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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพของประชาชนกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบ า นแพ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคื อ ประชาชน
องคการบริหารสวนตำบลบานแพว จำนวน 305 คน โดยใชแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเร็ จ รู ป สถิ ติ ท่ี ใช ในการวิ เคราะห ได แ ก ค า สถิ ติ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า ส ว เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค า ที
ก า ร วิ เค ร า ะ ห ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ท า ง เดี ย ว แ ล ะ ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ แ บ บ เพี ย ร สั น
คานัยสำคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้กำหนดไวที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบ านแพ ว จังหวัดสมุทรสาคร
ระดับสูง จากการทดสอบสมมติฐานพบวาตัวแปรลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพทางดานอายุที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบ า นแพ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ส ว นตั ว แปรทางด า น เพศ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได ต อ เดื อ น
ไม มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบ า นแพ ว
จังหวัดสมุทรสาคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน, ประสิทธิภาพ, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อีเมล benchaporn.27@gmail.com
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อีเมล fsocwll@ku.ac.th
1

ภาคโปสเตอร
412

Abstract
The purpose of this research was to study the level of public opinion on the efficiency of
land and building tax collection of Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization, Samut Sakhon
Province and to study the relationship between quality service characteristics of the people and
efficiency in collecting land and buildings tax of Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization,
Samut Sakhon Province. The sample group used in the study was 305 residents of Ban Phaeo
Subdistrict Administrative Organization using a questionnaire. The data were analyzed using a
computer program. The statistics used for the analysis were statistical values, percentage, mean,
standard deviation. 'T test One-way ANOVA and Pearson's correlation coefficient. The statistical
significance used in this analysis was set at the 0.05 level. The results showed that Public opinion
on the efficiency of land and building tax collection of Ban Phaeo Subdistrict Administrative
Organization From the hypothesis testing, it was found that the age-quality service characteristics
variable had an effect on the efficiency of land and building tax collection of the Ban Phaeo
Subdistrict Administrative Organization, Samut Sakhon Province The variables in gender, education
level, occupation and monthly income had no effect on the efficiency of land and building tax
collection of Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization, Samut Sakhon Province statistically
significant at the 0.05 level.
Keywords: Public opinion, Efficiency, Land and Buildings Tax
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่สำคัญตามกฎหมายในการจัดทำโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหบริการทาง
สังคมการดูแลรักษาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยมีความเจริญ กาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
สงเสริมคุ ณ ภาพชีวิตของประชาชนในท องถิ่น และเพื่อใหบ รรลุเป าหมายดังกลาวจำเปน ตองมีรายไดเพี ยงพอชีวิต
ของประชาชนในท องถิ่น และเพื่ อใหบ รรลุเป าหมายดังกลาวจำเปน ตองมีรายไดเพี ยงพอตอการจัดเก็บ รายไดบ าง
ป ระเภ ท เป น ของตน เองเพื่ อให สาม ารถบ ริ ห ารกิ จ การภ ายใต ข อบ เขตอำน าจห น าที่ ที่ กำห น ดไว ไ ด
เนื่ อ งจ าก เดิ ม อ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด เก็ บ ภ าษี โรงเรื อ น แ ล ะ ที่ ดิ น แ ต ป จ จุ บั น มี ก าร
ยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินเปลี่ยนแปลงเปนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตั้ง
แตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนมา โดยรายไดจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดจะเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนำไปใชในการพัฒนาทองถิ่นและไมตองนำสงเปนรายไดแผนดินหรือรายไดของรัฐบาล ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนภาษีรูปแบบใหมที่มาแทนภาษีบำรุงทองที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เกิดขึ้นมาเพื่อกระตุน
