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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัด
ราชบุรี 2) ศึกษาปัจจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีอากรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัด
ราชบุรี และ 3) เสนอแนวทางในการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จงั หวัดราชบุ รี
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ประชากร ได้แก่ บุคลากรกองคลังสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรีใน 10
อาเภอ จานวน 112 แห่ งๆ ละ 4 คน รวมเป็ น 448 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 87 แห่ ง
จานวน 348 คน สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และ
สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic) ได้แ ก่ การทดสอบค่ าที (t- Test ) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว ( One- Way Analysis of
Variance) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis )
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.06
ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา 4.02 และด้านโครงสร้างของภาษีอากรมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด 3.86 2) ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บ ภาษี ขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในเขตพื้น ที่ จังหวัดราชบุ รีป ระกอบด้วย 2.1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ ตาแหน่ ง
ระดับ การศึ ก ษา สาขาวิช าที่ ส าเร็ จ ประสบการณ์ การการท างานที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็ บ ภาษี ที่ แ ตกต่ างกัน
2.2) ปั จจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรีอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย การวางแผน
ดาเนินงานจัดเก็บภาษี และการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสู ดสุ ด 4.06 การติดตามควบคุมผลการดาเนินงานจัดเก็บภาษีมีค่าเฉลี่ย 4.02 และร่ วมกัน
อธิ บายความแปรปรวนของระดับประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 31.5
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) แนวทางในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน
เขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี พบว่า ด้านโครงสร้างภาษีควรปรับปรุ งอัตราการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีมาตรการ
บังคับ การจัดเก็บ ภาษี สาหรั บผูท้ ี่ หลี กเลี่ ยงการเสี ยภาษี ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างภาษี ให้เป็ นระบบ สามารถจัดเก็บ ได้ถู กต้อ งและเป็ นธรรม
ด้านเจ้าหน้าที่จดั เก็บควรจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง สร้างจิตสานึกในการให้บริ การทุกคนอย่าง
เสมอภาค สร้ างขวัญและกาลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน และด้านบรรยากาศที่เอื้อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษี ควรมีมาตรการจูงใจให้
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ประชาชนเต็มใจมาชาระภาษี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องให้ความรู ้แก่ประชาชนในการนาเงินภาษีมาใช้พฒั นาท้องถิ่นสร้างค่านิยมรัก
ท้องถิ่นของตนเอง และควรเพิ่มช่องทางการให้บริ การชาระภาษีผา่ นทางธนาคาร ไปรษณี ย ์ หรื อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ ว
คาสาคัญ : ประสิ ทธิภาพ การจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

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 well 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

บทนา
ในปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดเก็บรายได้ของตนเองคิดเป็ นสัดส่ วนที่ นอ้ ยมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายรับ
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่สามารถ
พึ่งรายได้ของตนเองได้ ยังต้องพึ่งพาเงิ นช่วยเหลือจากรัฐเนื่ องจากขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ [1] โดยเปรี ยบเทียบ
จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วย:ล้านบาท)
จัดเก็บเอง
รัฐจัดสรร
ลาดับที่
ชื่อ อาเภอ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1
อาเภอเมือง
230.57
1,235.84
2
อาเภอบ้านโป่ ง
101.67
568.46
3
อาเภอโพธาราม
60.77
482.33
4
อาเภอจอมบึง
18.91
183.94
5
อาเภอดาเนินสะดวก
52.16
289.45
6
อาเภอบางแพ
14.05
163.82
7
อาเภอปากท่อ
19.77
224.02
8
อาเภอวัดเพลง
2.68
56.97
9
อาเภอสวนผึ้ง
8.8
124.53
10
อาเภอบ้านคา
5.5
60.58
รวม
514.88
3,389.94

เงินอุดหนุน
(ล้านบาท)
842.47
555.90
474.37
161.79
272.15
139.54
188.68
42.33
114.13
67.95
2,859.31

