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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการชําระภาษีอากร เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่
สถานภาพต่างกัน และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรของประชาชน ให้กับเทศบาลตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มีหน้าท่ีชําระภาษีบํารุงท้องที่ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ ซ่ึงกําหนดให้มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 144 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  สภาพการชําระภาษีอากรของประชาชนให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการให้บริการรับชําระภาษีอากร ด้านการอํานวยความสะดวก ด้านจิตสํานึกในการชําระ
ภาษีอากร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร ตามลําดับ 
 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากรให้กับเทศบาล
ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ 
  1)  ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากร
ให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  2)  ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากร
ให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  3)  ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระ
ภาษีอากรให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
คําสําคัญ : การชําระภาษีอากร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the tax payment condition, compare opinions 
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of people with different status, and study the problems and suggestions of tax payment of people 
to the local administrative organization in Nongnamsai Municipality, Sikhiu District, Nakhon-
Ratchasima Province. The sample of this research was a group of people who have the 
responsibility of paying taxes: property tax, land tax and signboard tax in Nongnamsai Municipality, 
Sikhiu District, Nakhon-Ratchasima Province. The appropriate sample size was determined by using 
Taro Yamane’s formula with the reliability value of 95 %, error value of 0.05 and sample size of 144 
people.  Data were collected by a rating scale questionnaire with the reliability value of 0.82. 
Statistical analysis were percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test (Independent 
samples), and F-test (One way ANOVA). The results showed that 
 1. Tax payment condition of people to Nongnamsai Municipality, Sikhiu District, Nakhon-
Ratchasima Province was the overall maximum value. When considering individual aspects, it was 
found that every aspect had the maximum mean value.  The maximum value considers the highest 
to the lowest value in the following order: tax payment service, convenience, tax payment 
consciousness, public relations and tax payment knowledge. 
 2. The result of comparing people’s opinions of tax payment condition to the local 
administrative organization in Nongnamsai Municipality, Sikhiu District, Nakhon-Ratchasima Province, 
classified by status. 
  1) There was no difference in opinions of taxpayers of different sex on tax 
payment in overall and individual aspects. 
  2) There was no difference in opinions of taxpayers of different ages on tax 
payment in overall and individual aspects. 
  3)  There was no difference in opinions of taxpayers with different educational 
backgrounds in overall and individual aspects. 
Keywords :  tax payment, local administrative organization 
 
บทนํา 
  งบประมาณ เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญประการหนึ่งในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารท้ังหลาย 
ท่ีประกอบด้วยทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์การดําเนินงาน และวิธีการบริหาร จัดการ งบประมาณเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารองค์การหรือกิจการต่าง ๆ โดยการงบประมาณเป็นปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินงานทั้งใน
เรื่องการวางแผน การประสานงาน และการควบคุมการดําเนินงาน (เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543 : 405) ในการ
พัฒนาท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน การที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า งบประมาณ จึงเป็นปัจจัยสําคัญเพราะหาก
ท้องถิ่นมีรายได้น้อยการพัฒนาย่อมไม่ก้าวหน้า  ดังนั้นท้องถิ่นจะต้องพยายามพัฒนา จัดหาและจัดเก็บรายได้ให้มาก
ย่ิงขึ้น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย มิใช่จะรอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลฝ่ายเดียว เนื่องจากสภาพปัจจุบันท้องถิ่นแต่ละแห่งมีงบประมาณของตัวเองแทบไม่พอรายจ่าย และโดยเฉพาะ
มักจะเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายประจํา เช่นเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ มากกว่า
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ท่ีเป็นสิ่งก่อสร้างหรือที่ดิน จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
