งภายในเดือน
เมษายน 

4.5000 0.7311 0.8390 

6. โทษจากการหลีกเลีย่งไม�ชําระภาษีบํารุงท(องท่ีคือ  จะถูกดําเนินคดี
ท้ังทางแพ�งและอาญา 

4.1000 0.8030 0.8146 

การประชาสัมพันธM    
1. รับทราบจากการประชาสัมพันธMของเทศบาลทางหอกระจายข�าว

หมู�บ(าน 
4.1000 0.8449 0.8245 

2. รับทราบจากการประชาสัมพันธMของเทศบาลโดยการแจกแผ�นพับ
ประชาสมัพันธMให(ความรู(เรื่องภาษีอากร 

4.3333 0.8023 0.8310 

3. รับทราบจาก ผู(บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 4.1000 0.8030 0.8146 
4. รับทราบจาก พนักงานเทศบาล 4.1000 0.8030 0.8146 
5. รับทราบจากหนังสือแจ(งเตือนให(ชําระภาษีของเทศบาล 4.1000 0.8449 0.8245 
6. รับทราบจากแผ�นปNายประชาสมัพันธMกําหนดการเสียภาษีของ

เทศบาล ท่ีติดตั้งอยู�ในหมู�บ(าน 
4.2667 0.7849 0.8387 



 



ประวัติผู
วิจัย 

ช่ือ – สกุล    นายชยมงคล  ชุ�มเจริญ 
 
วัน เดือน ป� เกิด    23  ธันวาคม  2511 
 
ท่ีอยู�ป�จจุบัน    28 หมู� 10 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ประวัติการศึกษา      

 ป% 2527    สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จากโรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง 
 ป% 2533    สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
     จากโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 

ป% 2557   สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร6 
   จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ประวัติการทํางาน 

 ป% 2551    เจ8าหน8าท่ีธุรการ ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค6การบริการส�วนตําบลท�าตอน อําเภอแม�อาย  
จังหวัดเชียงใหม� 

ป% 2553    เจ8าพนักงานจัดเก็บรายได8 ส�วนการคลัง  
องค6การบริการส�วนตําบลบ8านหวด อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 

 ป% 2556 – ป>จจุบัน  เจ8าพนักงานจัดเก็บรายได8 กองคลัง  
เทศบาลตําบลเสริมซ8าย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
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