รวม
(ล้านบาท)
2,308.88
1,226.03
1,017.47
364.64
613.76
317.41
432.47
101.98
247.46
134.03
6,764.13

ที่มา: ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ 2559 ( 2559: 210-212)
ตารางที่ 2 ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วย:ล้านบาท)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ อาเภอ
อาเภอเมือง
อาเภอบ้านโป่ ง
อาเภอโพธาราม
อาเภอจอมบึง
อาเภอดาเนินสะดวก
อาเภอบางแพ
อาเภอปากท่อ
อาเภอวัดเพลง
อาเภอสวนผึ้ง
อาเภอบ้านคา
รวม

จัดเก็บเอง
(ล้านบาท)
224.78
88.54
55.08
16.50
52.9
13.43
17.01
5.03
5.05
5.75
484.07

รัฐจัดสรร
(ล้านบาท)
791.04
298.32
459.82
177.36
289.61
154.94
207.67
54.73
116.73
56.86
2607.08

เงินอุดหนุน
(ล้านบาท)
973.70
318.84
481.83
179.01
275.14
140.25
180.16
33.70
120.91
67.88
2771.42

รวม
(ล้านบาท)
2327.77
692.40
998.06
372.80
624.65
309.12
404.86
93.45
246.58
130.49
6,200.18

ที่มา: ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจาปี งบประมาณ 2560 ( 2560: 207-210)
ขณะที่การจัดหาสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนจานวนมาก ซึ่งในปั จจุบนั
องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ งประสบปั ญหาเรื่ องการมีรายได้จากัด จึ งทาให้การจัดหาสาธารณู ปโภค และบริ การสาธารณะ
ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นการค้นหาโอกาสและทางเลือกในการพัฒนารายได้ที่สอดคล้องกับสภาวะ
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีระดับที่เหมาะสม เป็ นการแก้ปัญหาที่ทาให้
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ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น การเพิ่มหารายได้หลักจากการรับจัดสรรจากรัฐ ทาให้สถานการณ์คลังขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่
มัน่ คงในระยะยาวจะพึ่งพาตนเองไม่ได้ ควบคู่ไปกับการกระจายอานาจการปกครองจากราชการส่ วนกลางไปยังราชการส่ วน
ท้องถิ่น และส่ วนกลางยังมีการโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอิสระในการปกครอง
ตนเองมากขึ้นความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้หรื อภาษีก็ทวีความสาคัญ และเป็ นหัวใจของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริ หาร การเงิ นการคลัง และมีอานาจ
หน้าที่ ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยงั กาหนดให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ เพื่อพัฒนาการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [2]
ด้วยเหตุดงั กล่าวปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึ งถือว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่ผศู ้ ึกษาเป็ นพนักงานส่ วนตาบลที่ปฏิ บตั ิงานในฐานะพนักงานส่ วนตาบลสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้านไร่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า การจัดเก็บภาษีอากรของแต่ละปี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล มีการจัดเก็บ
ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เช่น มีลูกหนี้ คา้ งชาระภาษี ผูท้ าหน้าที่เสี ยภาษีอากรต้องเสี ยค่าปรับเนื่ องจากชาระเงินล่าช้ากว่ากาหนด
ปั ญ หาประชาชนผูเ้ สี ย ภาษี อ ากรขาดความรู ้ ความเข้า ใจในกระบวนการจัด เก็ บภาษี อ ากรขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
ปั ญหาเจ้าหน้าที่จดั เก็บภาษีอากรของรัฐขาดการประชาสัมพันธ์ทางสื่ อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมาชาระภาษีอากรตามหน้าที่ ของ
พลเมื องดี ปั ญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ รัฐ ปั ญหาความรวดเร็ วในการให้บริ การ ปั ญหาเจ้าหน้าที่ ของรั ฐขาดความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ปั ญหาเจ้าหน้าที่ยงั ขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีอากรให้ครบตามทะเบียนคุมผู ้
ชาระภาษี ประชาชนผูเ้ สี ยภาษีอากรขาดจิตสานึกในการเสี ยภาษีอากรและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยปั ญหาดังกล่าว
ถือเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นอย่างยิง่