ท้องถิ่นจะต้องทําความเข้าใจเพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอํานาจหน้าท่ี ตลอดจน
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เป็นไป อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุดสมกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จัดต้ังท้องถิ่นขึ้นมา 
เพราะหากการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วย่อมจะส่งผลเสียหายแก่ท้องถิ่นและ
ประชาชนส่วนรวมและจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ บริหารตลอดจนพนักงานเจ้ าหน้ า ท่ีของท้องถิ่ นอีก ด้วย  
(กระทรวงมหาดไทย, 2541 : 142) 
 การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยึดหลักการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าท่ีบริการประชาชนในพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและการ
กระจายอํานาจทางการคลังเป็นวิธีการสําคัญในการกระจายอํานาจทางการเมืองการปกครองสู่ท้องถิ่น  เนื่องจากการ
กระจายอํานาจทางการคลังจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม  เป็นการกระจายความเจริญและ
ความม่ังคั่งออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ  อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปกครองตนเองของภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย หลักการในการกระจายอํานาจทางการคลัง
ไปสู่ท้องถิ่นมีสามประการ คือ 
 ประการที่หนึ่ง การให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (Local Tax) บางประเภทได้เองหรือการให้ท้องถิ่น
ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีบางประเภทร่วมกับรัฐบาลกลาง (Revenue Sharing Taxes) ก็ได้ 
 ประการที่สอง การท่ีจะต้องมีการให้เงินอุดหนุนในการพัฒนาแก่ท้องถิ่นที่มีฐานะทางการเงินด้อยกว่าท้องถิ่น
อื่น และรายได้ของท้องถิ่นนั้นไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้  เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับบริการ
ทางด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของรัฐอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ท่ีใดของ
ประเทศ 
 ประการที่สาม การให้สิทธิแก่ท้องถิ่นในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรัฐอาจจะเป็นผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้ หรือจัดต้ัง หรือหาสถาบันทางการเงินให้ท้องถิ่นกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อให้ท้องถิ่นไปใช้ในโครงการ
ลงทุน หรือใช้ดําเนินกิจกรรมหลักของตนเองได้ จากเจตนารมณ์เรื่องการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านงบประมาณนั้นก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเป็นของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บ
รายได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการมีอํานาจในการบริหารงบประมาณที่ได้รับมานั้นด้วยตนเอง การให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บและการบริหารรายได้ด้วยตนเองนี้ เป็นการมอบอํานาจในการตัดสินใจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ต้ังแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การบริหารและการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ท่ี
รับผิดชอบซึ่งหากดําเนินการได้เช่นนี้แล้ว ย่อมจะส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีความ
สมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เพื่อท้องถิ่นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เทศบาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ท่ีจัดต้ังขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 7) โดยพระองค์ได้ทรงริเริ่มและได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการศึกษา การดําเนินการในสมัยนั้นยังไม่
สมบูรณ์แบบตามลักษณะการปกครองตนเองมากนัก จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2475 และในปี พ.ศ.2476 รัฐบาล
ภายใต้การนําของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ตรากฎหมายโดยประกาศใช้ พระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อ 
พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบอํานาจให้เทศบาลปกครองตนเอง และให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ต่อมาได้มีการจัดต้ังเทศบาลขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2478 โดยการยกฐานะสุขาภิบาล ท่ีมีอยู่เดิมขึ้น
เป็นเทศบาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กําหนดไว้ในหมวด 9 รวม 9 มาตราต้ังแต่
มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 สรุปได้ว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของ
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ตนเอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นผู้กํากับดูแลเท่าท่ีจําเป็นภายในกรอบของกฎหมาย แหล่งที่มาของรายได้ของเทศบาลอย่าง
หนึ่งคือรายได้จากภาษีอากรตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ซ่ึงเป็น
รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองโดยตรง และนํามาเป็นงบประมาณใช้จ่ายในทางที่เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น จึงถือได้ว่า
เทศบาลหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดเก็บรายได้เอง ก็สามารถที่จะ
