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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพในการจัดเก็บภาษีในเขต
พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อสภาพในการจัดเก็บภาษี ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อปัญหาในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เสียภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน  295 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี 
โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยพบว่า  1) โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพในการจัดเก็บ
ภาษีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีสถานภาพ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมแตกต่างกัน และ 3) ปัญหาการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ขาดการสร้างความเข้าใจที่ดีในการจัดเก็บภาษี ขาดช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทั่วถึง และภาษีท่ีจัดเก็บมีหลายประเภทและมีความซ้ าซ้อน 
ค าส าคัญ: สภาพในการจัดเก็บภาษี, ปัญหาในการจัดเก็บภาษี 

 
Abstract 

 This research aimed to: 1) study opinions of people towards conditions of tax collection of  
Baan Pom subdistrict administrative organization,  Ayutthaya district,  Ayutthaya province, 2) compare 
opinions of the people towards classified by personal factors conditions of tax collect of Baan Pom 
sub-district administrative organization, Ayutthaya district, Ayutthaya province, and 3) study opinions 
of people towards problems of tax collect of Baan Pom sub-district  administrative Organization, 
Ayutthaya district, Ayutthaya province.  The samples were 295 tax payers of Baan Pom sub-district 
administrative organization, Ayutthaya district, Ayutthaya province. The instrument was a 
questionnaire, and the statistical analysis was performed in terms of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and LSD. The findings revealed as follows: 1) levels of opinion of the 
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people, the conditions in collecting tax,  2) different the opinion of the people, the conditions in 
collecting tax with sex, age, education and average income per month.  and  did not affect different 
the opinion of the people with status and careers, and 3) the problems of tax collect of Baan Pom 
sub-district  administrative Organization, Ayutthaya district, Ayutthaya province,  include lack of good 
understanding of taxation. Lack of public relations activities and thoroughly modern, and there are 
many types of taxes collected and redundancy. 
Keywords: Conditions of Tax Collection, Problems of Tax Collection 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้ึน 
ซึ่ งมีสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เอง โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐ
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และภารกิจนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการและรับผิดชอบได้ 
รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เหมาะสมกับภารกิจที่ ได้รับ
มอบหมาย และยังมีแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โดยแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้ให้ความส าคัญต่อแนวทางการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจและการกระจาย
อ านาจ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ คือ 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคลังท้องถิ่น 
แผนการกระจายอ านาจฯ ได้ให้ความส าคัญประเด็น   
การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง มี รายได้หลัก       
จาก 3 แหล่ง คือ รายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง รายได้
จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บให้หรืออนุญาตให้
เก็บเพิ่มเติม เงินอุดหนุน ทั้งในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป และ
เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 จากแหล่งรายได้ดังกล่าวแผนการกระจายอ านาจฯ 
ได้ให้ความส าคัญกับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเอง เนื่องจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษบ ารุงท้องที่และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึง
รายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการอื่น เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ทรัพย์สินขององค์กรและแหล่งเงินกู้อื่น  
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดในรูปแบบ
ของกฎหมาย พระราชบัญญั ติ  พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและ
ข้อบังคับอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ให้แก่องค์กรและเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้มาพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องท้องถิ่น  
 และเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล      
การบริการเงินการคลัง และนโยบายการกระจายอ านาจ
ทางการเงินการคลังและงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางเกี่ยวกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับรายได้ 
การปรับปรุงรายได้ที่จัดเก็บ แนวทางการขยายฐานภาษี 
การก าหนดอัตราภาษี เพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยในฐานะปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านจัดเก็บรายได้ 
จึงมีความสนใจท าการศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปัญหา
ในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้ า น ป้ อ ม  อ า เภ อ พ ร ะ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางพัฒนา การปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่ อศึ กษาความคิด เห็ นของประชาชนต่อ    
สภาพในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร          
ส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
สภาพในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.3  เพื่ อศึ กษาความคิด เห็ นของประชาชนต่อ   
ปัญหาในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหาร           
ส่วนต าบล บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เสีย
ภาษีในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ านวน 1,119 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 
295 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ วไป เกี่ ยวกับผู้ ตอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพในการจัดเก็บภาษี 
อ งค์ ก า ร บ ริ ห า รส่ ว น ต า บ ล บ้ า น ป้ อ ม  อ า เภ อ
พ ระน ครศ รี อ ยุ ธย า จั งห วั ดพ ระน ค รศรี อ ยุ ธย า 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 24 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 ด้าน แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี การแปล
ความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดเก็บภาษี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรี 
พ ระน ครศ รี อ ยุ ธย า จั งห วั ดพ ระน ค รศรี อ ยุ ธย า 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 ด้าน แบบสอบถามจัดท าแบบเลือกตอบ 
 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่  (Frequency), ร้อยละ  (Percentage),  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation) เป รียบ เที ยบค่ า เฉลี่ ย ด้ วยสถิ ติ  t-test,  
F-test, และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี 
แอล เอส ดี 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10.000 บาท 
4.2 ข้อมูลด้านสภาพในการจัดเก็บภาษี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ในภาพรวม 
 

