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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาสภาพและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นให้กับเทศบาล
ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตาม เพศ อาชีพ และรายได้  ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีท้องถิ่น ให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง 
จ านวน 1,512 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 324 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  มีค่ าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ .9 4 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–
test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อ
พบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) ผล
การศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีให้กับส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควบคู่กัน รองลงมา บุคคลใดที่เปิด
หอพักให้เช่า ต้องเสียภาษีป้ายให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โทษจากการไม่เสียภาษี
จะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปิดไว้ตลอดปี 
โดยที่ เ จ้ าของไม่ อยู่ เ องหรือให้ผู้ อ่ืนอยู่ 
นอกจากคนนอนเฝ้า เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าว ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ส่วนเร่ืองที่ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นน้อย
ที่สุดคือเร่ืองการก าหนดระยะเวลาเสียภาษี
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ท้องถิ่น ประเภทของภาษีที่จะต้องช าระ และ
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี
ท้องถิ่น 

2. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง  มีความคิดเห็นว่า
สภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชน
ให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง โดยภาพรวม
และรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล ด้าน
ความสะดวกในการเสียภาษีท้องถิ่น และด้าน
การอ านวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ 
ตามล าดับ 

3. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง ทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษี
ท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาล ไม่
แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง ที่อาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของ
ประชาชนให้กับเทศบาล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชน
ที่มีอาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นว่าสภาพการ
เสียภาษีท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาล
ต าบลวังหลวง แตกต่างกันกับประชาชนที่มี
อาชีพเกษตรกรรม 

5. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง ที่รายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษี
ท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาล ไม่
แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ  :  ความรู้ ความเข้าใจ,  การเสียภาษี
ท้องถิ่น 
 
Abstract 
  The purposes of this study were to study 
and compare knowledge, understanding and local tax 
paying of the people to Wangluang 
Subdistrict Municipality, Selaphum District, 
Roi Et Province, classified by gender, 
occupation and occupation. Population of the 
study consisted of 1,512 people who need to 
pay local tax to Wangluang Subdistrict 
Municipality. The samples were 324 persons 
determined by Taro Yamane’s method. The 
questionnaire with multiple-choice, rating 
scale and reliability at .94 was used as a tool. 
The data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test and 
least significant difference by Scheffe’s 
method. The results of the study revealed 
that: 

1. The knowledge and understanding 
people about the local tax paying to 
Wangluang Subdistrict Municipality was at the 
moderate level in overall, ranked by 
descending in 3 order as follows; people’s duty 
to pay tax to the central and local government, 
followed by label tax that the dormitory owner 
have to pay to local government, penalty in 
case of neglect for both civil and criminal, no 
property tax for sheds or buildings that closed 
all year but only with the guard. The lowest 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบับพเิศษ  “ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2 ของวิทยาลยันครราชสีมา”      .  

. 

 

220 

level of knowledge and understanding about 
tax period, type of tax to be paid and the time 
limit for local taxpayers.  

2. The people’s opinion on local tax 
paying to Wangluang Subdistrict Municipality 
was at the high level both overall and all each 
aspect, ranked by descending order; officer of 
the Municipality, convenience of local tax 
paying, facilitation and public relation 
respectively. 

3. The people’s opinion with 
different gender towards local tax paying was 
not different. 

4. The people’s opinion with 
different occupation towards local tax paying 
was statistically significant different at .05 
level. The opinion of people with private 
occupation and agriculturist was different. 

5. The people’s opinion with 
different income per month towards local tax 
paying was not different. 
 
Keywords : knowledge, understanding, local 
tax paying 
 
บทน า 
  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
นั้น  “เงินงบประมาณ”  เป็นปัจจัยส าคัญเพราะ
หากท้องถิ่นมีรายได้น้อยการพัฒนาย่อมไม่
ก้าวหน้า ดังนั้นท้องถิ่นจะต้องพยายามจัดหา
และจัดเก็บรายได้ให้มากยิ่ งขึ้นเพื่อใช้ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่มีอยู่