ใหเกิดการใชประโยชนจากที่ดินอยางคุมคา ทำใหที่ดินไมถูกทิ้งรางโดยไมเกิดการพัฒนา เพื่อปรับปรุงขอบกพรองของ
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนการสรางระบบภาษีที่ม่ันคง โดยมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในอัตรา
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กาวหนา มีฐานภาษีที่กวางขึ้นจากภาษีตัวเดิม ตองมีการสงผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูคนในการชำระภาษี และใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อใหสะทอนมูลคาที่แทจริงทางเศรษฐกิจของที่ดิน และชวยกระตุนใหเกิดการ
นำที่ ดิ น ไปใช ป ระโยชน อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยป จ จุ บั น ในพื้ น ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบ า นแพ ว
จังหวัดสมุทรสาคร พบปญหาการไมเขาใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพราะพระราชบัญ ญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เปนพระราชบัญญัติใหมที่พึ่งดำเนินการบังคับใช หลายคนไมเขาใจตั้งแตกระบวนการ
ลงพื ้น ที ่ส ำรวจตลอดจนถึง การสง หนัง สือ แจง การเก็บ เรีย กภาษี ประชาชนผู เ สีย ภาษีย ัง ขาดความรู เกี ่ย วกับ
พระราชบัญ ญัต ิภ าษีที ่ด ิน และสิ ่ง ปลูก สรา ง พ.ศ. 2562 การศึก ษาครั ้ง นี ้จ ะมุ ง เนน เฉพาะการจัด เก็บ ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนการจัดเก็บภาษีตัวใหมที่พึ่งไดดำเนินการจัดเก็บไดเพียงหนึ่งปและผูศึกษาไดเปนหนึ่งใน
คณะสำรวจพื้นที่ที่ตองดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางดวยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
องคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพของประชาชนกับประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
หลักเกณฑ ที่ดีในการจัดเก็บภาษี ซึ่งหลักเกณฑที่ดีในการจัดเก็บ ภาษีนั้ นพอจะสรุป หลักที่ สำคัญ ได ดังนี้
(Adam Smith, 1776)
1. หลักของความแนนอน การบริหารการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพนั้นเก็บภาษีทุกประเภทจะตองมีความ
แนนอนและเปนที่แจงชัดแกผูเสียภาษีทุกคน กลาวคือ ในเรื่องฐานภาษี อัตราภาษี ตลอดจนวันเวลาและวิธีการที่
จัดเก็บภาษีนั้น หากการจัดเก็บบางประเภทขาดความแนนอนหรือมีความกำกวม (abirary) แลวจะทำใหการจัดเก็บทำ
ไดลำบาก และอาจเปน ชองทางกอใหเกิดการทุจริตและกอใหเกิดความไมเปน ธรรมแกผูเสียภาษี นอกจาก ความ
แนนอนในเรื่องกลาวมานั้น ยังอาจจะใชหลักของความแนนอนครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในเรื่องอื่นๆ
2. หลักของการจัดเก็บภาษีที่ดีนั้นภาษีอากรแตละประเภทที่จัดเก็บจะตองเปนภาระแกผูเสียภาษีนอยที่สุด
และเสียคาใชจายในการจัดเก็บภาษีต่ำที่สุดดวย ทั้งนี้เพราะวาทั้งภาระยุงยากในการเสียภาษีและต่ำใชจายในการ
บริหารการจัดเก็บนั้น มิไดกออะไรเพิ่มขึ้นแกผลผลิตของประเทศหากแตเปนการกอใหเกิดการใชทรัพยากรของสังคมไป
ในทางที่สูญเปลา
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3. หลักของความเสมอภาค การจัดเก็บภาษีที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดความยุติธรรมหรือความเสมอภาคในหมูผู
เสียภาษีทุกคน หลักความยุติธรรมในการเก็บภาษีนั้นเปนหัวใจสำกัญของระบบภาษีที่ดี การพิจารณาความเปนธรรม
นั้น เราจะตองพิจารณาทั้งความเปนธรรมเกี่ยวกับภาษีที่จัดเก็บ และความเปนธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีนั้น
4. หลักของการยอมรับการบริหารการจัดก็บภาษีอากรแตละประเภทจะทำใหงายขึ้น ถาหากประชาชนให
ความรวมมือในการเสียภาษี อยางไรก็ตามการที่ประชาชนจะยินดีใหความรวมมือในการเสียภาษีนั้น ภาษีอากรทุกชนิด
ที่จะจัดเก็บจากประชาชนจะตองไดรับการยอมรับจากประชาชนสวนใหญดวย
5. หลักของการทำรายได ภาษีที่ดีสำหรับรัฐบาลนั้นควรเปนภาษีที่สามารถทำรายได ใหแกรัฐบาลเปนอยางดี
ดวย กลาวคือเปนภาษีที่มีฐานใหญ และฐานของภาษีขยายตัวไดรวดเร็วตามความเจริญเดิม ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให
รัฐบาลไดรับรายไดจากภาษีอากรนั้นไดมาก โดยที่ไมตองเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีนั้น
6. หลักของความยืดหยุน ภาษีที่ดีน้ั น ควรที่จะเป น ภาษี ที่มีความยืดหยุน และสามารถปรับ ตัวเขากับ การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรฐกิจของประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของผูสียภาษีได
John D. Millet (1954) ไดใหนิยามวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทำใหเกิดความพึงพอใจ
และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการใหกับประชาชน โดย
พิจารณาจาก 1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 3. การใหบริการอยางเพียงพอ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง 5. การใหบริการอยางกาวหนา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
