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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ราชบุรี 2) ศึกษาปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ราชบุรี และ 3) เสนอแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี   
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรกองคลงัสังกัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีใน 10 
อ  าเภอ จ านวน 112 แห่งๆ ละ 4 คน รวมเป็น 448 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 87 แห่ง 
จ านวน 348 คน สุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่  ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) การแจกแจงความถ่ี (Frequency  Distribution) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่  การทดสอบค่าที (t- Test ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One- Way Analysis of 
Variance) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Multiple Regression Analysis)  และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis ) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก   ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีอากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์  อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย  4.06  
ดา้นงบประมาณ  มีค่าเฉล่ียรองลงมา  4.02  และดา้นโครงสร้างของภาษีอากรมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  3.86  2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัราชบุรีประกอบด้วย  2.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง  
ระดับการศึกษา  สาขาวิชาท่ีส าเร็จ  ประสบการณ์การการท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีแตกต่างกัน  
2.2)  ปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีอยู่ในระดบัมาก  ประกอบดว้ย การวางแผน
ด าเนินงานจดัเก็บภาษี และการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียสูดสุด  4.06  การติดตามควบคุมผลการด าเนินงานจดัเก็บภาษีมีค่าเฉล่ีย 4.02  และร่วมกนั
อธิบายความแปรปรวนของระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 31.5 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 3) แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี พบว่า ดา้นโครงสร้างภาษีควรปรับปรุงอตัราการจดัเก็บภาษีให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีมาตรการ
บังคับการจัดเก็บภาษีส าหรับผูท่ี้หลีกเล่ียงการเสียภาษี ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นธรรม  
ดา้นเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บควรจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการทุกคนอย่าง
เสมอภาค สร้างขวญัและก าลงัใจแก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน และดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือให้ปฏิบติัตามกฎหมายภาษี ควรมีมาตรการจูงใจให้
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ประชาชนเต็มใจมาช าระภาษี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการน าเงินภาษีมาใชพ้ฒันาทอ้งถ่ินสร้างค่านิยมรัก
ทอ้งถ่ินของตนเอง และควรเพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการช าระภาษีผา่นทางธนาคาร ไปรษณีย ์หรือระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  การจดัเก็บภาษี  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

Abstract  
The objectives of this  research were  1) to study the level  efficiency of tax collection of  local administrative organizat ion in 

Ratchaburi province  2) to study  factors affecting the efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province, 
and  3) to  propose guideline to strengthen  efficiency  of  tax collection of  local administrative organization in Ratchabu ri province.  
This research was the survey research. The population and the sample groups was personnel in the finance division  of the local 
administrative organization from 112 locations consisted of 4 staffs for each location, total 448 people . The sample size wa s calculated by 
Taro Yamane. The samples of 348 people was recruited by 87  locations  using  the simple  random  sampling .The instruments was 
questionnaires,   
the statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, frequency, t -test , One way ANOVA, stepwise multiple 
regression analysis and content analysis. 

 Research finding showed that 1) the level efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi pro vince 
was overall and in each individual aspect at a high level, efficiency of tax collection of  local administrative organization, the location and 
materials were at high level mean 4.06,  budget side the mean followed by 4.02  tax structure has the lowest mean of 3.86 2) factors affecting 
the efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province, 2.1) Personal characteristic factors in terms of 
gender, age, position, education, field of study or degree, different work experiences affect the taxation efficiency that we re  different, and 
2.2) The methods of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province at a high level were providing guidelines in 
the development of tax collection, operation planning at a high level and mean of 4.06 and controlling the mean of 4.02. The variance were 
analyzed for the efficiency of tax collection of local administrative organization in Ratchaburi province which was found at 31.5%, at the 
0.05 level of significance. 3) The guidelines to optimize the efficiency improvement of tax collection of  local ad ministrative organization 
in Ratchaburi province consisted of revenue structure, the improvement of tax rate, the legal measures to combat tax evasion,  the staffs 
working on tax collection should be trained annually in order to enhance their knowledge as w ell as skills, build their consciousness in 
equitable service, propose the morale for job performance, create the organizational climate, drive tax incentives for suppor ting taxpayers’ 
willingness, the leaders in local community should enrich people’s awareness in local styles and the channels for taxpayers should be 
increased such as banking, mailing or internet.  