มากมายมิใช่จะรอขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลฝ่ายเดียวเนื่องจากสภาพ
ปัจจุบันท้องถิ่นแต่ละแห่งมีงบประมาณของ
ตัวเองแทบไม่พอรายจ่ายและโดยเฉพาะมักจะ
เป็นการใช้จ่ ายเกี่ ยวกับรายจ่ายประจ าเช่น 
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ ฯลฯ  มากกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เป็น
สิ่งก่อสร้างหรือที่ดินจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่
ของท้องถิ่นจะต้องท าความเข้าใจเพื่อการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
และอ านาจหน้ าที่ ตลอดจนเป็นไปอย่ าง
ประหยัดมีประสิทธิภาพสูงสุดสมกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จัดตั้ง
ท้องถิ่นขึ้นมาเพราะหากการบริหารงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น
แล้วย่อมจะส่งผลเสียหายแก่ท้องถิ่นและ
ประชาชนส่วนรวมและจะมีผลกระทบโดยตรง
ต่อผู้บริหารตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่นอีกด้วย  (กระทรวงมหาดไทย,  2543 ค : 
142)  การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยปัจจุบันแบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่ งราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส่วน
ราชการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งโดยยึดหลักการ
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่บริการ
ประชาชนในพื้นที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากกว่าราชการส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคโดยสามารถแบ่งราชการส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น
องค ์ก า รบร ิห า รส ่วนจ ังหว ัด  เทศบ าล
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กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  การกระจายอ านาจทางการคลังเป็น
วิธีการส าคัญในการกระจายอ านาจทางการเมือง
การปกครองสู่ท้องถิ่น  เนื่องจากการกระจาย
อ านาจทางการคลังจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม  เป็นการกระจาย
ความเจริญและความมั่งคั่งออกไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันรวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปกครองตนเองของ
ภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ด้วยนั่นเอง จรัสได้
เสนอหลักการในการกระจายอ านาจทางการคลัง
ไปสู่ท้องถิ่นเอาไว้ 3 ข้อ คือ 

1.   การให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น (Local Tax) บางประเภทได้เอง  หรือ
การให้ท้องถิ่นได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีบางประเภทร่วมกับรัฐบาลกลาง 
(Revenue  Sharing  Taxes)  ก็ได ้

2. การที่จะต้องให้เงินอุดหนุนในการ
พัฒนาแก่ท้องถิ่นที่มีฐานะทางการเงินด้อยกว่า
ท้องถิ่นอ่ืน และรายได้ของท้องถิ่นนั้นไม่เพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ประชาชนทุกคนจะได้ รับบริการทางด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ 
ที่ใดของประเทศ 

3. การให้สิทธิแก่ท้องถิ่นในการกู้ยืม
เงินเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรัฐอาจจะ
เป็นผู้ ค้ าประกันเงินกู้  หรือจัดตั้ ง หรือหา
สถาบันทางการเงินให้ท้องถิ่นกู้ยืมในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าเพื่อให้ท้องถิ่นไปใช้ในโครงการ