บริหารจัดการในการจัดเก็บรายได้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูง ตาม
เกณฑ์การชี้วัดของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และในปัจจุบันนี้ การกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้มาเป็นตัวกําหนดอีกด้วย ฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะรูปแบบของเทศบาลที่เป็นรูปแบบด้ังเดิม 
จําเป็นจะต้องพัฒนาความสามารถในการบริหารงานให้เทศบาลอยู่ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของ 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ท่ีทรงริเริ่มแนวความคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลและยัง
ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบันอยา่งแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการชําระภาษีอากรของประชาชนให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่สถานภาพต่างกันต่อสภาพการชําระภาษีอากรของ
ประชาชนให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรของประชาชน ให้กับเทศบาลตําบลหนอง
น้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่ต้องชําระภาษีอากรให้กับ
เทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 
จํานวน 208 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มีหน้าท่ีชําระภาษีบํารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีป้าย ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ซ่ึงกําหนดให้มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 (บุญชม  ศรี
สะอาด,  2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 144 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากรของประชาชนให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการให้บริการรับชําระภาษีอากร ด้านการอํานวยความสะดวก ด้าน
จิตสํานึกในการชําระภาษีอากร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร 
ตามลําดับ 
 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 
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  1)  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ เทศบาลได้แจ้งเตือน
เกี่ยวกับกําหนดเวลาหรือช่วงเวลาในการชําระภาษีอากรในแต่ละปี กรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร 
ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรทราบบุคคลหรือหน่วยงานที่จะไปขอคําปรึกษา และการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ชําระภาษีอากรประจําปี 
  2)  ด้านจิตสํานึกในการชําระภาษีอากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การไปชําระภาษีอากรทันตามเวลาที่
กําหนดเป็นประจําทุกปี ประชาชนเห็นว่าการชําระภาษีอากรเป็นหน้าท่ี และประชาชนมีความต้ังใจท่ีจะไปการชําระ
ภาษีอากรครั้งต่อไปให้ทันตามเวลาที่กําหนด 
  3)  ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีการติดป้าย โฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนเห็นความสําคัญ และตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษี และการประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงเกี่ยวกับ
ชําระภาษีอากร ในการประชุมของชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างสม่ําเสมอ และการแจ้งช่องทาง
การให้คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร เช่น หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 
  4)  ด้านการให้บริการรับชําระภาษีอากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ี ท่ี
ให้บริการรับชําระภาษีอากร การปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนของเจ้าหน้าท่ีผู้รับชําระภาษีอากร ขั้นตอนการปฏิบัติใน
การชําระภาษีอากรมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ 
  5)  ด้านการอํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นของ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับชําระภาษีอากร สถานที่บริการรับชําระภาษีอากร มีความเหมาะสมและเพียงพอ และที่นั่งพักคอย
สําหรับประชาชนผู้มาชําระภาษีอากรมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากรให้กับเทศบาล
ตําบลหนองน้ําใส  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ 
  1)  ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากร
ให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  2)  ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากร
ให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  3)  ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระ
ภาษีอากรให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรให้กับเทศบาล
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  1)  ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร ได้แก่ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสําคัญของภาษีอากรต่อเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อเรื่องอื่นๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบและควรจัดเวลาให้มีความเหมาะสม เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว  
ประชาชนจะไปชําระภาษีเป็นไปตามเวลาที่กําหนดและไม่หลบเลี่ยงการชําระภาษี เช่น การจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร 
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การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น 
