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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดยม กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้กับองค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 178 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับประกาศวิชาชีพ

ช้ันสูง อาชีพค้าขาย สถานภาพสมรส  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ใช้ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่

สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด คือเสียงตามสาย ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย

ประชาชนรับรู้ประจ า ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์และหนังสือราชการ ประชาชนรับรู้บางครั้ง  ประชาชนต้องการให้

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเสียงตามสาย และการออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เดือนละครั้ง ส่วนป้าย

ประชาสัมพันธ์ และหนังสือราชการ 6 เดือนต่อครั้ง และต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุงช่องทางการรับรู้ คือ เสียงตาม

สาย รองลงมา เว็บไซต์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับช าระภาษี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

คือ ด้านกระบวนการให้บริการและประชาสัมพันธ์  ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ และด้านสถานที่หรือเครื่องมือที่

ให้บริการ  

ค าส าคัญ: ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร, การจัดเก็บภาษี 

 
Abstract 

 This research aims to Tax Information Channels in local tax collecting of Wat Yom sub -
district administrative organization. The sample consisted of 178 local taxpayers in Wat Yom sub -
district administrative organization, Bang Pa-in, Ayutthaya. According to research procedure, 
questionnaire was used for data collection. The results showed that: 1) the majority are female, 
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aged between 41-50 years, married, education level was vocational diploma/college . Their 
occupations were merchant, average income is less than 10,000 baht per month and submits the 
property tax. The most frequency and convenience tax information channel was the audio lines. 
Besides, the display and official letters were sometimes perceived. The frequency of dissemination 
via audio lines was once a month. The display and official letters people were disseminated every 
6 months. In addition, the tax-payers perception, improve tax information channel and the official 
website.  
Keyword: Channels for information perception, Imposition 
 

1. บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจ
หน้าที่ในการปกครองตนเองในขอบเขตพื้นที่ที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจนมีความเป็นเอกภาพหรืออิสระในการ
บริหารงานงบประมาณ และอื่น ๆ โดยมีงบประมาณ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ซึ่งงบประมาณด้านรายรับมีแหล่งที่มาส าคัญจากการ
จัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ดีรายได้
จากภาษีอากรประสบปัญหาในแง่การบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเรื ่องของการจัดเก็บภาษีของ
ท้องถิ่นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง
ของประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้
ท้องถิ่นพึ ่งพาตนเองได้มีรายได้เพียงพอที่จะบริหาร
กิจการของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น โดยปัญหาการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม คือ ไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด [1-3] ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการมีไม่เพียงพอ กระบวนการให้บริการ และ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง รวมถึงประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น อันเป็นสาเหตุ
ของการค้างช าระภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม
จึงตระหนักถึงการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจ ัดเก ็บภาษี อ ีกทั ้งย ัง เป ็นการประหย ัดทั ้ง