ลงทุน หรือใช้ด าเนินกิจกรรมหลักของตนเอง
ได้จากเจตนารมณ์เร่ืองการกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณ
นั้นก็ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณเป็นของตนเอง มีอ านาจในการ
จัดเก็บรายได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการมีอ านาจ
ในการบริหารงบประมาณที่ได้รับมานั้นด้วย
ตนเอง การให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจ
ในการจัดเก็บและการบริหารรายได้ด้วยตนเอง
นี้  เป็นการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ตั้งแต่การ
วางแผนปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้  การ
บริหารและการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบซึ่งหากด าเนินการได้เช่นนี้แล้ว 
ย่อมจะส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์และ
พร้อมที่จะปฏิบัติงาน เพื่อท้องถิ่นของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความ รู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชน
ให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อศึกษาสภาพการเสียภาษีภาษี
ท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาลต าบลวัง
หลวงอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศ อาชีพ และรายได้ 
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ความหมายของภาษีอากร มปีระเด็น
ที่พึงพิจารณามี 4 ประเด็น คือ 
 1. ภาษี หมายถึง  รายได้หรือ
ทรัพยากร หมายความว่า ภาษีอาจเป็นในรูป
เงินตราหรือในรูปสินค้าและบริการก็ได้ 
 2. ภาษี หมายถึง  รายได้หรือ
ทรัพยากรที่ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชน         
สู่ภาครัฐบาล หมายความว่าการเก็บภาษี     
เป็นการเคลื่อนย้ายรายได้หรือทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล ในที่นี้พึงเข้าใจว่า
การเก็บภาษีมิได้ เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้นในสังคม การเก็บภาษีเป็นเพียง
การเคลื่อนย้ายรายได้หรือทรัพยากรจากความ
ครอบครองของเอกชนไปสู่ความครอบครอง
ของรัฐบาลเท่านั้น กล่าวคือ ในการเก็บภาษี
นั้น สังคมมิได้มีสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
รายได้ของสังคมจึงมิได้เพิ่มขึ้น แม้รัฐบาลจะ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี แต่เอกชนก็มี
รายได้ลดลงเท่ากันกับรายได้ที่รัฐบาลเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นสังคมทั้งสังคมจึงมิได้มีรายได้หรือ
ทรัพยากรเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีภาษีจึงเป็น
เงินโอน (Transfer Payment) มิใช่รายได้ 
(Income) ของสังคมและการเก็บภาษีก็คือ การ
โอนอ านาจซื้อหรือทรัพยากรจากภาคเอกชน
สู่ภาครัฐบาล  โดยที่ ในการโอนนั้นมิได้
ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นในสังคม 
 3. การโอนรายได้จากภาคเอกชนสู่
ภาครัฐบาลนั้นไม่ก่อให้เกิดภาระในการช าระ
คืนแก่รัฐบาล หมายความว่าไม่ใช่การกู้นั่นเอง 
กล่าวคือ การกู้เงินนั้นเป็นการเคลื่อนย้าย
รายได้ หรือทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่

ภาครัฐบาลเหมือนกัน แต่ก็ก่อให้เกิดภาระที่
รั ฐบ าล จะต้ อ ง เ คลื่ อนย้ า ย ร า ย ได้ ห รื อ
ทรัพยากรกลับคืนสู่ภาคเอกชน เมื่อตอน
รัฐบาลช าระเงินคืนให้แก่เอกชน แต่การเก็บ
ภาษีนั้นรัฐบาลไม่มีข้อผูกพันในการช าระคืน 
 4. ปัญหาว่าการที่ รัฐบาลประกอบ
กิจการที่ได้ก าไรจะเป็นภาษีหรือไม่ เพราะตัว
รัฐบาลเองมิได้จัดต้ังขึ้นเพื่อมุ่งค้าหรือหาก าไร 
แต่การได้ก าไรของรัฐบาลในส่วนที่เกินกว่า
ต้นทุน หรือผลตอบแทนต่อปัจจัยการผลิตก็
เท่ากับว่ารัฐบาลได้โอนรายได้ หรือทรัพยากร
จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล การโอนรายได้นี้
ถือเป็นภาษีอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น กิจการ
โรงงานยาสูบ หรือกองสลากกินแบ่งของ
รัฐบาล รัฐบาลได้ก าไรจากกิจการทั้งสอง
ก าไรนี้ถือได้ว่าเป็นภาษีรูปหนึ่ง สิ่งที่น่าคิด
ต่อไปก็คือว่าหากรัฐบาลด าเนินการขาดทุน 
เช่น กิจการของขนส่งมวลชนจะถือเป็นอะไร 
ถ้าหากรัฐบาลได้น าเอาเงินภาษีมาช่วยเหลือ
กิจการขนส่งมวลชนก็ถือได้ว่าเป็นภาษีในเชิง
ลบ (Negative Income Tax) คือ เป็นการคืน
รายได้หรือเคลื่อนย้ายรายได้จากภาครัฐบาล
ไปสู่ภาคเอกชน  หรือเป็นการอุดหนุน 
(Subsidy) นั่นเอง 
  จากค านิยามดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาษี
อากรหมายถึง เงินที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีน ามา
ช าระให้กับเทศบาลรวม 4 ประเภท ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ป้าย และอากร  ฆ่าสัตว์ 
 หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร 
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 
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 1. หลักความยุติธรรม (Equity) ใน
การจัดเก็บภาษีอากรทุกคนที่อยู่ในฐานะเท่า
เทียมกันควรจะเสียภาษีเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติของรัฐเท่าเทียมกัน 
 2. หลักความแน่นอน (Certainty) ใน
การจัดเก็บภาษี จะต้องให้ผู้เสียภาษีได้ทราบ
ถึงเวลาวิธีการ ในการช าระภาษี จ านวนภาษี
อากรที่จะต้องช าระ และสถานที่ช าระภาษี 
กล่าวคือ ภาษีจะต้องมีความแน่นอน ไม่มี
ลักษณะก ากวม ลักษณะและรูปแบบของภาษี 
รวมทั้งจ านวนที่จะต้องเสีย  จะต้องเป็นที่
ชัดเจนแก่ผู้เสียภาษีทุกคน 
 3.  หลักความสะดวก (Convenience) 
การจัดเก็บภาษี ควรจะต้องจัดเก็บตามวันเวลา
สถานที่และด้วยวิธีการที่จะท าให้ผู้เสียภาษี
ได้รับความสะดวกในการเสียภาษี 
 4.  หลักประหยัด (Economy) ในการ
จัดเก็บภาษี จะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีน้อย
ที่สุดสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บ
น้อยที่สุด แต่ท าให้รัฐบาลได้รับรายได้มาก
ที่สุด 
  หลักการด าเนินการจัดเก็บภาษีอากร
ประกอบด้วยงาน ดังนี ้
 1. งานเตรียมการ เป็นต้นว่างานออก
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีอากร
งานจัดท าปฏิทินการบริหารงานภาษีอากร
ประจ าปี งานการคาดคะเนงบประมาณรายได้
จากภาษีอากรแยกประเภท  งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน งานติดต่อ
ประสานงานโดยตรงกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อากร งานทะเบียนประวัติจัดล าดับเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร งานจัดพิมพ์แบบ