  2)  ด้านจิตสํานึกในการชําระภาษีอากร ได้แก่ ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกท่ีดีต่อ
ภูมิลําเนาของตน มีการเชิญชวนหรือจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม หรือการริเริ่มมาจากประชาชน ทําให้ประชาชน
รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของในงานหรือกิจกรรมดังกล่าว  ซ่ึงจะทําให้ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีจะชําระภาษีอากร  เพื่อนําไป
พัฒนาท้องถิ่นของตน 
  3)  ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
และดําเนินการซํ้าๆ และให้มีความต่อเนื่อง โดยอาจประชาสัมพันธ์ผ่านบุคคลใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางบุตรหลาน ผู้อาวุโสท่ีเป็นที่เคารพนับถือ เป็นต้น และจัดกิจกรรมเชิญชวนหรือเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนมาชําระภาษีอากร 
  4)  ด้านการให้บริการรับชําระภาษีอากร ได้แก่ ควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน เพื่อ
เอื้ออํานวยให้ผู้ไปชําระภาษีอากรได้รับความสะดวก การจัดช่องทางหรือวิธีการชําระภาษีอากรที่หลากหลาย  ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการทํางานประจํา 
  5)  ด้านการอํานวยความสะดวก ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงด้านสถานที่ การอํานวยความสะดวก
แก่ผู้ไปชําระภาษีอากร ความมีอัธยาศรัยไมตรีท่ีดีของเจ้าหน้าท่ี การให้ข้อมลูท่ีจําเป็นหรือตอบข้อซักถามต่างๆ เป็นต้น 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 การศึกษาสภาพการชําระภาษีอากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลตําบลหนองน้ําใส 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากรของประชาชนให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการให้บริการรับชําระภาษีอากร ด้านการอํานวยความสะดวก ด้านจิตสํานึกในการชําระ
ภาษีอากร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร ตามลําดับนั้น  จากผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องหลักเกณฑ์ท่ีดีในการเก็บภาษี (Smith, 1973 : 777-779 อ้างถึงใน พรรณพิลาศ สมศรี, 2546 : 16)  
ท่ีกล่าวว่า การเก็บภาษีทุกชนิด ควรจะต้องเก็บตามวันเวลาและสถานที่ท่ีผู้เสียภาษีสะดวก และจะต้องอํานวยความ
สะดวกในการเสียภาษีแก่ผู้เสียภาษีด้วย สอดคล้องกับสํานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (2543 : 92-94) ท่ีกล่าวถึง
ปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรไว้ว่า การบริหารจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมทําให้ได้รายได้ภาษีอากรเต็มเม็ดเต็มหน่วยและลดจํานวนการหลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยลง ดังนั้นควรพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมี
ความสําคัญต่อการกําหนดความมีประสิทธิภาพว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และปัจจัยดังกล่าวมีความสําคัญต่อการ
กําหนดประสิทธิภาพอย่างไร เมื่อคํานึงถึงปัจจัยท่ีกําหนดความมีประสิทธิภาพแล้วจะเห็นว่ามีมากมายหลายประการ 
แต่ปัจจัยหลักท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ 1) ความสํานึกในหน้าท่ีการเสียภาษีอากรของผู้เสียภาษี ต้องมีลักษณะที่ว่า 
ประชาชนมีความสํานึกในหน้าท่ีการเสียภาษีท่ีค่อนข้างสูง  2) ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร ต้องง่ายและสะดวกต่อ
การประเมินภาษขีองผู้เสียภาษี 3)  ประสิทธิภาพของพนักงานผู้จัดเก็บภาษีอากร พนักงานผู้จัดเก็บภาษีต้องเอาใจใส่ใน
การปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้เสียภาษีเป็นอย่างดี 4) บรรยากาศที่เอื้ออํานวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 
จะต้องดําเนินการสร้างบรรยากาศให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรให้มากขึ้น โดยผู้นําของประเทศและผู้นํา
ทางด้านธุรกิจจะต้องปฏิบัติตัวเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้เสียภาษีอากรทั่วไป และพยายามมิให้มีการหลบเลี่ยงภาษีอากรเพราะ
การหลบเลี่ยงภาษีอากรเป็นช่องทางความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร 5) โครงสร้างภาษีอากร เป็นสิ่งที่
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เอื้ออํานวยในแง่ความสะดวกและเข้าใจง่ายในทางปฏิบัติท้ังผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษี ก่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อภาษี
อากรมีโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะการลดความซ้ําซ้อนของการจัดเก็บ หรือที่เรียกว่าภาระภาษีอากรทับถมทวี 
(Cascading Effect) อันจะมีผลให้ภาระภาษีเหมาะสมอยู่ในวิสัยท่ีผู้เสียภาษีรับได้ และส่งผลขั้นสุดท้าย คือลดการหลบ
เลี่ยงภาษีให้น้อยลง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอีกด้วย และ 6) ฐานข้อมูลต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุง
ฐานข้อมูลผู้เสียภาษี และติดตามผลอยู่เป็นประจํา  และสอดคล้องกับการศึกษาของพรรณพิลาศ สมศรี (2546 : บทคัดย่อ)  ท่ี
ศึกษาการสํารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลใน
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า  ด้านบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างมาก โดยให้ความสําคัญในเรื่อง 1) เจ้าหน้าท่ีให้บริการประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 2) มีการจัดทําตัวอย่างคํา