    

Keywords : Efficiency , Tax Collection, Local Administrative Organization 
 
 

บทน า   
ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัเก็บรายไดข้องตนเองคิดเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัรายรับ

ทั้งหมดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือมีการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีมากข้ึน แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถ
พึ่งรายไดข้องตนเองได ้ยงัตอ้งพ่ึงพาเงินช่วยเหลือจากรัฐเน่ืองจากขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได ้ [1] โดยเปรียบเทียบ 
จากขอ้มูลการจดัเก็บรายไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลการจดัเก็บรายไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  (หน่วย:ลา้นบาท) 

ล าดบัท่ี ช่ือ อ าเภอ 
จดัเก็บเอง 
(ลา้นบาท) 

รัฐจดัสรร 
(ลา้นบาท) 

เงินอุดหนุน 
(ลา้นบาท) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

1 อ าเภอเมือง 230.57 1,235.84 842.47 2,308.88 
2 อ าเภอบา้นโป่ง 101.67 568.46 555.90 1,226.03 
3 อ าเภอโพธาราม 60.77 482.33 474.37 1,017.47 
4 อ าเภอจอมบึง 18.91 183.94 161.79 364.64 
5 อ าเภอด าเนินสะดวก 52.16 289.45 272.15 613.76 
6 อ าเภอบางแพ 14.05 163.82 139.54 317.41 
7 อ าเภอปากท่อ 19.77 224.02 188.68 432.47 
8 อ าเภอวดัเพลง 2.68 56.97 42.33 101.98 
9 อ าเภอสวนผึ้ง 8.8 124.53 114.13 247.46 
10 อ าเภอบา้นคา 5.5 60.58 67.95 134.03 
 รวม 514.88 3,389.94 2,859.31 6,764.13 

 

ท่ีมา: ขอ้มูลรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ( 2559: 210-212)    
ตารางท่ี 2  ขอ้มูลผลการจดัเก็บรายได ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วย:ลา้นบาท) 

ล าดบัท่ี ช่ือ อ าเภอ 
จดัเก็บเอง 
(ลา้นบาท) 

รัฐจดัสรร 
(ลา้นบาท) 

เงินอุดหนุน 
(ลา้นบาท) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

1 อ าเภอเมือง 224.78 791.04 973.70 2327.77 
2 อ าเภอบา้นโป่ง 88.54 298.32 318.84 692.40 
3 อ าเภอโพธาราม 55.08 459.82 481.83 998.06 
4 อ าเภอจอมบึง 16.50 177.36 179.01 372.80 
5 อ าเภอด าเนินสะดวก 52.9 289.61 275.14 624.65 
6 อ าเภอบางแพ 13.43 154.94 140.25 309.12 
7 อ าเภอปากท่อ 17.01 207.67 180.16 404.86 
8 อ าเภอวดัเพลง 5.03 54.73 33.70 93.45 
9 อ าเภอสวนผึ้ง 5.05 116.73 120.91 246.58 
10 อ าเภอบา้นคา 5.75 56.86 67.88 130.49 

 รวม 484.07 2607.08 2771.42 6,200.18 
 

ท่ีมา: ขอ้มูลรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2560  ( 2560: 207-210)   
ขณะท่ีการจดัหาสาธารณูปโภคใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนั

องค์กรปกครองทอ้งถ่ินทุกแห่งประสบปัญหาเร่ืองการมีรายไดจ้ ากดั จึงท าให้การจดัหาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ 
ไม่เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน ดังนั้นการคน้หาโอกาสและทางเลือกในการพฒันารายไดท่ี้สอดคลอ้งกับสภาวะ
ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมในทอ้งถ่ินนั้นๆ ประกอบกบัการควบคุมค่าใชจ่้ายให้มีระดบัท่ีเหมาะสม เป็นการแกปั้ญหาท่ีท าให้
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ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน การเพ่ิมหารายไดห้ลกัจากการรับจดัสรรจากรัฐ ท าให้สถานการณ์คลงัขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินไม่
มัน่คงในระยะยาวจะพ่ึงพาตนเองไม่ได ้ควบคู่ไปกบัการกระจายอ านาจการปกครองจากราชการส่วนกลางไปยงัราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน และส่วนกลางยงัมีการโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการปกครอง
ตนเองมากข้ึนความสามารถและประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดห้รือภาษีก็ทวีความส าคญั และเป็นหัวใจของการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน  องค์กรปกครองทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การเงินการคลงั  และมีอ านาจ
หน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากน้ียงัก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  เพ่ือพฒันาการ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง [2]  