แสดงรายการและจ านวนเงินภาษีอากร งาน
การจัดวันเวลาและสถานที่เสียภาษีอากร 
 2. งานประเมินภาษีอากร เป็นต้นว่า
งานรับแบบและวิเคราะห์แบบแสดงรายการ
ค านวณยอดเงินภาษีอากร งานประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ งาน
ประเมินเงินได้สุทธิพร้อมทั้งรายการและ
จ านวนเงินที่ ได้หักค่ าใช้จ่ ายและหักค่ า
ลดหย่อน งานประเมินค่าสุทธิแสดงฐานะ
เศรษฐกิจส่วนตัวของผู้เสียภาษีอากร  งาน
ประเมินภาษีอากรเพิ่มเติมตามกรณีผู้เสียภาษี
แสดงรายการและจ านวนเงินไว้ต่ ากว่าความ
เป็นจริงพร้อมกับคืนเงินจ่ายเกิน 
 3. งานรับช าระค่าภาษีอากรและงาน
บันทึกหลักฐาน เป็นต้นว่างานตรวจนับรับ
เงินสดเช็ค ธนาณัติ และตราสารการเงิน
ประเภทต่างๆ งานออกใบเสร็จช าระเงินภาษี
อากร งานเก็บรักษาอากรงานเก็บรักษาเงิน ณ 
สาถนที่รับภาษีอากร งานน าเงินส่งคลังหรือ
ฝากไว้กับธนาคาร งานรวบรวมแยกประเภท
จัดล าดับเอกสารทางการภาษีอากร งานบันทึก
หลักฐานลงรายการ และจ านวนเงินตาม
ระเบียบและวิธีการบัญชี งานบันทึกหลักฐาน
การทุจริตเกี่ยวกับการภาษีอากร งานบันทึก
หลั กฐ านแสดงผลกา รปฏิบั ติ ง านของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และงานบันทึกหลักฐาน
ด้านอ่ืน ๆ 
 4. งานด้านการตรวจสอบและไต่
สวน เป็นต้นว่างานตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
งานทดสอบและตรวจสอบทางการเงินและ
ทางการเงินบัญชีงานตรวจสอบการเก็บรักษา
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เงินและทรัพย์สินของทางราชการ  งาน
ตรวจสอบและไต่สวนความผิดทุจริตของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบสืบสวน
และไต่สวนการทุจริตของผู้เสียภาษีอากร งาน
คดีความฟ้องร้องต่อศาลเพื่อการรับโทษทัณฑ์ 
งานด้านการตรวจสอบแบ่งออกเป็นสอบ
ประเภทคือ การตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอกส่วนราชการ 
 5. ง า น ด้ า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน เป็นต้นว่างานแจ้งนับปริมาณงาน
และวั ดผลคุณภาพงาน  งานสถิติ แสดง
ประเภทและจ านวนเงินภาษีอากรตามที่
จัด เก็บได้จ ริง  งานแสดงความก้ าวหน้ า
เกี่ยวกับการบริหารงานภาษีอากร งานแสดง
รายการและจ านวนเงินค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารงานภาษีอากรงานจัดท าและเสนอ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายในส่วนราชการ 
เสนอต่อรัฐบาล รัฐสภาและประชาชนงาน
เสนอข้อเท็จจริงทางการเงินแยกเป็นรายวัน 
รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน รายงวด รายปี 
และช่วงระยะเวลาห้าปี 
  สรุปได้ว่า ในการจัดเก็บภาษี จะต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ คือ ความ
ยุติธรรมในการจัดเก็บภาษี ความแน่นอนของ
ภาษีที่ต้องเสีย ความสะดวกในวัน เวลา และ
สถานที่ในการจัดเก็บภาษี และรวมถึงความ
ประหยัดในการจัดเก็บภาษี 
  เคร่ืองชี้วัดในการจัดเก็บภาษี 
  การจัดเก็บภาษี มีเคร่ืองมือที่เป็นที่
ย อม รับกันและนิ ยมใช้ วั ดห รือก าหนด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร มี 3 วิธี 
คือ 