สภาพการจัดเก็บภาษ ี
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล
ความ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
จัดเก็บภาษ ี

3.75 0.90 มาก 

2. ด้านระบบการให้บริการ 
การจัดเก็บภาษ ี

3.41 0.85 ปานกลาง 

3. ด้านสถานที่ให้บริการ 
จัดเก็บภาษ ี

3.78 0.90 มาก 

4. ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การจัดเก็บภาษ ี
5. ด้านการประชาสัมพันธ ์

3.64 
 
3.06 

0.84 
 
0.92 

มาก 
 

ปานกลาง 
6 . ด้ า น ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

3.66 0.89 มาก 
 

รวม 3.55 0.73 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้ า น ป้ อ ม  อ า เภ อ พ ร ะ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพ
การจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจัดเก็บภาษี 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลความ 

1.เจ้าหน้าท่ีให้ความสนใจ
เมื่อประชาชนสอบถามหรือ
ขอรับบริการ 

3.65 1.02 มาก 

2.เจ้าหน้าแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

3.75 0.95 มาก 

3.เจ้ าห น้ า ท่ี บ ริ ก ารด้ วย
ความเสมอภาค 

3.76 0.95 มาก 

4.เจ้ าห น้ า ท่ี บ ริ ก ารด้ วย
ความสุภาพ 

3.84 0.89 มาก 

รวม 3.75 0.90 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจัดเก็บ
ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี 
 

ด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลความ 

1.มีการติดประกาศขั้นตอนใน
การให้บริการอย่างชัดเจน 

3.43 0.92 ปานกลาง 

2.มีการจัดล าดับก่อนหลังใน
การให้บริการ 

3.38 0.94 ปานกลาง 

3.ขั้นตอนในการช าระภาษี
เข้าใจง่ายและชัดเจน  

3.40  0.94 ปาน     
กลาง 

4.มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการให้บริการอยู่เสมอ 

3.44  0.95 ปานกลาง 

รวม 4.38  0.53 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านสถานท่ีให้บริการจัดเก็บภาษี 
 

ด้านสถานที่ให้บริการ
จัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลความ 

1.สถานท่ีให้บริการมีความ
สะอาด 
2.มีจุดบริการชัดเจนเห็นได้ง่าย 
3.มีห้องน้ าสะอาดให้บริการ 
4.สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

3.74 
 

3.74 
 

3.78 
 

3.85 

1.02 
 

0.96 
 

0.93 
 

0.94 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.78 0.90 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การจัดเก็บภาษี ด้านสถานที่ให้บริการจัดเก็บภาษี ของ
อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล บ้ าน ป้ อ ม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
จัดเก็บภาษี 
 

ด้านหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี 

 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลความ 

1.หลักเกณฑ์การช าระภาษี
ทุกประเภทมีความเหมาะสม  

3.61 0.88 มาก 

2.มีกฎหมายก าหนดถึงอัตรา
ภาษีแต่ละประเภทไว้อย่าง
ชัดเจน 

3.66 0.88 มาก 

3.มีการปรับปรุงขั้นตอนการ
จั ด เก็ บ ภ า ษี เพื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมอยู่เสมอ 

3.63 0.86 มาก 

4.อัตราภาษี ท่ีก าหนดขึ้นมี
ความเหมาะสม 

3.64 0.91 มาก 

รวม 3.64 0.84 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านสถานที่ให้บริการจัดเก็บภาษี 
ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบ้ านป้ อม  อ า เภอ
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พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) 
แปล
ความ 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น 

3.15 0.97 ปาน
กลาง 

2.มีการชี้แจงเกี่ยวกับหน้าท่ีใน
การช าระภาษีให้ประชาชน
เข้าใจ 

3.08 0.99 ปาน
กลาง 

3.มีการชี้ แจงให้ ประชาชน
ทราบถึงประโยชน์ท่ีประชาชน
ได้ รับ เมื่ อ มี ก ารช าระภ าษี
ให้กับ อบต. 