ร้องหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้เสียภาษี 3) สถานที่ท่ีผู้เสียภาษีมาติดต่อมีความ
สะดวกสบาย ส่วนอันดับสุดท้ายในเรื่องมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องระดับ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาลในเขตจังหวัดจันทบุรี พบว่ามีประสิทธิภาพสอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ัง 6 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านลักษณะของกฎหมายภาษีอากร การ
ตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลและติดตามผล และด้านบรรยากาศที่เอื้ออํานวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีกล่าวคือ ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีอากรของเทศบาลโดยปัจจัยท้ัง 4 มีความสัมพันธ์ระดับตํ่าในทางบวก 
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชําระภาษีอากรให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มี
ประเด็นสําคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1)  ด้านการให้บริการรับชําระภาษีอากร เทศบาลจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการรับชําระภาษีอากรอย่าง
เพียงพอ ขั้นตอนการปฏิบัติในการชําระภาษีอากรมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ 
  2)  ด้านการอํานวยความสะดวก เจ้าหน้าท่ีท่ีรับชําระภาษีอากรของเทศบาลมีความเอาใจใส่และความ
กระตือรือร้น สถานที่บริการรับชําระภาษีอากร มีความเหมาะสมและเพียงพอ และท่ีนั่งพักคอยสําหรับประชาชนผู้มา
ชําระภาษีอากรมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  3)  ด้านจิตสํานึกในการชําระภาษีอากร ประชาชนไปชําระภาษีอากรทันตามเวลาท่ีกําหนดเป็น
ประจําทุกปี ประชาชนเห็นว่าการชําระภาษีอากรเป็นหน้าท่ี และประชาชนมีความต้ังใจที่จะไปการชําระภาษีอากรครั้ง
ต่อไปให้ทันตามเวลาที่กําหนด 
  4)  ด้านการประชาสัมพันธ์ เทศบาลมีการติดป้าย โฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญ และตระหนักถึงความสําคัญของการเสียภาษี และ การประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงเกี่ยวกับชําระภาษีอากร ในการ
ประชุมของชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างสม่ําเสมอ และการแจ้งช่องทางการให้คําแนะนํา ปรึกษา
เกี่ยวกับภาษีอากร เช่น หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 
  5)  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษี เทศบาลได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับกําหนดเวลาหรือช่วงเวลา
ในการชําระภาษีอากรในแต่ละปี กรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร ประชาชน ผู้ชําระภาษีอากรทราบบุคคลหรือ
หน่วยงานที่จะไปขอคําปรึกษา และการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการชําระภาษีอากรประจําปี 
 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่เพศ อายุและระดับการศึกษาต่างกัน เกี่ยวกับสภาพการ
ชําระภาษีอากรให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนผู้ชําระภาษีอากรที่เพศ 
อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการชําระภาษีอากรให้กับเทศบาลตําบลหนองน้ําใส  อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
เทศบาลได้ดําเนินงานและทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าท่ีท่ีจะต้องชําระภาษีอากรให้กับเทศบาลได้เกิด
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ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในหน้าท่ีท่ีจะต้องชําระภาษีอากรให้กับเทศบาล เช่น การประชาสัมพันธ์
กําหนดระยะเวลาการเสียภาษีแต่ละประเภทเป็นประจําทุกปี การจัดทําป้ายประกาศ และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอ
กระจายข่าวของชุมชน ดังผลการศึกษาท่ีปรากฏข้างต้น เมื่อผู้เสียภาษีมีความรู้ความเข้าใจในการชําระภาษีก็จะทําให้ผู้
เสียภาษีเต็มใจในการเสียภาษีมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กิ่งแก้ว  ถนอมถิ่น (2542: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่อการชาระภาษีในเขตเทศบาลตําบลบ้านบึง พบว่า ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจในการชําระภาษีและมีความเห็นต่อการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ีในทางบวก แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ยังขาดความรู้ และ
มีความเห็นในเชิงลบ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านบึงจึงจะต้องมีมาตรการปรับปรุงกระบวนการรับชําระภาษีเพื่อผู้เสีย
ภาษีจะได้มีความยินดีและสมัครใจในการชําระภาษีอากร 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  
เทศบาลควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักในการชําระ

ภาษีอากรมากย่ิงขึ้น เทศบาลควรปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องการรับชําระภาษีอากร
จากประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น และเทศบาลควรจัดการประชาสัมพันธ์เรื่องการชําระภาษีอากรเชิงรุกอย่างทั่วถึง 

2. ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป   
 ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการชําระภาษีอากรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และควรศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีอากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ 
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