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บทคัดย่อ 
 

การศึกษา เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ    
การบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม     
จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน           
ด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นแนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการ
จัดกลุ่มข้อมูล (Categories) เนื้อหาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ท าการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้า
ด้วยกันเพ่ือหาข้อสรุป (Proposition) ทั้งในภาพรวมและส่วนย่อยของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation Technique) ด้านข้อมูล (Data Triangulation) น าเสนอข้อมูล
ในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค์  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่น
ของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี เกิดจากการท างานอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน และขาดความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประชาชนผู้เสียภาษีแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตนเองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่รับการ
อบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
และความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทุกภาษีที่เกี่ยวข้องปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษี
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รายได้ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เกิดจากท้องถิ่นจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้
น้อย ควรน าแบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
หรือให้มีการปฏิบัติงานภาคสนาม ท าความเข้าใจกับพ้ืนที่ให้มากเพ่ือจะได้มีความกล้าตัดสินใจ และ
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบและขาดความถูกต้อง 
ระบบแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการน าระบบสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการยื่นแบบภาษี เพ่ือลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการมาเสียภาษีของประชาชนเพ่ือสร้างความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการยื่นแบบภาษี ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์พบว่า เกิดจาก
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์แต่ละปีตั้งไว้ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์สูง จึงท าให้
ด าเนินการได้ไม่ค่อยทั่วถึงครอบคลุม ควรจะมีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการประชาสัมพันธ์
ให้เพียงพอในแต่ละปีงบประมาณ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการพบว่า ควรจะมีการจัดตั้งงบประมาณ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บ พัฒนาแบบเครื่องมือสนับสนุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  และ
อ านวยความสะดวกประชาชนที่มาเสียภาษี ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมาย
ก าหนดพบว่า ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีตระหนักถึงความส าคัญของการมาเสียภาษี 
กฎหมายต้องให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพบว่า ควรมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่พนักงานส่วนต าบล
โดยการส่งเสริมให้การศึกษา อบรมและดูงานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นเพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้ 
 
ค าส าคัญ: ปัญหาและอุปสรรค, การจัดเก็บรายได้, องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
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ABSTRACT 

 
Study of problems and obstacles to revenue collection of Tambon Tongkwang 

Admistrative Organization, Phanatnikhom District, Chonburi.The objectives of this study are 
1) study the problems and obstacles to revenue management of Tungkwang Admistacles 
Organization, Phanatnikhom District, Chonburi 2 )  study the solutions to improve the 
efficiency of the management of revenue collection of Tungkwang Subdistrict, Chonburi. 
Data were collected from 8 key informants.A questionnaire used in structured interview and 
content analysis by categories. The content provided in the interview links each of the 
sections together provide a summary of both the overall and the subsections of the facts 
and the triangulation. The data presented in the form of the objective. The results of the 
study revealed that the knowledge of law and regulation of local taxation of officials and 
taxpayers. The problems and obstacles in collecting knowledge about the local tax laws 
and regulations of tungkwang Admistrative Organization, Phanatnikhom District, Chonburi. 
From the unstructured work and lack of efficiency taxpayers incomplete reporting of their 
property should be sent to the training staff on the law, regulations, relevant agencies. The 
income tax collection problem found that the problems and obstacles in income tax 
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collection of Tungkwang Subdistrict Administrative Organization, Phanatnikhom District, 
Chonburi was born of local taxpayers. The local tax levy is less. The information technology 
should be used to benefit property tax. Send staff to attend training or field work to 
understand the area. To be brave and provide facilities. In the case of the filling of a tax 
return. It was found that the problems are storage. The Problems and obstacles in the 
collection of revenue tax documents of the Tungkwang Subdistrict Administrative 
Organization, Phanatnikhom District, Chonburi, province. The problem and obstacles to 
revenue collection of Tungkwang Subdistrict Administrative Organization, Phanatnikhom 
District, Chonburi 

Due to the data storage is not systematically inaccurate. Tax system is not 
current information systems should be introduced computer is involved in tax filling. To 
reduce the stage or duration of tax payers. To create convenience and speed in tax filling. 
Public relations factors. The budget for public relations is not enough. High publicity 
expenses do not quite cover it. There should be sufficient budget for public relations in each 
fiscal year. Management factors found that budget should be established for storage 
personnel development. Develop a tool that supports just the job and the taxpayers 
convenience. The penalty for non-taxpayers as prescribed by the law. There should be 
incentives for taxpayers to realize the importance of taxation. The law must give the power 
to prosecute. Factors related to operating conditions. There should be an increase in 
efficiency for the district employees. By encouraging education, training and study about 
income development of local government organizations and other agencies to apply. 