ดว้ยเหตุดงักล่าวปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงถือว่าเป็น 
ส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นพนกังานส่วนต าบลท่ีปฏิบติังานในฐานะพนกังานส่วนต าบลสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นไร่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี พบว่า การจดัเก็บภาษีอากรของแต่ละปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการจดัเก็บ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น มีลูกหน้ีคา้งช าระภาษี ผูท้  าหน้าท่ีเสียภาษีอากรตอ้งเสียค่าปรับเน่ืองจากช าระเงินล่าชา้กว่าก าหนด 
ปัญหาประชาชนผูเ้สียภาษีอากรขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ปัญหาเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีอากรของรัฐขาดการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมาช าระภาษีอากรตามหน้าท่ีของ
พลเมืองดี ปัญหาขาดแคลนเจา้หน้าท่ีรัฐ ปัญหาความรวดเร็วในการให้บริการ ปัญหาเจา้หน้าท่ีของรัฐขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร ปัญหาเจา้หนา้ท่ียงัขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรใหค้รบตามทะเบียนคุมผู ้
ช าระภาษี ประชาชนผูเ้สียภาษีอากรขาดจิตส านึกในการเสียภาษีอากรและการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยปัญหาดงักล่าว  
ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิง่ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีอากร ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 
3. เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

ราชบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี ดงัน้ี 
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         ตวัแปรต้น                                                                             ตวัแปรตาม 
  ( Independent  Variables)             (Dependent Variables)               
      

  ปัจจยัส่วนบุคคล 
     - เพศ 
    - อาย ุ
    - ต าแหน่ง 
    - ระดบัการศึกษา 
   - สาขาวชิาท่ีส าเร็จ 

         
 
 
 
                    ปัจจยักระบวนการจดัเกบ็ภาษี 
- การวางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษี 
           ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  ระเบียบของเจา้หนา้ท่ี 
           การประชาสมัพนัธ์ 
- การด าเนินงาน 
- ติดตามและควบคุมผลการด าเนินงานจดัเก็บภาษี 
   

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี  

กลุ่มประชากร คือ บุคลากรกองคลงัสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี จ านวน 112 แห่ง ๆ ละ 
4 คนรวมเป็น 448 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหนา้งาน  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บภาษีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีใน 10  อ าเภอ จ านวน 87 แห่งๆ ละ4 คน รวม 348 คน ดว้ยสูตรการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่ง ระดบัการศึกษา สาขาวชิาท่ีส าเร็จ 
และประสบการณ์การท างาน จ านวน 6 ขอ้ 

ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษ ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่: 

ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัราชบุรี 
-  การท างานของเจา้หนา้ท่ี 
-  งบประมาณ 
-  สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ 
-  โครงสร้างของภาษีอากร 
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 ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 4  เร่ือง 
จ านวน 16 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  3 เร่ือง จ านวน 30 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  Diviation )  การทดสอบค่าที (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) 
การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)     

 

ผลการวจัิย 
 ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายไดท่ี้ท าการศึกษาจ านวน 348  คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 52.59  มีอายอุยูร่ะหวา่ง  41-50  ปี  คิดเป็นร้อยละ 42.24  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้คิดเป็น
ร้อยละ 52.59  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 43.68 ส าเร็จสาขาวชิาการเงิน คิดเป็นร้อยละ 37.93  และมีประสบการณ์
การท างานดา้นการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมากกวา่ 5  ปี คิดเป็นร้อยละ  45.69  

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.00   
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า  ด้านสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.06 รองลงมาดา้นงบประมาณ  มีค่าเฉล่ีย  4.02   
ดา้นการท างานของเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ีย  3.94  และโครงสร้างของภาษีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  3.86   

หน่วยงานจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่  เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีไม่แตกต่างกนั อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่าง
กนั  ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั  สาขาท่ีส าเร็จส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั  และ
ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  3.98   
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า  ดา้นการวางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษี และการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.06  รองลงมาการ
วางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษีใน เร่ืองความรู้เก่ียวกบั  กฎหมาย  ระเบียบมีค่าเฉล่ีย  4.04  การติดตามและควบคุมผลการด าเนินงาน
จดัเก็บภาษี มีค่าเฉล่ีย 4.02 และการวางแผนด าเนินงานจดัเก็บภาษีใน เร่ือง  การประชาสมัพนัธ์มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3.76 

แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 
พบว่า ดา้นโครงสร้างภาษีควรปรับปรุงอตัราการจดัเก็บภาษีให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีมาตรการบงัคบัการ
จดัเก็บภาษีส าหรับผูท่ี้หลีกเล่ียงการเสียภาษี ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถจดัเก็บไดถู้กตอ้งและเป็นธรรม ดา้น
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บควรจดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง สร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการทุกคน
อย่างเสมอภาค สร้างขวญัและก าลงัใจแก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน และด้านบรรยากาศท่ีเอ้ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ควรมี
มาตรการจูงใจให้ประชาชนเต็มใจมาช าระภาษี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการน าเงินภาษีมาใช้
พฒันาทอ้งถ่ินสร้างค่านิยมรักทอ้งถ่ินของตนเอง และควรเพ่ิมช่องทางการให้บริการช าระภาษีผ่านทางธนาคาร ไปรษณีย ์หรือ
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  
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ตารางที ่ 3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีกบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 

 ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี 
b SEb ß t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.033   4.380 0.000 
การวางแผนด าเนินงาน 0.314 0.336 0.283 4.077 0.000 
การด าเนินงาน 0.252 0.327 0.229 4.340 0.000 
การติดตามและควบคุม 0.158 0.325 0.149 2.259 0.025 
R =  0.562   R2 = 0.315  S.E. = 0.325  F = 52.813  Sig. = 0.000 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางพบวา่  กระบวนการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย การวางแผนด าเนินงานจดัเก็บ

ภาษี การด าเนินงาน  การติดตามและควบคุมผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีและร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของระดบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดร้้อยละ 31.5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.562   และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.) 
เท่ากบั 0.325  

ตารางที ่4  แสดง ระดบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวมขอ้ความ 

n = 348 
ระดบัประสิทธิภาพ 

  S.D. 
1 การท างานของเจา้หนา้ท่ี 3.94 0.09 มาก 
2 งบประมาณ 4.02 0.12 มาก 
3 สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ 4.06 0.12 มาก 
4 โครงสร้างของภาษี 3.86 0.76 มาก 

รวม 4.00 0.45 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย  4.00  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นสถานท่ีและวสัดุ
อุปกรณ์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.06  และดา้นงบประมาณ มีค่าเฉล่ียรองลงมา 4.02  และระดบัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้น
โครงสร้างของภาษีมีค่าเฉล่ีย 3.86        
 