1. ดานหลักของความแนนอน
2. ดานหลักของการจัดเก็บภาษีที่ดี
3. ดานหลักของความเสมอภาค
4. ดานหลักของการยอมรับการบริหาร
5. ดานหลักของการทำรายได
6. ดานหลักของความยืดหยุน

ลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ
1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน
2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา
3. การใหบริการอยางเพียงพอ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง
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วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ ที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลบาน
แพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีจำนวน 10,400 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จะใชหลักการคำนวณโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป G*Power มีรายละเอียดดังนี้ 1. กรณี
ทดสอบ (t-test) 2. กรณีทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 3. กรณีการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Multiple Correlation Coeffient) เมื่อพิจารณาขนาดตัวอยางของสถิติทั้ง 3 ประเภท (210,
305,138 ตัวอยาง) ดังนั้นตัวอยางที่ครอบคลุมสถิติดังกลาว เทากับ 305 ตัวอยาง เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ใช
แบบสอบถามเป นเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบงเนื้อหาในแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนแรก เปน
แบบสอบถามที่ เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล พื้ น ฐานส วนบุ ค คลของกลุ ม ตั วอย าง ซึ่ งเป น ตั วแปรอิ ส ระ ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สวนที่สอง ลักษณะการใหบ ริการที่มีคุณ ภาพ จำนวน 5 ดาน ไดแก 1. ดานการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2. ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4. ดานการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง 5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา สวนที่สาม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง จำนวน 6 ดาน ไดแก 1. ดานหลักของความแนนอน 2. ดานหลักของการจัดเก็บภาษีที่ดี 3. ดานหลักของความ
เสมอภาค 4. ดานหลักของการยอมรับการบริหาร 5. ดานหลักของการทำรายได 6. ดานหลักของความยืดหยุน วิธีเก็บ
ขอมูล เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน
ดังนี้ 1. การหาความแมนตรง (Validity) โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลั ง เพื่ อ ทำการตรวจสอบความถู ก ต อ งแม น ยำตรงเชิ ง เนื้ อ หาของคำถามในแต ล ะข อ ว า คำถามต า งๆ
ในแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม หลังจากนั้น นำมาแกไขปรับปรุงขอคำถามในดาน
ภาษาให เหมาะสมเพื่ อ ให ผู ต อบแบบสอบถามเข า ใจได ง า ย 2. การหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ผู วิ จั ย ได น ำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบกอนเก็บขอมูลจริง กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่จะศึกษา คือ อบต.
หลักสอง ซึ่งมิใชเปนกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำมาทำการวิเคราะหหาความเชื่อมั่นรายขอ (Item Analysis)
โดยวิธีการความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ผลการทดสอบพบวาแบบสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.795 แบบสอบถามประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.839 การวิเคราะหขอมูล เพื่อใหการศึกษาวิจัยดำเนิน ไปอยาง
นาเชื่อถือ จึงใชการวิเคราะหขอมูลที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 1. ลง
หมายเลขประจำแบบสอบถาม โดยเริ่มจากฉบับแรกถึงฉบับสุดทายตามลำดับ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ
ขั้นตอนตอไป และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบภายหลัง 2. นำแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่
กำหนด แลวนำขอมูลไปดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบล
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุมประชาการ คือ ประชาชนเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว จำนวนทั้งสิ้น
10,400 คน ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป G*Power ไดจำนวนตัวอยางเทากับ 305
คน โดยทำการหาจำนวนประชากรที่ตองการสุมตัวอยางในแตละประเภท โดยการสุมตัวอยางแบบชั้น ภูมิ โดยไม
คำนึงถึงสั ตสวน (Non-Proportiona Stratified Sampling) เมื่อไดจ ำนวนของกลุ มตัวอยางที่ จ ะทำการศึกษาแล ว
ผู ศึ ก ษาเลื อ กสุ ม กลุ ม ตั ว อย า งแบบไม ใ ช ห ลั ก ความน า จะเป น โดยใช วิ ธี ก ารเลื อ กตามสะดวก (Convenience
Sampling)
สำหรับตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เพศ อายุ ระตับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ
ลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ สวนตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
แบบสอบถามที่ ใช ในการประกอบวิ จั ย ประกอบไปด ว ย 3 ส ว น คื อ ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระตับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยกำหนดความ
คิดเห็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 20
ขอ และสวนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการ
บริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 30 ขอ
สถิ ติ ที่ ใช ในการวิ จั ย ค า สถิ ติ ค วามถี่ (Frequency และ คำสถิ ติ รอ ยละ (Percentage) ใช ส ำหรับ อธิ บ าย
ลักษณะขอมูลทั่วไป เพศ อายุ คาเฉลี่ย (Mean) และ คำเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายความ
คิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร ใชการทดสอบที่ (t - test) ใชในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกเปน 2 กลุม
ไดแก เพศ ใชการวิเคราะห การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชเปรียบเที ยบคาเฉลี่ยความคิดเห็น ของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งจำแนกตัวแปรอิสระออกเปน 3 กลุมขึ้นไป ไดแก การใหบริการอยางเทาเทียมกัน การใหบริการอยาง
รวดเร็วทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง การใหบริการอยางกาวหนา เมื่อพบความ
แตกตางจึงทำการวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของ LSD เปรียบเทียบ การใหบริการอยางเทาเทียมกัน
การใหบ ริก ารอยางรวดเร็วทั น เวลา การให บ ริก ารอยางเพี ยงพอ การให บ ริการอยางตอเนื่อง การใหบ ริการอยาง
กาวหนา และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ใช
อธิบ ายความสัมพัน ธระหวางประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีที่ ดิน และสิ่งปลูกสราง ระดับ นั ยสำคัญ ทางสถิติที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้กำหนดไวที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญปนเพศหญิง จำนวน 153 คน คิดเปนรอยละ 50.2
และเปนเพศชาย จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 49.8
2. อายุ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญมีอายุ 31 -40 ป จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ
32.5รองลงมาอายุ 41 - 50 ป จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.6 มีอายุ 18 - 30 ป จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ
19.3 มีอายุ 51 – 60 ป จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 16.1 และนอยที่สุด อายุ 61 ปข้ึนไป จำนวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 7.5
3. ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญอยูระดับปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 50.5 และนอยที่สุดระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเปน รอยละ 1.6
4. อาชีพ ของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 133 คน
คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 29.2 ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจางทั่วไป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 18 ประกอบอาชีพขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และนอยที่สุดประกอบ อาชีพอื่นๆ 5 คน คิดเปนรอยละ 1.6
5. รายไดตอเดือน ของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญรายไดตอเดือน 10,000- 20,000
บาท จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมารายไดตอเดือน 20,001- 30,000 จำนวน 82 คน คิดเปนรอย
ละ 26.9 รายได ต อ เดื อ น ไม ต่ ำกวา10,000 จำนวน 56 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 18.4 รายได ต อ เดื อน 30,001 ขึ้น ไป
จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.1
ลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ
แสดงให เห็ น วา ประชาชนเขตองคก ารบริหารสวนตำบลบ านแพ ว มี ลักษณะการให บ ริการที่ มี
คุณภาพในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การใหบริการอยางเทาเทียมกัน
การใหบ ริก ารอยางรวดเร็วทั น เวลา การให บ ริก ารอยางเพี ยงพอ การให บ ริก ารอย างตอเนื่อง การใหบ ริก ารอยาง
กาวหนา มีคาเฉลี่ย 4.15
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
แสดงใหเห็นวา ประชาชนเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว มีความเห็นตอประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางอยูในระตับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.50 โดยระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ทั้ง 6 ดาน มีดังนี้ ดานหลักของความแนนอน ดานหลักของการจัดเก็บภาษีที่ดี ดานหลักของความ