3.08 1.00 ปาน
กลาง 

 

4.มีช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ี
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและชัดเจน 

2.97 1.09 ปาน
กลาง 

รวม 3.07 0.93 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภ าพ การจั ด เก็ บ ภ าษี  ด้ านการป ระชาสั มพั น ธ์         
ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบ้ านป้ อม  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี 
 

ด้านการความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปล
ความ 

1.เจ้ า ห น้ า ท่ี มี ค ว า ม เข้ า ใจ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีแต่ละ
ประเภทชัดเจน 
2.ความเข้าใจการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.65 
 
 

3.65 

0.92 
 
 

0.96 

มาก 
 
 

มาก 

    

 
 
ตารางที่ 7 (ต่อ)  

ด้านการความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) 
(S.D.

) 
แปล
ความ 

3.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความ
สามรถในการจัดเก็บภาษี
เป็นอย่างด ี
4.เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างชัดเจน 

 
3.69 

 
 

3.67 
 

 
0.94 

 
 

0.98 

 
มาก 

 
 

มาก 

รวม 3.67 0.89 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
4.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบสภาพการจัดเก็บภาษี 
อ งค ์ก า รบ ร ิห า รส ่ว น ต าบ ล บ ้าน ป ้อ ม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีแตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 ประชาชนที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีแตกต่างกัน 
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4.4 ข้อมูลด้านปัญหาจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน    
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการจัดเก็บภาษี 
 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึ กษาสภาพและปัญ หาในการจัด เก็ บ        
ภาษี องค์ การบริห ารส่ วนต าบลบ้ านป้ อม  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้จาก
เครื่องมือการศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่น่าสนใจสามารถ
น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 สภาพการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี และ ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะประชาชนมีความ
สนิท ใกล้ชิดกับองค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีงานบริการประชาชนมากข้ึน 
จึงท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน้าที่
งานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ อธิวัฒน์ ปิยะนันท์บรรทัด [1] ได้วิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
จัดเก็บภาษีของกองคลังเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
สกลนคร ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบล เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และหน่วยงานของรัฐมีการกระจายอ านาจให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลมากข้ึน 
 5.2 ปัญหาในการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า 
  5.2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการจัดเก็บภาษี 
ปัญ ห าการจั ด เก็ บภ าษี ขององค์ ก ารบ ริห ารส่ วน        
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ตรงต่อเวลาใน
การให้บริการเป็นอันดับแรก เนื่องจากประชาชนบางส่วน
ต้องไปท างานตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็น ซึ่งไม่ว่างมา
ในเวลาราชการ แต่บางครั้งอาจมาตอนเช้า ซึ่งบางครั้ง

เจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงสถานที่ท างาน ซึ่งประชาชนอาจต้อง
รอเวลาประมาณ 5-15 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนต้อง
รีบไปท างานอยู่แล้ว จึงท าให้ประชาชนไม่พอใจ  
  5.2.2 ด้านระบบการให้บริการจัดเก็บภาษี ปัญหา
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ปัญหาไม่มีบริการออกไปรับช าระภาษีนอกสถานที่ เป็น
อันดับแรก เนื่องจากประชาชนบางส่วน ไม่สะดวกในการ
เดินทาง หรือมีภาระหน้าที่ ไม่สามารถมาช าระภาษีได้ จึง
ต้องการให้มีบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
  5.2.3 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้บริการจัดเก็บภาษี ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาสถานที่ให้บริการคับ
แคบเป็นอันดับแรก เนื่องจากสถานที่ในการให้บริการ   
ไม่กว้าง บางครั้งประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับการพร้อม
กันหลายท่าน จึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการขอรับ
บริการ 
  5.2.4 ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดเก็บ
ภาษี ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีปัญหาภาษีที่จัดเก็บมีหลายประเภท
และมีความซ้ าซ้อนเป็นอันดับแรก เนื่ องจาก ภาษี          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการจัดเก็บตาม
ข้อบัญญัติ ได้แก่ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน 
ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายถ้าปิดป้ายหน้าร้าน ต้องช าระ
ภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายซึ่งต้องช าระภาษีทั้ งสอง
รายการ และหากบางท่านมีที่ดินต้องช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ด้วย จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนหลายท่านคิดว่า
เป็นการจัดเก็บภาษีที่ซ้ าซ้อน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ศจิษฐา บุญทา [2] ได้ วิจัย เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ภาษี
ที่รัฐก าหนดให้ประชาชนต้องเสียภาษีมีหลายประเภท
เกินไป 
  5.2.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหา
ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทั่วถึงเป็น
อันดับแรก เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้
สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารจึงท าให้ ขาดการสื่อสารที่
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ดีท าให้ประชาชนไม่ทราบก าหนดเวลาในช าระภาษี ท าให้
เสียค่าปรับ บางครั้งไม่ทราบว่าต้องช าระภาษีท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บภาษีได้น้อย สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ปิยะพร แก้วทอง [3] ได้วิจัยเรื่อง    
การพัฒนาการจัดเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลบ้านกรูด อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์ โดยจัด
ให้มีการประชุมประจ าเดือนของชุมชนต่าง ๆ การ
กระจายเสียงเป็นช่วงเวลา ด าเนินการจัดส่งเอกสารแผ่น
พับ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
  5.2.6 ด้านความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาขาดการสร้างความ
เข้าใจที่ดีในการจัดเก็บภาษีเป็นอันดับแรก เนื่องจาก 
ประชาชนเข้าใจผิดว่าการช าระภาษีตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมาก 
เมื่อเกินก าหนดมีค่าปรับมีบทลงโทษที่รุนแรงท าให้เกิด
การกลัวหลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ชลิดา ศรีพิมาย [4] ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลจอ
หอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจภาษีของประชาชนน้อย 
เนื่องจากประชาชนไม่รู้หากช าระภาษีเลยก าหนดมี
บทลงโทษที่ รุนแรงกว่าการเสียค่าปรับ เพิ่ม  ท าให้
หลีกเลี่ยงภาษี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 6.1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ฝึกอบรมพนักงาน และมีการเข้มงวดกับพนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลาราชการ และควรมีการจัดเวร
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนที่มีภาระไม่สามารถมาช าระภาษีในเวลา
ราชการได้ 
 6.1.2 ด้านการให้บริการการจัดเก็บภาษี   
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรบริการ

รับช าระภาษีนอกสถานที่ในวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการ
บริการประชาชนที่มีภาระไม่สามารถมาช าระภาษีในวัน
และเวลาราชการได้ และยังเป็นการหลีกเลี่ยงประชาชน
ไม่ให้มาช าระภาษีพร้อม ๆ กันหลายท่านซึ่งอาจท าให้การ
บริการไม่ทั่วถึงหรือล่าช้าท าให้ประชาชนเกิดการไม่พอใจได้   
 6.1.3 ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรจัดให้มี
สถานที่ส ารองส าหรับบริการประชาชนผู้มาช าระภาษี
พร้อมๆกันหลายท่าน และควรจัดบริการ อบต.เคลื่อนที่
ออกบริการรับช าระภาษีในช่วงเวลาที่ใกล้ระยะเวลาที่
ก าหนดช าระภาษี  
 6.1.4 ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดเก็บภาษี  
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ช้ีแจง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ชักจูง 
และสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการช าระภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ประชาชนทั่วไป โดยช้ีแจงให้ทราบถึงที่มาของภาษีแต่ละ
ประเภทให้ประชาชนเข้าใจ 
 6.1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์  
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
วางแผนในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการช าระภาษี เช่น จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนการช าระภาษีทางเว็บ ไซด์  และควรเชิญ 
ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการ
ช าระภาษี 
 6.1.6 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเชิญ
ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือในการช าระภาษี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการช าระภาษี หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี เพิ่มความรู้ความเข้าใจของ
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อที่จะน ามาพัฒนา
ชุมชนให้ก้ าวหน้ า และสร้ างความคุ้น เคยระหว่าง
ประชาชนกับพนักงานผู้ รับช าระภาษี เพื่ อเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าใจท่ีดีในการจัดเก็บภาษี 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 6.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาในการ
จัดเก็บภาษี กับหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
 6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษี
ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล บ้ านป้ อม  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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