อภิปรายผล  
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี

พบวา่  ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจจะเป็นเพราะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตามนโยบายของรัฐในการปฏิรูประบบราชการท่ีตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน จึงอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหร้ะดบัประสิทธิภาพในการเก็บภาษีอยูใ่นระดบั
มาก เช่น มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการท าฐานขอ้มูลและกระบวนการจดัเก็บภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยอดยิง่ 
รักสัตย ์[3] ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบลในจงัหวดัล าปาง  ผลการศึกษา
พบวา่ การปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรนิภา  กญัญาหัตถ์
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[4] ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกวรรณ  ธนาเลิศสมบูรณ์ [5] ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกองการเงิน และบญัชี กรมชลประทาน  อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกันสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพรวรรณ จันทรสุข [6]  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ส านกังานคลงัจงัหวดั   ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี
อากรท่ีแตกต่างกันสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวสันต์ นนทะสัน[7] ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามทรรศนะของพนกังานส่วนต าบล  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ภาษีอากรท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาธิต  แกว้รากมุก [8] ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สาขาท่ีส าเร็จส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีอากรท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ     มณฑกานต์  หวงัถนอม [9] ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนต าบล  
ในอ าเภอทบัสะแก  และประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษีท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของยอดยิง่ รักสตัย ์[10] ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลในจงัหวดัล าปาง 
 จากการศึกษาปัจจยักระบวนการจดัเก็บภาษีอากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีพบวา่ 
 ด้านการวางแผนการด าเนินงานจัดเก็บภาษี เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ จดัท าแผนในการปฏิบติังานจดัเก็บภาษี ให้บรรลุ
ตามจุดประสงค ์ ไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธีิการ ด าเนินงาน งบประมาณ อตัราก าลงั และ ระยะเวลาไวอ้ยา่งชดัเจน และ
แจ้งให้ผูท่ี้อยู่ในข่ายตอ้งเสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิ์นสอดคลอ้งกับงานวิจยัของอุดม ทุมโฆสิต [11] โดยกล่าวว่า
ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีตอ้งมีการวางแผน เป้าหมายและวิธีการให้ชดัเจน ง่ายและสะดวกต่อการจดัเก็บ ระบบฐานขอ้มูลท่ี
แจ้งให้ผูท่ี้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ท่ีไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ  
จะไม่สามารถติดตามการเก็บภาษีไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณพิลาส สมศรี [12] ไดใ้หค้วามส าคญั
กับการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบประเมินภาษีกับทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีในการช าระภาษีทุกรายและมีการจดัท าคู่มือ
ปรับปรุงทะเบียนผูเ้สียภาษี ทะเบียนโรงเรือนและภาษีป้าย ประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเก็บภาษี มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
จดัเก็บ  มีความเอาใจใส่และใหบ้ริการแก่ผูเ้สียภาษีเป็นอยา่งดี และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเดือนนอ้ย จนัทรสาขา [13] โดยกล่าว
วา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีคือเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบและไดรั้บการอบรมอยูป่ระจ าทุกปี
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทนงศกัด์ิ   รัตนโสภณ [14] ซ่ึงพบวา่การประชาสมัพนัธ์โดยใชส่ื้อตามสายเป็นวธีิการท่ีง่ายท่ีสุดและ
มีการจูงใจในรูปแบบการแจกของ หรือจบัสลากรางวลัจากใบเสร็จรับเงิน 
 ด้านการด าเนินงาน  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณา
เป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก  คือ จดัท าป้ายแสดงขั้นตอนการช าระภาษีไวอ้ย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย
จัดเตรียมสถานท่ีไวใ้ห้กับผูเ้สียภาษีอย่างเพียงพอ ออกบริการรับช าระภาษีนอกส านักงานและรับช าระภาษีผ่านธนาคารหรือ
ช่องทางอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีระศกัด์ิ  เครือเทพ [15] ไดก้ล่าวถึง  การปรับปรุงการให้บริการส านกังาน ไดแ้ก่  การส่ง
เอกสารเพ่ือแจง้จ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระให้แก่ประชาชนผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษี การแจง้ก าหนดออกหน่วยรับช าระภาษีเคล่ือนท่ีตาม
สถานท่ีท่ีก าหนด  เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษี 
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ด้านการติดตามและควบคุมผลการด าเนินงานจัดเก็บภาษี เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก คือ  เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ี ตามความรับผิดชอบของตนอยา่งเคร่งครัดดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ออกหลกัฐานการรับเงินครบถว้น  สรุปผลการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีการจดัเก็บภาษีทุกวนัเป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค ์ เขมวิรัตน์ [16] ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัเก็บ
ภาษีอยา่งมีประสิทธิภาพ  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรับผิดชอบและจะตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต เพราะเป็นส่ิงส าคญัต่อความเช่ือถือ
ของประชาชน ฉะนั้นจึงตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดการทุจริตในดา้นการเงินข้ึน  นั้นคือตอ้งมีการตรวจสอบ ควบคุมเงินภาษีท่ีเก็บได้
ใหถู้กตอ้งตรงกบั หลกัฐานและสรุปผลการท างานการจดัเก็บภาษีทุกวนัเป็นปัจจุบนั 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการพฒันาเจา้หนา้ท่ี โดยการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้อยา่งสม ่าเสมอและมีทกัษะการพดูและสร้างจิตส านึกใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์  มีความเท่าเทียมกนัในการให้บริการแก่ประชาชน เจา้หน้าท่ีมีความเต็มใจท่ีจะอ านวยความ
สะดวก  และประเมินภาษีไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย     

2. งบประมาณ ควรเพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบติังาน เพ่ือรองรับรูปแบบการจดัเก็บภาษีทุกประเภทอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดเก็บภาษี ควรมีการปรับปรุงใหม่  เพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
โดยมีหลกัเกณฑเ์ป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือน าไปใชใ้นการค านวณภาษีอยา่งเหมาะสมและเกิดความยติุธรรมในการด าเนินการทัว่
ประเทศ 

4. การประชาสัมพนัธ์ ควรจดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ การออกช าระภาษีนอกสถานท่ีท่ีเป็นประจ าทุกปีเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจในการช าระภาษีแก่ประชาชน 
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