 1. วัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ (Cost 
of Collection) ถือหลักว่าการจัดเก็บภาษีที่ดี
ควรถือหลักประหยัด โดยค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บควรจะต่ า ไม่ใช่เก็บภาษีได้มากแต่
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีก็มากด้วย การวัด
ประสิทธิภาพของการบริหารภาษีอากรตาม
วิธีนี้ มีแนวปฏิบัติโดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีที่เก็บได้ ถ้าอัตราส่วนของ
ค่าใช้จ่ายต่อภาษีที่เก็บได้ต่ าก็แสดงว่าการเก็บ
ภาษีนั้นมีประสิทธิภาพสูง 
 2. วัดจากรายได้ที่ เก็บได้จริงกับ
รายได้ที่ควรจะได้ (Actual Yields VS Potential 
Yields) ตามวิธีนี้จะต้องค านวณในการเก็บ
ภาษีอากรแต่ละประเภท ถ้าจะเก็บให้ได้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ควรได้รายได้เท่าไร แล้ว
เปรียบเทียบรายได้ที่ จะได้จริงของภาษี
ประเภทนั้นๆ กับรายได้ที่ควรจะได้ก็จะท าให้
รู้ว่าการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้นๆ  มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร 
 3. วัดค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีอากร
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย  (Compliance 
Cost) ตามวิธีนี้จะถือหลักว่าภาษีอากรที่ดีมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูง ควรเป็นภาษีที่
ผู้เสียภาษีเสียค่าใช้จ่าย 
 ในก า รปฏิ บั ติ ต า ม กฎหม า ย ต่ า 
กล่าวคือ ภาษีที่มีประสิทธิภาพควรเป็นภาษีที่
ง่าย มีข้อความแจ่มชัด และสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษีอากรที่ปฏิบัติตาม โดยไม่ต้องปรึกษา
ทนายความ 
  สรุปได้ว่าตัวชี้วัดว่าการจัดเก็บภาษี
อากรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บจะต้องต่ า  รายได้ที่
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จัดเก็บจริงเป็นรายได้ที่ควรจะได้ และผู้เสีย
ภาษีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามกฎหมายต่ า 
  แนวคิดเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น 
  ในการปกครองท้องถิ่นนั้นจะมีหลัก
ในก า รบ ริห า รก า รคลั ง ท้ อ ง ถิ่ น ที่ เ ป็ น
กระบวนการบริหารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณรายจ่าย การ
จัดเก็บหารายได้ และการตรวจสอบการคลัง 
โครงสร้างของการคลังท้องถิ่นจึงประกอบด้วย 
รายได้และรายจ่ายของท้องถิ่นโครงสร้าง
รายได้ของการปกครองท้องถิ่น แสดงให้เห็น
ถึงการกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลางให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง โดย
รัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดและแบ่งว่ารายได้
ประเภทใดบ้างที่ ให้ เป็นของท้องถิ่ นและ
รายได้ประเภทใดบ้างที่ยังคงเป็นของรัฐบาล
กลาง โดยก าหนดในรูปของกฎหมาย ทั้งที่
เป็นพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีก า 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึง
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
  ปัจจุบันท้องถิ่นแต่ ละ รูปแบบมี
โครงสร้างรายได้ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 
(มาลัยทิพย์  วานิชย์,  2542 : 29-32) 
  1.  รายได้ที่มาจากภาษีอากร จ าแนก
ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี ้
  1.1  ภาษีที่รัฐบาลท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บได้เอง (Locally Levied Taxes)  
  1.2  ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเพิ่มและ
จัดสรรให้ (Surcharge Taxes) เป็นภาษีที่
รัฐบาลกลางจัดเก็บในอัตราที่เพิ่มกว่าปกติ 