งบประมาณในการติดตามการค้างช าระภาษี เพื่อที่จะ
ได้น างบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้เสีย
ภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
จ านวน 320 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นการใช้สุ่มตัวอย่าง
แบบช้ันภูมิตามสัดส่วน จ านวน 178 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และประเภทภาษี 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้
ข้อมูลภาษีท้องถิ่นประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ ่นด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ  ด้าน
กระบวนการให้บริการและประชาสัมพันธ์ และด้าน
สถานที่/เครื่องมือที่ให้บริการ ประกอบด้วยข้อค าถาม 
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จ านวน 16 ข ้อ  โดยแบ ่ง เนื ้อหาออกเป ็น  3 ด ้าน 
แบบสอบถามจ ัดท าแบบมาตราส ่วนประมาณค ่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 
ระดับ 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),  
ค่ า เ ฉ ลี่ ย (Mean)แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น     
(standard Deviation) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ที ่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  จ านวน 
127 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีระดับการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 107 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.1 ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 99 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีสถานภาพสมรส จ านวน 
115 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.7 และช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 100 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 56.2 
4.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลภาษีท้องถิ่น 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ผ่านช่องทางหนังสือราชการจาก อบต.จ านวน 
176 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.9  รองลงมา คือ เสียงตาม
สายของ อบต. จ านวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.4 
และช่องทางการรับรู้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยมที่สามารถเข้าถึงได้
รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด  คือ เสียงตามสายของ อบต.
จ านวน 121 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.0  
 ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดเก็บภาษี   
โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายของ อบต. ประชาชนรับรู้
ประจ า  จ านวน 102   คิ ด เป็นร้ อยละ 57.3 ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้บางครั้ง จ านวน 116 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.2 และหนังสือราชการจาก อบต. 
ประชาชนรับรู้บางครั้ง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.8 
 ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน
ต้องการ โดยผ่านช่องทางเสียงตามสาย เดือนละครั้ง 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 การออกหน่วย 
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เดือนละครั้ง จ านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ 6 เดือน/ครั้ง 
จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1 และหนังสือ
ราชการจาก อบต. 6 เดือน/ครั้ง จ านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.6 
 ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุงช่อง
ทางการรับรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึง
มากที่สุด คือ เสียงตามสายของ อบต. จ านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมา เว็บไซต์ จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.6 
4.3  การให้บริการช าระภาษี 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การให้บริการช าระภาษี 
 

ข้อค าถาม 
ระดับการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ 

4.03 0.46 มาก 

2.ด้านกระบวนการ
ให้บริการและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.09 0.40 มาก 

3.ด้านสถานท่ี/เครื่องมือ  
ที่ให้บริการ 

3.77 0.39 มาก 

รวม 3.96 0.28 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม มีความ
พอใจในการให้บริการรับช าระภาษี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน และเมื่อแยก
เป็นรายย่อยในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ คือเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดเก็บภาษีมีความรู้ใน
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เรื่องภาษีเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้ออื่น ๆ อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ด้านกระบวนการการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ คือมีการประชาสัมพันธ์ในการยื่นช าระ
ภาษีอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมากที่สุด และข้ออื่นๆอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ และด้านสถานที่หรือเครื่ องมือที่
ให้บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง ช่องทางการรับรู้ข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม  
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้                                 
 5.1 ช ่องทางการร ับรู ้ข ่าวสารการจ ัด เก ็บภาษี
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ประชาชน
ส่วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่น  ผ่าน
ช่องทางหนังสือราชการ ซึ ่งประชาชนรับรู ้บางครั ้ง 
เนื ่อ งจาก  อบต . ได ้จ ัดท าหน ังส ือร าชการแจ ้ง ให้
ประชาชนรับรู ้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่นเป็น
หนังสือราชการ 6 เดือนต่อครั้ง ประชาชนรับรู้ประจ า 
ผ่านช่องทาง เสียงตามสาย เดือนละครั ้ง ต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม เพิ่มหรือปรับปรุงช่อง
ทางการรับรู ้เกี ่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่นเพื ่อให้
เข้าถึงมากที่สุด คือ เสียงตามสาย เป็นช่องทางการรับรู้
ข ่าวสารการจ ัด เก ็บภาษีท ้องถิ ่นที ่สามารถเข ้าถ ึง        
ได้รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฉลองเนตร บุดดี [4] ได้ศึกษาช่องทางการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียง
เชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย พบว่า ช่องทางการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ประชาชนส่วนใหญ่
รับรู้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ผ่านเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านและเป็นช่องทางการรับรู้ที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร 
ดีที่สุด   
 