เสมอภาค ดานหลักของการยอมรับการบริหาร ดานหลักของการทำรายได ดานหลักของความยืดหยุน อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 3. 33
อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหาร
สวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันไมวาจะเพศใดๆ ก็สามารถแสดงความ
ภาคโปสเตอร
418

คิดเห็นของตนเองไดอยางเปนอิสระ ไมวาตางเพศกันเราก็เคารพในความเห็นของกันและกัน แมจะมีความเห็นเหมือน
หรือตางก็สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ รวมไปถึงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครดวยเชนกัน ที่พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวภัทร
แววเสียง (2549) ศึกษาเรื่อง “ปญหาในการชำระภาษีของประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี : กรณีศึกษาองคการบริหาร
ส ว นตำบลเนิ น พระ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ต ระยอง” กาญจนา หิ รั ญ เรื อ ง (2553) ศึ ก ษาเรื่อ ง “แนวทางการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององคการบริหารสวนตำบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลคลองสระ
อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี” และนุจริญ วงสุภาพ (2559) ศึกษาเรื่อง “สภาพและปญหาในการจัดเก็บ
ภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
2. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหาร
สวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ชวงอายุของคนแตละชวงจะผลตอการตัดสินใจ โดย
แตละคนจะอาศัยประสบการณที่เคยเผชิญมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ อายุที่เพิ่มมากขึ้นสงผลตอการตัดสินใจ
เพราะตองผานการไตรตรองมาอยางที่กอนที่ตัดสินใจ เนื่องจากตองมองถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวม
ไปถึงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร ดวยเชนกัน ที่พบวา อายุที่แตกตางกันสงผลมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางแตกตางกันกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนุจริญ วงสุภาพ (2559) ศึกษาเรื่อง “สภาพและ
ปญหาในการจัดเก็บภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
3. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวน
ตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่จบการศึกษาชวงตางๆ ที่แตกตางกันนั้น
ทุกคนตองการทำหนาที่ของตนเองในการเสียภาษีตามที่รัฐกำหนด และตองการเห็นการจัดการอยางมีประสิทธิภาพของ
หนวยงานรัฐ มีบุคลากรในหนวยงานที่มีคุณภาพที่คอยดูแลเขตพื้นที่นั้นๆ สามารถคอยชวยแกไขปญหาตางๆไดอยาง
สัมฤทธิ์ผล รวมไปถึงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวน
ตำบลบ า นแพ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสาครด ว ยเช น กั น ที่ พ บว า ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนุจริญ วงสุภาพ
(2559) ศึกษาเรื่อง “สภาพและปญหาในการจัดเก็บภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
4. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวน
ตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ทั้งนี้แมประชาชนประกอบอาชีพที่แตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน เพราะทุกอาชีพมีหนาที่ที่จะตองเสียภาษีทุกคน
เพราะภาษีที่เสียไปจะนำกลับมาพัฒนาประเทศ หรือเขตที่อาศัยใหมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครดวย
เชนกัน ที่พบวา อาชีพที่ แตกตางกันสงผลมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไม
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แตกต างกัน ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของสุวภัทร แววเสียง (2549) ศึกษาเรื่อง “ปญ หาในการชำระภาษีของ
ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัตระยอง”
5. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหาร
สวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ทั้งนี้ ประชาชนมีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันนั้น ไมสามารถทำ
ใหความคิดเห็นแตกตางกัน เนื่องจากทุกคนมุงหวังที่จะเห็นการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ วางงานอยาง
เปนระบบ และจัดเก็บไดตามเปาหมายที่หนวยงานกำหนด มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนทางการ รวมไปถึงความ
คิด เห็น ตอประสิ ท ธิภ าพในการจัด เก็ บ ภาษี ที่ดิ น และสิ่งปลู ก สรางขององค ก ารบริห ารสวนตำบลบ านแพ ว จังหวั ด
สมุทรสาคร ดวยเชนกัน ที่พบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนุจริญ วงสุภาพ (2559) ศึกษาเรื่อง “สภาพและ
ปญหาในการจัดเก็บภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
6. ลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยความสัมพันธดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน
และอยูในระดับสูง (0.918) แสดงใหเห็นวาปจจุบันประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมีปจจัยที่ทำให
ทุกคนไดรับความสะดวกสบายในการเสียภาษี ภาษีมีความถูกตอง สามารถตรวจสอบได ถือไดวาลักษณะการใหบริการที่มี
คุณ ภาพมีค วามสัมพั น ธกับ ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลู กสราง ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ
แววดาว ศรีคําสุข (2546) ศึกษาเรื่อง “ปญหาในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่นของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบล
ในเขตจังหวัดเชียงใหม” ธีระศักดิ์ โฆษคุณ วุฒิ (2547) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่ มีผลตอผลสัมฤทธิ์ในการจัดเก็บของ
องคการบริหารสวนตำบลบานแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม” ธรรมรัตน กิตติวิบูลย (2550) ศึกษาเรื่อง
“ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม ” เดื อนน อย จัน ทรสาขา (2553) ศึก ษาเรื่อง “ป จ จัยที่ สงผลต อประสิท ธิภ าพการจัดเก็บ รายไดอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมุกตาหาร” นปภสร สุวรรณมณี (2552) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” สมฤทัย มานิตย (2554) ศึกษาเรื่อง
“ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่นของ เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสิงหบุรี”
และปาริฉัตร ภูตองลม (2559) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน
ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ”
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากการศึกษาพบวารูปแบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางยังเปนรูปแบบเดิม คือการรับชำระใน
ภายในสำนักงานเพียงอยางเดียว ซึ่งในปจจุบันการเขาถึงเทคโนโลยี อินเทอรเน็ต ทำไดงาย ดังนั้นผูรับชำระภาษีควรจะ
ประยุกตใชสื่อเทคโนโลยี อินเทอรเน็ต โดยไปรับชำระภาษีดานนอกหนวยงาน บริเวณชุมชน
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(2) หนวยงานรัฐควรประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เนื่องจากเปน
ภาษีรูปแบบใหมที่ประชาชนยังไมคอยเขาใจ และมีการเรียกเก็บที่คอนขางสูงขึ้นตามฐานภาษีใหม
(3) บุ ค ลากรผู รั บ ชำระภาษี นั้ น มี ค วามสำคั ญ เป น อย า งมาก ควรส ง เสริม ให มี ค วามรูค วามชำนาญ เป น
เจาหนาที่ที่สามารถสื่อสารกับประชาชนใหเขาใจงาย และสามารถสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) การศึก ษาครั้งนี้ เป น การศึก ษาเฉพาะประชาชนของเขตองคก ารบริห ารส วนตำบลบานแพ ว จังหวั ด
สมุทรสาครเทานั้น ไมสามารถอธิบายความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดได
ในการวิจัยครั้งตอไปควรเปนการศึกษาเปรียบเทียบบุคลากรสวนอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งจะใหความชัดเจนไดมากยิ่งขึ้น
(2) ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางขององคการบริหารสวน ตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ในเชิงคุณภาพ หรือผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อที่จะไดขอมูลในพื้นที่แบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
(3) ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานตางๆ ใหมากขึ้น แลวนำมาเปรียบเทียบให
เห็นภาพแบบชัดๆ เพื่อใหเห็นความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ เล มนี้ สำเร็ จลุ ลวงได ดวยดี ดวยความเมตตาและความกรุ ณ าอย างสู งของคณาจารย หลายท าน
โดยเฉพาะอยางยิ่งรองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท รองศาสตราจารย อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒนที่ถายทอดความรู
รวมทั้ ง คำปรึ ก ษาที่ เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ในการทำวิ ท ยานิ พ นธ ต ลอดจนตรวจแก ไขข อ บกพร อ งต า งๆ ทำให
วิ ทยานิ พ นธ เล มนี้ สำเร็ จโดยสมบู รณ ยิ่งขึ้ นผู วิจัยขอกราบขอบพระคุ ณ ไว ณ ที่ นี้ ข อขอบพระคุ ณ ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลบานแพว ขอขอบคุณ เพื่ อนๆ นิ สิตปริญ ญาโทรัฐศาสตร (ภาคพิ เศษ) ทุกทานที่ ให ความ
ชวยเหลือเปนกำลังใจที่ดีมาตลอดในระยะเวลาที่ดีมาตลอด ในระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงนี้
และขอขอบคุณประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพวทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
สุ ด ท า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทุ ก ท า นที่ ท ำให วิ ท ยานิ พ นธ เ ล ม นี้ ส ำเร็ จ ไปได ด ว ยดี เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ญาติ พี่ น อ ง เพื่ อ นๆทุ ก คน ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ครอบครั ว ป ญ ญาวานิ ช กุ ล
ที่ไดมอบความรัก ความหวงใย และกำลังใจ อันมีคายิ่งสำหรับผูวิจัยตลอดมา
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