 
Keywords: Probleams and obstacles to revenue, Tungkwang Subdistrict 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทุ่ งขวางอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ” ส า เร็จลงได้ด้วยความกรุณายิ่ งจากคณาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะท่านอาจารย์ 
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ในฐานะที่ปรึกษางานนิพนธ์ ที่ได้เสียสละให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทาง
ในการคัดเลือกเรื่องที่ศึกษาและตรวจทาน ตลอดจนได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่
เริ่มแรกศึกษาค้นคว้าค้นคว้าจนเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณท่านสญชัย อภิชิตพงศ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง และ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางทุกท่าน ที่ช่วยเหลือ ค้นคว้าข้อมูล และให้ค าปรึกษา
แนะน าอันเป็นประโยชน์ และเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา – มารดา และขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่คอยให้
ค าปรึกษา และให้ก าลังใจมาโดยตลอด จนท าให้งานนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้                
ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองโดยส่วนกลางมาเป็นแบบการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้มีการ
พ่ึงตนเองได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นไทยออกเป็น 4 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นต้น ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการ ตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น1 
 องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนามาจากรูปแบบสภาต าบล ที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบตามความแตกต่างของความเจริญ เช่น ประชากร ขนาด
พ้ืนที่ ความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม มีสิทธิตามกฎหมายที่จะปกครองตนเองทั้ง
สามารถตรากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และก าหนดงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ มีองค์การฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือปกครองตนเองและประชาชนในท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยเริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการ
ท้องถิ่น2 
 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามนัย
มาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537
ท าให้การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการบริหารงานไม่ว่าจะ
เป็นงานจัดเก็บรายได้รวมถึงการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้ อ านาจในการจัดหารายได้มาจาก 
4 ทาง คือ รายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วแบ่งให้อาจจะเป็นบางส่วน สรรพสามิต 

                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เล่มที่ 124 ตอนที่ 47 ก (24 สิงกาคม 2550). 
2 สถาบันพระปกเกล้า, “องค์การบริหารส่วนต าบล,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560, 

http://wiki.kpi.ac.th/ 
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ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจบทบาทอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการปรับปรุงและเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการต่าง  ๆ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตนได้ 
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
งานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ตามกรอบภารกิจตามกฎหมายที่ก าหนดให้ เพ่ือทันต่อสภาพ
ปัญหาและข้อเรียกร้องของสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะตอ้งให้มีการพัฒนารายได้ของตนเองอย่างจริงจัง โดยถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของการบริหารงานคือ 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี” เพ่ือที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถจัดการบริหารงานงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระในการตัดสินใจในงบประมาณได้มาก
ขึ้นและสามารถลดการควบคุมจากรัฐบาลกลางลง 

 
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง
เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บเอง3 ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงานต้องอาศัยเงินอุดหนุน
จากส่วนกลาง คือ รัฐบาลที่จัดสรรให้ หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจเป็นโครงการ         
แต่ละโครงการอาจใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยไม่เท่ากันและมีความจ าเป็นต่างกัน แต่ละ พ้ืนที่หรือ
คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องคิดหรือท าตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา หรือ
ตามแผนพัฒนาต าบล 3 ปี ที่บรรจุไว้หรือภารกิจอ่ืน ๆ ซึ่งในโครงการที่เสนอขอรับเงินงบประมาณ
สนับสนุนตามโครงการมักจะอ้างว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอทุกครั้ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บรายได้ตามอ านาจหน้าที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ กล่าวคือ มีลูกหนี้ภาษีค้างจ่ายเพ่ิมขึ้นหรือบางรายใกล้หมดอายุความ ลูกหนี้
ภาษีรายใหม่ไม่เพ่ิมและการจัดด าเนินแผนที่ภาษียังไม่เต็มพ้ืนที่ 
  

                                           
3 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 

พ.ศ. 2555 – 2557 (ชลบุรี : องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง, 2555). 
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 หากเป็นเช่นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอต่อไปใน
อนาคตระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดเก็บภาษีก็อาจจะล้มเหลวเพราะมีการขอรับการสนับสนุ
นอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีนโยบายในการจัดการบริหารด้านจัดเก็บรายได้ที่ดีขึ้นและตกอยู่ในสภาพที่
เป็นห่วงมากที่สุด 
 การจัดเก็บภาษีอากรเป็นรายได้หลักของเงินงบประมาณ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
น าไปพัฒนาพื้นที่ เช่น การพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนมีความสะดวกสบาย ซึ่งการจะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้เพียงพอที่จะมาพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้ 
อากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพจากการจัดเก็บ
รายได้ จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของเจ้าพนักงาน ปัจจัยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่นของผู้
เสียภาษี ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ปัจจัยด้านเอกสารยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ และ
ปัจจัยด้านการบริการและประชาสัมพันธ์4 
 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบริหารงานทางด้านการคลังท้องถิ่นก็จะพบปัญหาอยู่หลาย
ประการที่ท าให้การบริหารการคลังท้องถิ่นไม่สามารถจะน างบประมาณมาใช้ได้สะดวก รวดเร็วและ
เพียงพอกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านกฎระเบียบข้อบังคับทางด้าน
การเงินการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานภายในที่ผิดพลาดของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ความไม่ช านาญงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และการขาดความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่
ในการเสียภาษีเป็นต้น ดังนั้นแล้วหากปัญหาดังกล่าวยังคงด าเนินต่อไปและไม่ได้รับการแก้ไขย่อม
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลถือ
เป็นหัวใจหลัก หรือจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจจะศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพนัสนิคม เพ่ือน า          
ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุ ดเพ่ือ          
การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมต่อไป 