เพื่อน ามาจัดสรรให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น ภาษีที่
ส าคัญ ได้แก่ 
  1.3 ภาษีที่รัฐบาลจัดแบ่งให้ (Shared 
Tax) เป็นภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บและมอบเงิน
ทั้งหมดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
 2.  รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร (Non-
Tax Revenue) ซึ่งจะประกอบด้วย 
  2.1  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 
และค่าปรับ 
  2.2  รายได้จากทรัพย์สิน 
  2.3  รายได้จากสาธารณูปโภค 
  2.4  เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มี
ผู้อุทิศให้ 
 3. เ ง ิน อ ุดหน ุน  (Grants-In-Aid) 
โดยทั่วไปแล้วเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลกลาง
จัดสรรให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นนั้นจะแบ่งแยก
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 
  3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 
  3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  3.3  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณี
พิเศษ 
  4.  เงินสะสม 
 5.  เงินกู้ 
 โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น 
สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ รายจ่าย
ประจ าและรายจ่ายพิเศษ 
  ในส่วนของรายจ่ายประจ า จ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1.  รายจ่ายงบกลางเป็นรายจ่ายส าหรับ
หน่ วยงานทั่ วไปของท้ องถิ่ นที่ ไม่ แยกตั้ ง
ค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย 
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  2.  รายจ่ายของหน่วยงานเป็นรายจ่าย
ที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของท้องถิ่น
ตามการจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวด
รายจ่ายอ่ืนๆ หมวดค่าสาธารณูปโภค และ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  เน่ืองจากเทศบาลเป็นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น  ดั ง นั้ น จึ ง มี อิ ส ระ ในก า ร
ด าเนินการบริหารการคลังของตนเองได้
ภายในขอบเขตหนึ่ง  และเพื่อที่จะให้การ
บริหารงานคลังของเทศบาลทุกแห่งมีลักษณะ
ที่สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน และสามารถ
ด า เนินไปได้ อย่ า งมีประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2498 จึงได้จัดวางระบบและก าหนด
ระเบียบการบริหารงานคลังของเทศบาล
ออกเป็น 3 ประเด็นส าคัญ คือ รายได้ของ
เทศบาล รายจ่ายของเทศบาลและงบประมาณ
ประจ าปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มี
หน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น ให้กับเทศบาลต าบลวัง
หลวง จ านวน 1,512 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 324 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  มีค่ าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ .9 4 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–
test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อ
พบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีท้องถิ่น ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
49.0) โดยเรียงล าดับความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่น จากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีให้กับส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควบคู่กัน (ร้อยละ 96) รองลงมา 
บุคคลใดที่เปิดหอพักให้เช่า ต้องเสียภาษีป้าย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทษจาก
การไม่เสียภาษีจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา (ร้อยละ 78) โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ปิดไว้ตลอดปี โดยที่เจ้าของไม่อยู่
เองหรือให้ผู้ อ่ืนอยู่  นอกจากคนนอนเฝ้า 
เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ไม่
ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ร้อยละ 76) 
  ส่วนเร่ืองที่ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นน้อยที่สุด
คือ เร่ืองการก าหนดระยะเวลาเสียภาษีท้องถิ่น 
ประเภทของภาษีที่จะต้องช าระ และก าหนด
ระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น 

2. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
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ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษี
ท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาลต าบลวัง
หลวง โดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาล ด้านความสะดวกในการเสียภาษี
ท้องถิ่น และด้านการอ านวยความสะดวกและ
การประชาสัมพันธ์  ตามล าดับ และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 
  1) ด้านความสะดวกในการเสีย
ภาษีท้องถิ่น โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ สภาพความเหมาะสม
ของการจัดสถานที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ผู้มาช าระภาษีอากร รองลงมา สภาพอากาศ
บริเวณที่ช าระภาษีอากรมีความเหมาะสมและ
เย็นสบาย และความสะดวกในการเดินทางไป
ช าระภาษีอากร ณ ส านักงานเทศบาล 
  2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาล โดยภาพรวมและและทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การปฏิบัติตามระเบียบ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ รับช าระภาษีอากร 
การตอบข้อซักถาม การให้ข้อมูลรายละเอียด
ของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
การช าระภาษีอากร และความเอาใจใส่และ
ความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ที่ รับช าระ
ภาษีอากร 
  3) ด้านการอ านวยความสะดวก
และการประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมและและ
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้  การ

จัดระบบเอกสารของเทศบาลเพื่อให้ง่ายต่อ
การสื บค้นข้ อมู ล  คว ามทั่ วถึ ง ของก าร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนของเทศบาลเพื่อให้
ประชาชนมาช าระภาษีอากร และขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการช าระภาษีอากรมีความชัดเจน
และง่ายต่อการปฏิบัติ 

3. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความ
คิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของ
ประชาชนให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง ไม่
แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
สภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชน
ให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  โดยประชาชนที่มีอาชีพส่วนตัว มี
ความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของ
ประชาชนให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง 
แตกต่างกันกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม 

5. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของ
ประชาชนให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง ไม่
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

1. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
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ร้อยเอ็ด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีท้องถิ่น ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กรณิศ  จีมะวงษ์   (2552 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเร่ืองความรู้ ความเข้าใจใน
การช าระภาษีท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาล อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความเข้าใจในการช าระภาษีท้องถิ่นในเขต
เทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
การศึกษามีความสอดคล้องกันในเร่ืองที่
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีท้องถิ่น โดยผลการศึกษาพบว่า เร่ืองที่
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีท้องถิ่นน้อยที่สุดคือ การก าหนดระยะเวลา
เสียภาษีท้องถิ่น ประเภทของภาษีที่จะต้องช าระ 
และก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี
ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กรณิศ  
จีมะวงษ์  (2552 : บทคัดย่อ) ที่พบคือ ด้านที่
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุดคือ
ด้านก าหนดการช าระภาษี  ส่วนเร่ืองที่
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีท้องถิ่นมากที่สุดคือ ประชาชนมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีให้กับส่วนกลางและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควบคู่กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เทศบาลได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการศึกษา
ของ กิตติกร  หมู่พยัคฆ์ (2543 : บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ช าระภาษีประเภทต่างๆ ให้กับประชาชนของ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษา

เทศบาลต าบล ท่าใหม่ ต าบลท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ในจ านวนวิธีการต่างๆ ที่
เทศบาลสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กั บ
ประชาชนนั้น การส่งจดหมายถึงผู้รับโดยตรง 
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด กล่าวคือ 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับบ่อยมากที่สุดและท า
ให้ประชาชนเข้าใจไม่ชัดเจนมากที่สุด และเร่ือง
ที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจมากในระดับ
รองลงมา เช่น บุคคลใดที่เปิดหอพักให้เช่า ต้อง
เสียภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โทษจากการไม่เสียภาษีจะถูกด าเนินคดีทั้งทาง
แพ่งและทางอาญา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่
ปิดไว้ตลอดปี โดยที่เจ้าของไม่อยู่เองหรือให้
ผู้อ่ืนอยู่ นอกจากคนนอนเฝ้า เจ้าของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ไม่ต้องเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และจากการศึกษาของ ณรงค์  
เขมวิรัตน์  (2539 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
พบว่า ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล ดั้งนั้นเทศบาลควรจัดท าแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลต่อไป 

2. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษี
ท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาลต าบลวัง
หลวง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
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เทศบาล ด้านความสะดวกในการเสียภาษี
ท้องถิ่น และด้านการอ านวยความสะดวกและ
การประชาสัมพันธ์ ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่า เทศบาลได้ให้ความส าคัญและ
เอาใจใส่ต่อประชาชนผู้ เสียภาษีเป็นอย่างยิ่ง 
โดยด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้รับช าระภาษี
อากร การตอบข้อซักถาม การให้ข้อมูล
รายละเอียดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ท่านไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีอากร และความเอา
ใจใส่และความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ที่รับ
ช าระภาษีอากร  ในด้านความสะดวกในการเสีย
ภาษีท้องถิ่น เทศบาลได้ด าเนินการด้านสภาพ
ความเหมาะสมของการจัดสถานที่ เพื่อให้
บริการแก่ประชาชนผู้มาช าระภาษีอากร 
รองลงมา สภาพอากาศบริเวณที่ช าระภาษีอากร
มีความเหมาะสมและเย็นสบาย และความ
สะดวกในการเดินทางไปช าระภาษีอากร ณ 
ส านักงานเทศบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กรณิศ  จีมะวงษ์  (2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
เร่ืองความรู้ ความเข้าใจในการช าระภาษีท้องถิ่น
ของประชาชนในเขตเทศบาล อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า การอ านวย
ความสะดวกด้านสถานที่ช าระภาษี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  
ส่วนด้านการอ านวยความสะดวกและการ
ประชาสัมพันธ์  เทศบาลได้ด าเนินการโดย
ภาพรวมและและทุกข้ออยู่ ในระดับมาก
เช่นเดียวกับสองด้านดังกล่าวข้างต้น เร่ืองที่
ด าเนินการ เช่น การจัดระบบเอกสารของ
เทศบาลเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ความ
ทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนของ

เทศบาลเพื่อให้ประชาชนมาช าระภาษีอากร 
และขั้นตอนการปฏิบัติในการช าระภาษีอากรมี
ความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ 

3. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็น
ว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชน
ให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง ไม่แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าสภาพ
การเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชนให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่
มีอาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสีย
ภาษีท้องถิ่นของประชาชนให้กับเทศบาลต าบล
วังหลวง แตกต่างกันกับประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ ศราวุธ  
ชัยชนะ  (2547 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ท าการศึกษา
ความรู้ ความเข้าใจในการเสียภาษีท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่
พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแดดที่อาชีพต่างกัน ท าให้เกิด
ความแตกต่างเร่ืองการความรู้ ความเข้าใจในการ
เสียภาษีท้องถิ่น 

5. ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
ว่าสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชน
ให้กับเทศบาลต าบลวังหลวง ไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาเทศบาลควรจัดท า
แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต่อไป 

2. จากผลการศึกษา เทศบาลควร
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีในเร่ืองการก าหนดระยะเวลาเสียภาษี
ท้องถิ่น ประเภทของภาษีที่จะต้องช าระ และ
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี
ท้องถิ่น ให้มากยิ่งขึ้น 

3. เทศบาลควรด าเนินการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาคร้ัง
ต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสีย
ภาษีท้องถิ่นของประชาชน เพื่อเป็นแนวทาง
รณรงค์และส่งเสริมให้ เทศบาลสามารถ
จัดเก็บรายได้ ได้ดียิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างความ
ร่วมมือของประชาชนในการเสียภาษีท้องถิ่น
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับการ
จัดเก็บภาษีอากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล 
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