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีอากร ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
3. เพื่อเสนอแนวทางในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงั หวัด
ราชบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อการศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ดังนี้
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ตัวแปรต้ น
( Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
- ระดับการศึกษา
- สาขาวิชาที่สาเร็ จ

-

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ :
ในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดราชบุรี
การทางานของเจ้าหน้าที่
งบประมาณ
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์
โครงสร้างของภาษีอากร

ปัจจัยกระบวนการจัดเก็บภาษี
- การวางแผนดาเนินงานจัดเก็บภาษี
ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบของเจ้าหน้าที่
การประชาสัมพันธ์
- การดาเนินงาน
- ติดตามและควบคุมผลการดาเนินงานจัดเก็บภาษี
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อมุ่งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
กลุ่มประชากร คือ บุคลากรกองคลังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี จานวน 112 แห่ง ๆ ละ
4 คนรวมเป็ น 448 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่ปฏิบตั ิงานด้านการจัดเก็บภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรีใน 10 อาเภอ จานวน 87 แห่งๆ ละ4 คน รวม 348 คน ด้วยสูตรการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จ
และประสบการณ์การทางาน จานวน 6 ข้อ
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับระดับประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 เรื่ อง
จานวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 เรื่ อง จานวน 30 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Diviation ) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA )
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ที่ทาการศึกษาจานวน 348 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 52.59 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.24 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 52.59 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 43.68 สาเร็ จสาขาวิชาการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 37.93 และมีประสบการณ์
การทางานด้านการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่มากกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.69
ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็ บ ภาษี ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.00
เมื่ อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.06 รองลงมาด้านงบประมาณ มี ค่าเฉลี่ ย 4.02
ด้านการทางานของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.94 และโครงสร้างของภาษีมีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.86
หน่วยงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีอากรที่ไม่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีอากรที่แตกต่าง
กัน ตาแหน่ งที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีอากรที่ แตกต่างกัน ระดับการศึ กษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรที่แตกต่างกัน สาขาที่สาเร็ จส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรที่แตกต่างกัน และ
ประสบการณ์การทางานที่ต่างกันส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกัน
ปั จจัยกระบวนการจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.98
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการวางแผนดาเนิ นงานจัดเก็บภาษี และการดาเนิ นงาน มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.06 รองลงมาการ
วางแผนดาเนินงานจัดเก็บภาษีใน เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบมีค่าเฉลี่ย 4.04 การติดตามและควบคุมผลการดาเนินงาน
จัดเก็บภาษี มีค่าเฉลี่ย 4.02 และการวางแผนดาเนินงานจัดเก็บภาษีใน เรื่ อง การประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.76
แนวทางในการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ จงั หวัดราชบุ รี
พบว่า ด้านโครงสร้างภาษีควรปรับปรุ งอัตราการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั มีมาตรการบังคับการ
จัดเก็บภาษีสาหรับผูท้ ี่หลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี ปรับปรุ งโครงสร้างภาษีให้เป็ นระบบ สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องและเป็ นธรรม ด้าน
เจ้าหน้าที่จดั เก็บควรจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง สร้างจิตสานึกในการให้บริ การทุกคน
อย่างเสมอภาค สร้ างขวัญและกาลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บัติงาน และด้านบรรยากาศที่ เอื้ อให้ปฏิ บัติตามกฎหมายภาษี ควรมี
มาตรการจูงใจให้ประชาชนเต็มใจมาชาระภาษี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องให้ความรู ้แก่ประชาชนในการนาเงินภาษีมาใช้
พัฒนาท้องถิ่นสร้างค่านิ ยมรักท้องถิ่นของตนเอง และควรเพิ่มช่องทางการให้บริ การชาระภาษีผ่านทางธนาคาร ไปรษณี ย ์ หรื อ
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ ว
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปัจจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีกบั ประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
ประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
b
SEb
t
Sig.
ß
ค่าคงที่ (Constant)
1.033
4.380
0.000
การวางแผนดาเนินงาน
0.314
0.336
0.283
4.077
0.000
การดาเนินงาน
0.252
0.327
0.229
4.340
0.000
การติดตามและควบคุม
0.158
0.325
0.149
2.259
0.025
2
R = 0.562 R = 0.315 S.E. = 0.325 F = 52.813 Sig. = 0.000
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางพบว่า กระบวนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การวางแผนดาเนิ นงานจัดเก็บ
ภาษี การดาเนิ นงาน การติดตามและควบคุมผลการดาเนิ นงานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีและร่ วมกันอธิ บายความ
แปรปรวนของระดับประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ร้อยละ 31.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.562 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.)
เท่ากับ 0.325
n = 348
ตารางที่ 4 แสดง ระดับประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
ระดับประสิ ทธิภาพ
S.D.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมข้อความ