                                           
4 กรมสรรพกร, “คู่มือแนะน าการช าระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” สืบค้น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, http://www.rd.go.th/publish/  
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน         
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ตามแนวคิดประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
 1.4.1. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
และของผู้เสียภาษ ี
 1.4.2. ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ 
 1.4.3. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 
 1.4.4. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
 1.4.5. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี 
 1.4.6. ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 
 1.4.7. ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
จัดเก็บภาษ ี
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ านวน 8 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน – ตุลาคม 2560 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.5.1. ท าให้ทราบถึงปัญหาของการจัดเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนถิ่นของเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 1.5.2. ได้รับข้อมูลในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา พร้อมพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 1.5.3. ข้อมูลที่ได้รับน าไปปรับเป็นกลยุทธ์นโยบายของผู้บริหารได้ และช่วยในการ
แก้ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 
 1.5.4. เพ่ือสร้างจุดแข็งในการพัฒนาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 
1.6 ค าถามการวิจัย 
 
 ปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราช
บัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 5 ใน
พ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 1.7.2 ปัจจัยในที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บภาษี หมายถึง ข้อจ ากัดหรือขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ภาษีได้ เช่น เจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีหรือผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญในการจัดเก็บภาษี 

                                           
5 สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจิราวัฒน์ เจริญสุข, “ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ  จั งหวัดร้อยเอ็ด ,” สืบค้นเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2560, 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/  
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 1.7.3 พ้ืนที่ด าเนินการ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี  
 1.7.4 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ข้อมูลที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ 
 1.7.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี หมายถึง องค์ประกอบที่มีผลต่อการ
จัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 
 1.7.6 ผู้ที่หน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.7.7 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ความก้าวหน้าใน            
การด าเนินการ ที่ท าให้เกิดผลในการท างานได้อย่างถูกต้อง และเพ่ิมมากข้ึน เกิดประโยชน์สูงสุด 
 1.7.8 ผลต่อประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บภาษีได้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้และเต็มพ้ืนที่ เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ 
 1.7.9 ผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี หมายถึง  ประชาชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
 1.7.10 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 1.7.11 ประสิทธิผลของการจัดเก็บ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามท่ีองค์กรคาดหวังผลงานเกิดข้ึน มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา6 

                                           
6 สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจิราวัฒน์ เจริญสุข, “ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560, 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/  
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1.8 กรอบการศึกษา 
 
 การศึกษาในครั้งนี้มีกรอบการศึกษา คือ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งในด้านนโยบายการจัดเก็บภาษี 
จิตส านึก ความรู้ความเข้าใจและเต็มใจในการช าระภาษี และด้านก าหนดอัตราภาษี และปัญหาในการ
จัดเก็บภาษี เพ่ือจะได้หาแนวทางในการจัดการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบการศึกษา 

 
  

ปัจจั ยของปัญหาและอุปสรรคการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล      

ทุ่งขวาง ทั้ง 7 ด้าน 
1) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี  
2) ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้  
3) ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที ่
4) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
5) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการ
จัดเก็บภาษี          
6) ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่
กฎหมายก าหนด  
7) ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
การจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริ หารส่ วนต าบลทุ่ ง ข ว า ง 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ในการกระจายศูนย์กลางอ านาจการปกครองจากเดิมที่ส่วนกลางด าเนินการปกครอง
เปลี่ยนเป็นให้อ านาจในการปกครองตกอยู่แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยที่ส่วนกลางได้ลดบทบาท
หน้าที่ของตนลงไปจากเดิม ซึ่งจากเดิมที่ปกครองทั้งหมดทั่วราชอาณาจักร เหลือเพียงการก ากับดูแล
บรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายอยู่ห่าง ๆ เท่านั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระมี
เจตจ านงอิสระอย่างแท้จริงในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้แทนในสภาท้องถิ่นด้วยตนเอง 
 หลักเรื่องความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อย่างชัดเจนในมาตรา 2 และมาตรา 282 ดังนั้นจึงท าให้
เข้าใจได้อย่างชัดแจ้งว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการให้มีความอิสระแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่จะปกครองและก าหนดความเป็นไปของท้องถิ่นตนเอง ภายใต้การก ากับดูแลขอส่วนกลาง
เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น1 
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ  
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
 1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
 2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 
  2.1 จัดให้มีการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
 

                                           
1 สถาบันพระปกเกล้า, “ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560, http://wiki.kpi.ac.th/  
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  2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่ทางสาธารณะ รวมทั้ง
การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
  2.7 คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.8 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
  2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย3. มีหน้าที่ที่อาจท า 
 3. กิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
  3.1 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  3.2 มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง โดยวิธีอ่ืน 
  3.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  3.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ 
  3.5 ให้มีและเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ส่งเสริม 
  3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  3.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  3.11 กิจการที่เก่ียวกับการพาณิชย์ 
  3.12 การท่องเที่ยว 
  3.13 การผังเมือง2 
 
  

                                           
2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542, ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล, มาตรา 66, มาตรา 67, 
มาตรา 68, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 40 ก(๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒) 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ 
 
 ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หมายถึง     
การที่ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จะลดหรือยุติบทบาทจากผู้ปฏิบัติ
เปลี่ยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติแทน และจะต้องมีการถ่ายโอนงาน เงินและ
จัดสรรบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนราชการ
ดังที่เคยปฏิบัติมายังไม่ใช่การถ่ายโอนภารกิจที่แท้จริง การถ่ายโอนภารกิจจะต้องเชื่อมโยงกับเรื่อง
การเงิน 
 2.2.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยเป็น
หน่วยงานราชการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมีที่หน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 
  2.2.1.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการ
อ านวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม 
สวนสาธารณะการก าจัด ขยะมูลฝอยเป็นต้น 
  2.2.1.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความป้องกันภัย  
  2.2.1.3 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนใน
ท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสังเคราะห์เด็กและคนชรา  
เป็นต้น 
  2.2.1.4 เป็นงานที่เกี่ยวกับพาณิชย์ท้องถิ่น เพราะเป็นงานที่หากปล่อยให้
ประชาชนด าเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น เช่น การจัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาด
และงานต่าง ๆ ที่มีรายได้โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน3 
  รูปแบบองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น สาระส าคัญมีดังนี้ 
  (1) เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมอืง 

                                           
3 สถาบันพระปกเกล้า, “ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนท้องถิ่น,” สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, http://wiki.kpi.ac.th/index.  
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  (2) มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นมาจาการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
  (3) มีอิสระในการปกครองตนเอง 
  (4) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
  (5) มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 
  (6) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
  (7) มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
  (8) มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
แม่บท 
  (9) มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่อยงานระดับรองของรัฐ4 

 
2.3 ความหมายของภาษีอากร 
 
 รัฐบาลในปัจจุบันมีหน้าที่หลายประการในการท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข นอกจากหน้าที่     
ในการรักษาความสงบภายในประเทศ และป้องกันประเทศจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูแล้ว         
ยังมีหน้าที่ในด้านการจัดการดูแลและส่งเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม          
การสื่อสาร การพลังงาน และการพาณิชย์อื่น ๆ อีกด้วย การด าเนินกิจการของรัฐบาลดังกล่าว  
 เห็นได้ชัดเจนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายรัฐบาลจึงจ าเป็นต้องหารายได้เพ่ือให้พอกับค่าใช้จ่ายนั้น 
รายได้ของรัฐบาลได้มาจากหลายทาง เช่น จากการเก็บภาษีอากร การขายสินค้า การให้บริการ      
การรับบริจาคหรือความช่วยเหลือ ฯลฯ แต่ในบรรดารายได้เหล่านี้ ภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญ
ที่สุดของรัฐบาล บางครั้งรัฐบาลอาจต้องกู้ยืมเงิน หรือพิมพ์ธนบัตรด้วย ความหมายของภาษีอากรอาจ
แบ่งเป็น 2 แนว 
 แนวที่หนึ่ง อธิบายว่า ภาษีอากรคือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และน าไปใช้ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร 
 แนวที่สอง อธิบายว่า ภาษีอากรคือเงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชน
ไปสู่ภาครัฐบาล  แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 
  

                                           
4 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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 2.3.1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 
  กฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ มีหัวข้อส าคัญอันเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบับ 
นั้น ๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อด้วยกัน คือ 
  2.3.1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร หรือผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีอากร จะเป็นใครบ้าง
ย่อมแล้วแต่กฎหมายนั้น ๆ จะก าหนด แต่โดยทั่วไปมักได้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มี
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
  2.3.1.2 ฐานภาษีอากร ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึงสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้ต้อง
เสียภาษีอากร เช่น การมีรายได้ การมีทรัพย์สิน หรือการใช้จ่าย เป็นต้น ในความหมายอย่างแคบ 
หมายถึง สิ่งที่รองรับอัตราภาษีอากร (ภาษีอากรที่ต้องเสีย = ฐานภาษีอากร × อัตราภาษีอากร) 
  2.3.1.3 อัตราภาษีอากร แบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ แบบคงที่ แบบก้าวหน้า 
แบบถดถอย ทั้งนี้โดยการพิจารณาว่าอัตราภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ถ้าจ านวนของ
ฐานภาษีอากรเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง แต่อัตราภาษีอากรยังคงเท่าเดิม เรียกอัตรา
ภาษีอากรลักษณะนี้เรียกว่าอัตราภาษีอากรแบบคงที่ เช่น อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบันและ
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ถ้าฐานภาษีอากรมีจ านวนเพ่ิมข้ึนและอัตราภาษีอากรก็เพ่ิมข้ึนด้วย เรียกอัตรา
ภาษีอากรลักษณะนี้ว่าอัตราภาษีอากรแบบก้าวหน้า เช่น อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และถ้าฐาน
ภาษีอากรมีจ านวนเพ่ิมขึ้นแต่อัตราภาษีอากรกลับลดลง เรียกอัตราภาษีอากรลักษณะนี้ว่าอัตราภาษี
อากรแบบถดถอย เช่น อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ 
  2.3.1.4 การประเมินจัดเก็บภาษีอากร ภาษีอากรส่วนใหญ่ในปัจจุบันผู้มีหน้าที่
เสียภาษีอากรเป็นผู้ด าเนินการประเมินตนเอง โดยประเมินหรือค านวณตามวิธีการและตาม
ก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ แล้วยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีอากรตามจ านวนที่พึงต้องช าระ 
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรไม่ด าเนินการประเมินตนเองหรือประเมินตนเองอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบรูณ์ก็จะมีการประเมินโดยเจ้าพนักงาน5 