 5.2  กลุ่มตัวอย่างพอใจในการให้บริการรับช าระ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม เกี ่ยวกับ
กระบวนการให้บริการและประชาสัมพันธ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ในการยื่นช าระภาษีอย่างทั่วถึงได้จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องการทางการสื่อสารหลาย
ช่องทาง เช่น เสียงตามสาย หนังสือราชการ ออก
หน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน แผ่นพับ เว็บไซต์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการ
จัดเก็บภาษี และมาช าระภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย มี
ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและสิ้นสุดการช าระ
ภาษีชัดเจน มีการติดตามและตรวจสอบผู ้เสียภาษี
อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง มีการแจ้งเตือนผู้ที่ค้างช าระ
ภาษีให้มาช าระภาษีอย่างทั ่วถึง มีการประเมินการ
จัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  และมี
แบบฟอร์มแสดงรายการช าระภาษีชัดเจนและสามารถ
เข้าใจง่าย รองลงมาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู ้ในเรื ่องภาษีเพียงพอ 
ให้บริการตามล าดับก่อนและหลัง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
บริการด้วยความรวดเร็ว และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ช าระภาษีอย่างเพียงพอ และด้านสถานที่/เครื่องมือที่
ให้บริการมีความพอใจในระดับมาก เนื่องด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการจัดน้ าดื่มให้บริการแก่ผู้มาช าระ
ภาษีอย่างเพียงพอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีอย่างเพียงพอและทันสมัย จัดสถานที่
ให้บริการแก่ประชาชนให้มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ ที่ตั้งสถานที่รับช าระภาษีมีความสะดวกใน
การเดินทางมาติดต ่อ และจัดที ่นั ่งส าหรับผู ้มาร ับ
บริการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนุกูล จ าเริญกุล [5] ได้ศึกษาความความคิดเห็นที่มี
ต่อการให้บริการด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมือง
กาฬส ินธุ ์ พบว ่า  ร ะด ับความค ิด เห ็นที ่ม ีต ่อกา ร
ให้บริการ ด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าส ูงส ุด ไปหาค่าต่ าส ุด  ด ังนี ้ ด ้านเจ ้า หน้าที ่หร ือ
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บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้      
 6.1.1 ผู ้บร ิหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
ควรปรับปรุงสื่อและช่องทางการรับรู้ข่าวสารการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงประชาชนให้ทั่วถึง 
รวดเร็วทันเวลา และชัดเจน ได้แก่ เสียงตามสายควรมี
การเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของต าบล อีกทั้งควรมีปรับปรุงช่องทางอื่นร่วม
ด้วยเช่นเว็บไซต์ หนังสือราชการ เพราะสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้รวดเร็วเช่นกัน 
 6.1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้บริหารองค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลควรให ้ความส าค ัญก ับการจ ัด
เจ ้าหน้าที ่ให้บร ิการรับช าระภาษีอย ่างเพียงพอ ใน
ช่วงเวลาการจัดเก็บภาษี ควรเพิ ่มการให้บริการรับ
ช าระภาษีช ่ว ง เวลาพัก เที ่ยงหร ือว ันหย ุดราชการ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล าดับก่อนและหลัง ด้วยความ
รวดเร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 6.1.3 ด ้า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห ้บ ร ิก า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
และงานด้านการจัดเก็บภาษีควรจัดท ามีแบบฟอร์ม
แสดงรายการช าระภาษีชัดเจนและสามารถเข้าใจง่าย 
และควรเพิ่มความถี่ในการแจ้งเตือนผู้ที่ค้างช าระภาษี
ให้มาช าระภาษีอย่างทั่วถึง ควรมีการวางแผนการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ พัฒนาและปรับปรุง สื่อและ
ช ่องทางการสื ่อสารที ่ม ีประส ิทธ ิภาพและ เข ้าถ ึง
ประชาชนให้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
 6.1.4 ด้านสถานที่/เครื่องมือที่ให้บริการ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม    
มีที่นั่งส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ สถานที่
ให ้บร ิการแก ่ประชาชนม ีความสะอาด และ เป ็น
ระเบียบ และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีมีเพียงพอและทันสมัย 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน  
 6.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน 
 6.2.3 ควรมีการศึกษาการสื่อสารขององค์กรที่มีผล
ต่อการร ับรู ้ข ้อมูลต่าง ๆ ของประชาชนที ่องค ์การ
บริหารส่วนต าบลให้บริการ 
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