1
การทางานของเจ้าหน้าที่
3.94
0.09
มาก
2
งบประมาณ
4.02
0.12
มาก
3
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์
4.06
0.12
มาก
4
โครงสร้างของภาษี
3.86
0.76
มาก
รวม
4.00
0.45
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็ บภาษี ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา 4.02 และระดับที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดได้แก่ ด้าน
โครงสร้างของภาษีมีค่าเฉลี่ย 3.86

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
พบว่า ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้
อาจจะเป็ นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามนโยบายของรัฐในการปฏิรูประบบราชการที่ ตอ้ งการให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดเล็กลง แต่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งขึ้น จึงอาจเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้ระดับประสิ ทธิ ภาพในการเก็บภาษีอยูใ่ นระดับ
มาก เช่น มีการนาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการทาฐานข้อมูลและกระบวนการจัดเก็บภาษี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของยอดยิง่
รักสัตย์ [3] ศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบลในจังหวัดลาปาง ผลการศึ กษา
พบว่า การปฏิบตั ิงานของพนักงานในภาพรวมมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรนิ ภา กัญญาหัตถ์
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[4] ศึ กษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยส่วนบุคคลกับประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ [5] ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการกองการเงิ น และบัญชี กรมชลประทาน อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี อากรที่ แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรวรรณ จันทรสุ ข [6] ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ ผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ สานักงานคลังจังหวัด ตาแหน่งที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
อากรที่ แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของวสันต์ นนทะสัน[7] ศึ กษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ตามทรรศนะของพนักงานส่ วนตาบล ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บ
ภาษีอากรที่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของสาธิ ต แก้วรากมุก [8] ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล สาขาที่สาเร็ จส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีอากรที่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มณฑกานต์ หวังถนอม [9] ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานส่ วนตาบล
ในอาเภอทับสะแก และประสบการณ์การทางานที่ ต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของยอดยิง่ รักสัตย์ [10] ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดลาปาง
จากการศึกษาปั จจัยกระบวนการจัดเก็บภาษีอากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่จงั หวัดราชบุรีพบว่า
ด้ านการวางแผนการดาเนินงานจัดเก็บภาษี เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงตามลาดับมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ จัดทาแผนในการปฏิบตั ิงานจัดเก็บภาษี ให้บรรลุ
ตามจุดประสงค์ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิธีการ ดาเนินงาน งบประมาณ อัตรากาลัง และ ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน และ
แจ้งให้ผูท้ ี่ อยู่ในข่ายต้องเสี ยภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุดม ทุ มโฆสิ ต [11] โดยกล่าวว่า
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีตอ้ งมีการวางแผน เป้ าหมายและวิธีการให้ชดั เจน ง่ายและสะดวกต่อการจัดเก็บ ระบบฐานข้อมูลที่
แจ้ง ให้ผูท้ ี่ อ ยู่ใ นข่ า ยต้อ งเสี ย ภาษี ยื่น แบบแสดงรายการทรั พ ย์สิน ที่ ไ ม่ เ ป็ นปั จ จุ บัน หรื อ ไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่า งสม่ า เสมอ
จะไม่สามารถติดตามการเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรณพิลาส สมศรี [12] ได้ให้ความสาคัญ
กับการตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมิ นภาษีกับทรั พย์สินของผูเ้ สี ยภาษีในการชาระภาษีทุกรายและมี การจัดทาคู่มือ
ปรับปรุ งทะเบียนผูเ้ สี ยภาษี ทะเบียนโรงเรื อนและภาษีป้าย ประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั เก็บภาษี มีความรู ้ ความเข้าใจในการ
จัดเก็บ มีความเอาใจใส่และให้บริ การแก่ผเู ้ สี ยภาษีเป็ นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเดือนน้อย จันทรสาขา [13] โดยกล่าว
ว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีคือเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบและได้รับการอบรมอยูป่ ระจาทุ กปี
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของทนงศักดิ์ รัตนโสภณ [14] ซึ่งพบว่าการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อตามสายเป็ นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ
มีการจูงใจในรู ปแบบการแจกของ หรื อจับสลากรางวัลจากใบเสร็ จรับเงิน
ด้ านการดาเนินงาน เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พิจารณา
เป็ นรายข้อเรี ยงตามลาดับมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ จัดทาป้ ายแสดงขั้นตอนการชาระภาษีไว้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
จัดเตรี ยมสถานที่ ไว้ให้กับผูเ้ สี ยภาษีอย่างเพียงพอ ออกบริ การรั บชาระภาษีนอกสานักงานและรั บชาระภาษีผ่านธนาคารหรื อ
ช่องทางอื่น สอดคล้องกับงานวิจยั ของวีระศักดิ์ เครื อเทพ [15] ได้กล่าวถึง การปรับปรุ งการให้บริ การสานักงาน ได้แก่ การส่ ง
เอกสารเพื่อแจ้งจานวนภาษีที่ตอ้ งชาระให้แก่ประชาชนผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษี การแจ้งกาหนดออกหน่วยรับชาระภาษีเคลื่อนที่ตาม
สถานที่ที่กาหนด เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผทู ้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษี
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ด้ านการติดตามและควบคุมผลการดาเนินงานจัดเก็บภาษี เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงตามลาดับมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ จดั เก็บรายได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่ งครัดด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ออกหลักฐานการรับเงินครบถ้วน สรุ ปผลการทางาน
ของเจ้าหน้าที่การจัดเก็บภาษีทุกวันเป็ นปั จจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณรงค์ เขมวิรัตน์ [16] ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบและจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริ ต เพราะเป็ นสิ่ งสาคัญต่อความเชื่ อถือ
ของประชาชน ฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังมิให้เกิดการทุจริ ตในด้านการเงินขึ้น นั้นคือต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมเงินภาษีที่เก็บได้
ให้ถูกต้องตรงกับ หลักฐานและสรุ ปผลการทางานการจัดเก็บภาษีทุกวันเป็ นปั จจุบนั

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้อย่างสม่าเสมอและมีทกั ษะการพูดและสร้างจิตสานึกใน
การปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ มีความเท่าเที ยมกันในการให้บริ การแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจที่จะอานวยความ
สะดวก และประเมินภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. งบประมาณ ควรเพิ่ ม งบประมาณให้เ พี ย งพอในการจัด ซื้ อ วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ทัน สมัย โดยการใช้เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบตั ิงาน เพื่อรองรับรู ปแบบการจัดเก็บภาษีทุกประเภทอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ควรมี การปรั บปรุ งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุ บัน
โดยมีหลักเกณฑ์เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนาไปใช้ในการคานวณภาษีอย่างเหมาะสมและเกิดความยุติธรรมในการดาเนินการทัว่
ประเทศ
4. การประชาสัมพันธ์ ควรจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ การออกชาระภาษีนอกสถานที่ที่เป็ นประจาทุกปี เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีแก่ประชาชน
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