  ซึ่งในกรณีหลังนี้เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจประเมินให้ผู้เสียภาษีอากรต้องรับ
ผิดช าระเงินเพ่ิม และหรือเบี้ยปรับเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากภาษีอากรที่ต้องเสียในบางกรณีแม้ไม่ถึง
ก าหนดเวลาช าระภาษีอากร เจ้าพนักงานประเมินก็อาจด าเนินการประเมินล่วงหน้าให้ผู้เสียภาษีอากร
ต้องช าระภาษีอากรก่อนถึงก าหนดเวลาได้ 
  นอกจากนี้ ในหลาย ๆ กรณี กฎหมายยังก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ภาษีเป็น
ผู้ด าเนินการหักภาษีจากจ านวนเงินที่จ่ายแล้วน าส่งต่อเจ้าพนักงานภายในก าหนดเวลา ดังที่เรียกว่า

                                           
5 สมคิด บางโม, กลุ่มวิชาการกลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่8 (กรุงเทพ : วิทยพัฒน์, 

2552), 9. 

Ref. code: 25605403015042EQI



13 

การหักภาษี  ณ ที่จ่าย ภาษีที่ถูกหักไว้นี้มักถือเป็นเครดิตของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งสามารถน าไปหัก
ออกจากภาษีที่ต้องเสียเมื่อถึงก าหนดเวลาหรืออาจได้รับคืน ถ้าถูกหักไว้เกินจ านวนที่พึงต้องเสีย อนึ่ง
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบไต่สวนประเมินภาษีอากรและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากร 
กฎหมายยังก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือผู้ที่กฎหมายก าหนดต้องปฏิบัติหน้าที่บางประการ 
เช่น การจดทะเบียน การมีและการใช้เลขประจ าตัว การจัดท าบัญชีเอกสารหรือหลักฐานบางอย่าง 
รวมทั้งให้เจ้าพนักงานมีอ านาจตรวจค้น ยืด หรืออายัดหลักฐานต่าง ๆ ในบางกรณีด้วย 
  2.3.1.5 การอุทธรณ์ภาษีอากร ในกรณีเกิดปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ขัดแย้งพิพาทกันระหว่างผู้เสียภาษีอากรและผู้จัดเก็บภาษีอากร เกี่ยวกับจ านวนภาษีอากรที่ต้องเสีย
หรืออ านาจการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร และผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องการให้มีการพิจารณาทบทวน
ใหม่กฎหมายมักก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีหาข้อยุติให้ครบถ้วน
เสียก่อน มิฉะนั้นผู้เสียสิทธิในการน าคดีขึ้นสู่ศาลได้ ตัวอย่างเช่น การประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์นั้น ถ้าผู้เสียภาษีอากรไม่เห็นด้วยกับ การประเมิน
เรียกเก็บ ก็จะต้องอุทธรณ์ การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เสียก่อนภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมินเรียกเก็บภาษีอากร จะน าคดีขึ้นสู่ศาลทันทีไม่ได้ 
  2.3.1.6 เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และโทษ ผู้ไม่ช าระภาษีอากรจะต้องรับผิดชอบใน
จ านวนภาษีอากรที่ไม่ช าระพร้อมด้วยเบี้ยปรับ และหรือเงินเพ่ิมเป็นจ านวนเงินเพ่ิมขึ้นต่างหาก       
ถ้าฝ่าฝืนไม่ยอมช าระ กฎหมายมักให้อ านาจเจ้าพนักงานด าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
ไปขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินไปช าระภาษีอากรค้างโดยไม่ต้องฟ้องคดีศาล นอกจากนี้ยังอาจต้องรับ
โทษทางอาญาอีกโสดหนึ่ง เช่น เสียค่าปรับและหรือต้องระวางโทษจ าคุกอีกด้วย   
 
2.4 แนวคิดกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 
 ประสิทธิผลเป็นเป้าหมายของทุกองค์การ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีแข็งขัน เป็นสิ่งที่
ใช้ในการตัดสินแสดงความส าเร็จขององค์การนักวิชาการแทบทุกสาขาจึงให้ความสนใจศึกษาวิเคราะห์ 
เสนอเป็นแนวทางความคิดทฤษฎี และตัวแบบ ของประสิทธิผลองค์การซึ่งแตกต่างออกไปเป็นหลาย
แนวทางแตกต่างกัน ตามแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไป6 

                                           
6 หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล, “ความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผล,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560, https://www.gotoknow.org/posts/  
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 Armold and Faldman กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ระดับของการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่คาดหวัง หรือวางแผนไว้สามารถบรรลุหรือส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากนั้นได้
กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์กรที่มีประสิทธิผลได้แก่ 
 1. การเจริญเติบโตขององค์กร เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการที่เพ่ิมข้ึน 
 2. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ เป็นความสามารถขององค์กรในการสรรหา
ปัจจัยน าเข้าตามกรอบพิจารณาองค์กร ได้แก่ ทุน คน วัตถุดิบ และแนวความคิดใหม่ ๆ 
 3. ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ใน
ส่วนของ ผู้บริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. นวัตกรรม คือ ความสามารถขององค์กรในการคิดสิ่งใหม่  ๆ เช่น การให้บริการ
รูปแบบใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยี หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย 
 5. ผลิตภาพการให้บริการ คือ การจัดหาบริการที่มีคุณค่าในระดับสูง โดยใช้ต้นทุนต่ า
หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
 6. ความพึงพอใจของผู้ให้ของผู้รับบริการ และความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน
หรือสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร 
 Zaleanick et al. ได้กล่าวว่าในการปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ดีนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องได้การ
ตอบสนองความต้องการทั้งภายในและภายนอก (External and Internal Need) ซึ่งได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ย่อมหมายถึง การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แกความต้องการภายนอกได้แก ่
 1. รายได้หรือค่าตอบแทน  
 2. ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 3. สภาพแวดล้อมทางภายภาพ  
 4. ต าแหน่งหน้าที่ความต้องการภายใน ได้แก่ 
  4.1 ความต้องการเข้าหมู่คณะ  
  4.2 ความต้องการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการจงรักภักดีความเป็นเพ่ือนและความ
รักใคร่ 
  4.3 ความต้องการในศักดิ์ศรีของตนเอง 7 
 Becker and Neuhauser ได้เสนอตัวแบบจ าลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร 
(Model of Organizational Efficiency) เขากล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาถึง
ทรัพยากรเช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นปัจจัยน าเข้าและผลผลิตขององค์กร คือการบรรลุเป้าหมาย
แล้วองค์กรในฐานะท่ีเป็นองค์กรในระบบเปิด (Open System) ยังมีปัจจัยที่ประกอบอีก ดังนี้ 

                                           
7 เรื่องเดียวกัน, 4.  
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 1. หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรมีความซับซ้อนต่ า (High Taskenvironment 
Complexity) 
 2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจน เพ่ือเพ่ิมการท างานที่มองได้มีผลท าให้ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 3. ผลการท างานที่มองได้สัมพันธ์ในทางบวกประสิทธิภาพ 
 4. หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่าการก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน และผล
การท างานที่มองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 
BecKer ยังเชื่ออีกว่าการสามารถมองเห็นผลการท างานขององค์กรได้ (Visibility Consequences)  
มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบ
ปฏิบัติ และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายได้ ฉะนั้นโครงสร้างของระเบียบปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติงานจึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 Herbert A. Simon กล่าวว่า ถ้างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจากความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) กับผลิตผล (Output) ที่ได้รับออกมา ซึ่งสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับ
ผลผลิต ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วยเขียนเป็น
สูตรได้ดังนี้ 
 E = (0-I) + S 
 E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
 O = ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (Output) 
 I  = ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input) 
 S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)8 
 
2.5 แนวคิดทฤษฎีภาษีอากรและองค์ประกอบของภาษีอากรที่ดี 
 
 ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชนและน ามาใช้เพ่ือประโยชน์      
ต่อสังคมโดยส่วนรวม โดยมิได้ให้ประโยชน์ตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษีและถ้าเมื่อกล่าวถึงค าว่า  

                                           
8 กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว

การพิมพ์, 2557). 
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“ภาษีอากร” นั้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่พยายามก าหนดค านิยาม
ความหมายของค าว่าภาษีอากรเพ่ือให้ใช้ได้สมบูรณ์ ดังนี้9 
 ขจร สาธุพันธ์ ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาษีอากร คือ เงินหรือสิ่งของที่รัฐบาลบังคับเก็บจาก
ประชาชน เพ่ือน าไปจ่ายในกิจการอันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล10 
 อรัญ ธรรมโน ไดใ้ห้ความหมายว่า การเรียกเก็บที่เรียกว่าภาษีอากรควรมีลักษณะส าคัญ 
2 ประการ ประการแรก เป็นการบังคับจัดเก็บ และประการที่สอง ไม่มีการให้ประโยชน์ตอบแทน
โดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร11 
 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบางประการ
ที่ควรค านึงถึง เพ่ือให้ประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากร และให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. มีความเป็นธรรม 
 2. มคีวามแน่นอน และชัดเจน 
 3. มีความสะดวก 
 4. มีประสิทธิภาพ 
 5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ 
 6. อ านวยรายได้ 
 7. มีความยืดหยุ่น12  

                                           
9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “การจัดหารายได้ของรัฐโดยการจัดเก็บภาษี,” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560, http://www.sms-stou.org/archives/2150  
10 ขจร สาธุพันธ์, “บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560, 

http://www.library.polsci.chula.ac.th/   
11 อรัญ ธรรมโน, ความรู้ทั่วไปทางการคลัง (กรุงเทพฯ : บพิธ, 2518). 
12 กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือน

แก้วการพิมพ์, 2557). 
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 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของการจัดเก็บภาษีที่ดีใน
การเก็บภาษีของ อดัม สมิท (Adam Smith) ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดเก็บภาษีที่ดีไว้เมื่อปี ค.ศ.1776 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 4 ประการ
ดังนี้ 
  1.1 ประชาชนในแต่ละประเทศทุกคน ต้องเสียสละรายได้ หรือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ตามฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละคน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของรัฐ เพราะแต่ละคน
ได้รับประโยชน์และความคุ้มครองจากรัฐ 
  1.2 ภาษีที่จัดเก็บจากประชาชน ต้องมีความแน่นอน ไม่ก ากวมและมีลักษณะหรือ
รูปแบบชัดเจน เช่น ผู้เสียภาษีต้องรู้ว่าช าระภาษี เท่าใด เมื่อใด ที่ไหน และทราบว่าหากไม่เสียภาษีจะ
มีบทลงโทษอย่างไร 
  1.3 การจัดเก็บภาษี จะต้องจัดเก็บภาษีตามวันและเวลาและสถานที่ที่ก าหนดรวมทั้ง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  
  1.4 ภาษีที่จัดเก็บจะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีให้น้อยที่สุด แต่ท าให้รัฐสามารถ
จัดเก็บรายได้มากท่ีสุด 
 2.  หลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดีซึ่ง อดัม 
สมิท (Adam Smith) ได้ก าหนดและวางรากฐานตั้งแต่ปี ค.ศ.1776 มีวิวัฒนาการจนมาถึงปัจจุบัน มี
หลักส าคัญดังนี้ 
  2.1 หลักความแน่นอน การบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดี ต้องมีกฎหมายที่ใช้ในการ
จัดเก็บที่มีความแน่นอน ชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใจได้ง่าย ยินยอมและปฏิบัติตาม 
และเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง 
  2.2 หลักของการประหยัด การบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดี จะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสีย
ภาษีให้น้อยที่สุด และมีต้นทุนในการจัดเก็บภาษีต่ าที่สุด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
  2.3 หลักของความเสมอภาค การจัดเก็บภาษีที่ดีต้องยึดหลักความยุติธรรมของผู้เสีย
ภาษีทุกคน รวมถึงค านึงถึงความเป็นธรรมทางภาษี โดยจัดเก็บภาษีตามประโยชน์ที่ได้รับและ
ความสามารถในการเสียภาษี 
  2.4 หลักของการยอมรับ การจัดเก็บภาษีสามารถจัดเก็บได้สะดวก หากผู้เสียภาษี 
ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี การได้รับความร่วมมือในการเสียภาษี รัฐต้องสร้างความยุติธรรมการ
เก็บภาษีจึงจะได้การยอมรับจากผู้เสียภาษี 
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  2.5 หลักของการเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี ภาษีอากรทุก
ประเภทที่จัดเก็บต้องสามารถบริหารการจัดเก็บในทางปฏิบัติได้ เช่น ในบางประเทศท่ีด้อยพัฒนาไม่มี
ระบบการจดบันทึกหรือการตรวจสอบที่ดี ภาษีการค้า หรือภาษีการค้าปลีกย่อมจัดเก็บในทางปฏิบัติ
ได้ยาก 
  2.6 หลักของการท ารายได้ ภาษีที่ดีเป็นภาษีที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐเมื่อเศรษฐกิจ
เจริญเติบโต มีฐานภาษีขนาดใหญ่ ท าให้รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรได้มาก ท าให้ไม่ต้องเพ่ิม
อัตราภาษ ี
  2.7 หลักของความยืดหยุ่น ภาษีที่ดีเป็นภาษีที่มีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนไป
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หากรายได้ของประชาชนมากขึ้นก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้น หรือรายได้
ประชาชนลดลงก็จะเก็บภาษีได้น้อยลง ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายบัญญัติ13

ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบ่งประการที่ควรค านึงถึงเพ่ือประชาชนมีความ
สมัครใจในการเสียภาษีอากรและให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีมี
ลักษณะดังนี้ 
 1. มีความเป็นธรรม ประชาชนควรมีหน้าที่เสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาล โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแต่ละคนประกอบกับการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่
ประชาชนแต่ละคนได้รับเนื่องจากการดูแลคุ้มครองของรัฐบาล  
 2. มีความแน่นอนและชัดเจน ประชาชนสามารถเข้าใจความหมายได้โดยง่าย และเป็น
การป้องกัน มิให้เจ้าพนักงานใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3. มีความสะดวก วิธีการก าหนดเวลาในการเสียภาษีอากรควรต้องค านึงถึงความสะดวก
ของผู้เสียภาษีอากร 
 4. มีประสิทธิภาพ ประหยัดรายจ่ายผู้จัดเก็บและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรท าให้จัดเก็บ
ภาษีอากรได้มากโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยที่สุด 
 5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ พยายามไม่ให้การเก็บภาษีอากรมีผลกระทบต่อการ
ท างานของกลไกตลาด หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด 

                                           
13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 55 ก 

หน้า 1 (11 ตุลาคม 2540). 
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 6. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงเพ่ิมหรือลดจ านวนภาษีอากรให้เหมาะกัน
สถานการณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว14 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ท้องถิ่น 
 
 พนม ทินกร ณ อยุธยา ได้กล่าวว่า การกระจายอ านาจการคลังยุคโลกาภิวัตน์นั้นมี
นักวิเคราะห์การเงินการคลังภาครัฐหลายคน ยึดถือแนวความคิดที่ว่ารัฐบาลระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 
เก็บภาษีอากรได้เท่าใดก็ถือว่าเป็นรายได้ของรัฐบาลนั้น เช่น รัฐบาลระดับชาติเก็บศุลกากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ฯลฯ ก็ถือว่าเป็นรายได้ของ
รัฐบาลระดับชาติ และไม่ใช่ของรัฐบาลท้องถ่ิน 
 ซึ่งรัฐบาลระดับชาติสามารถน าเงินไปใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐบาลเท่านั้น ส่วนรัฐบาล
ท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมอะไรก็ต้องหาเงินมาใช้เอง (ต้องเก็บภาษีมาใช้จ่ายเอง) จะหวังพ่ึงภาษีที่รัฐบาล
กลางเก็บย่อมไม่ถูกต้อง 
 เรื่องนี้นับว่าเป็นความเข้าใจผิดในหลักการบริหารงานคลังภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุคของระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์นี้ รัฐบาลทุกระดับจะต้องบริหารระบบเศรษฐกิจและจัดการทาง
ทางการคลังร่วมกัน เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนย่อยสามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจโลกได้ การใช้วิธีแบ่งเขาแบ่งเรา ต่างคนต่างท าดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนนั้นย่อมไม่
สามารถก้าวทันโลกได้15 
 
2.7 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 
 เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่า การที่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน
โดยส่วนรวมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วน คือ 
  

                                           
14 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย, พิมพ์ครั้งที่ 8 

แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546). 
15 พนม ทินกร ณ อยุธยา, “การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 3 : การบริหารงานคลังรัฐบาล

จุลภาค 1,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560, http://library.christian.ac.th/opac/  
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 1. สถานที่และบุคคลให้บริการ 
 2. ปัจจัยที่น าเข้าหรือทรัพยากร 
 3. กระบวนการที่ผลิตหรือกิจกรรม 
 4. ผลผลิตหรือตัวบริการ 
 5. ช่องทางให้บริการ 
 6. ผลกระทบที่มีต่อผู้บริการ16 
 Jean de Soto กล่าวว่า ค านิยามของบริการสาธารณะอาจแยกเป็นสองลักษณะ โดย
พิจารณาจากลักษณะทางด้านการเมืองกับลักษณะทางด้านกฎหมาย คือ ก. ลักษณะทางด้านการเมือง
บริการสาธารณะ ได้แก่ สิ่งที่รัฐจะต้องจัดท าเพ่ือสนองความต้องการของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความปลอดภัย จนกระทั่งถึงความต้องการทางด้านเศรษฐกิจโดยรัฐอาจท า
เองหรือมอบให้คนอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าก็ได้  ข. ลักษณะทางด้านกฎหมายบริการสาธารณะ
ประกอบด้วยเงื่อนไขสามประการ คือ 
 1. เกิดข้ึนจากผู้ปกครองประเทศ หรือจากแนวทางท่ีผู้ปกครองประเทศวางไว้ 
 2. มีความต้องการจากประชาชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3. เกิดความไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดท าได้โดยเอกชน 
 จากค าจ ากัดความดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า บริการสาธารณะประกอบไปด้วย
เงื่อนไขส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1. บริการสาธารณเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง โดยมีความแตกต่าง
อยู่ที่ฝ่ายปกครองระดับสูง ซึ่งจะเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการจัดตั้งเลือกวิธีการจัดตั้งเลือกวิธีการ
ด าเนินงาน และการควบคุมการด าเนินการกับฝ่ายปกครองระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ท่ีฝ่ายปกครองระดับสูงได้วางไว้ 
 2. บริการสาธารณะจะต้องตอบสนองความต้องการของส่วนรวม 
 3. บริการสาธารณะจะต้องเป็นส่วนเสริมข้อบกพร่องหรือความไม่เพียงพอของเอกชน 
 ในเวลาต่อมาเงื่อนไข 3 ประการนี้ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีว่าด้วยบริการ
สาธารณะ ในปัจจุบันในทางทฤษฎีนั้น บริการสาธารณะแบ่งได้สองประเภทใหญ่  ๆ คือ บริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง (Services Publics Administrative) และบริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (Services Publics Industrials et Commerciaux) 
บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ได้แก่ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่ของฝ่าย

                                           
16 เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิภาพผลของการน านโยบายการ

ให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536). 
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ปกครองที่จะต้องจัดท าเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน บริการสาธารณะประเภทนี้ฝ่าย
ปกครองต้องอาศัย “อ านาจพิเศษ” ตามกฎหมายมหาชนในการจัดท าบริการสาธารณะทางปกครอง
ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่รัฐจัดท าให้ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนและนอกจากนี้ เนื่องจาก
กิจกรรมของบริการสาธารณะทางปกครองเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครอง ที่ต้องอาศัย
เทคนิคพิเศษในการจัดท ารวมทั้ง “อ านาจพิเศษ” ของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย 
ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบบริการสาธารณะประเภทนี้ให้องค์กรอ่ืน หรือเอกชนเข้ามา
ด าเนินการแทนได้บริการสาธารณะทางปกครองจะ ได้แก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ การป้องกันประเทศ และการคลัง เป็นต้น แต่เดิมนั้นบริการสาธารณะทุกประเภทจัด
ว่าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้น แต่ต่อมาเม่ือกิจกรรมเหล่านั้นมีมากข้ึนและมีรูปแบบ และ
วิธีการในการจัดท าที่แตกต่างกันออกไปจึงเกิด “ประเภท” ใหม่ ๆ ของบริการสาธารณะขึ้นมาอีก 
บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เป็นบริการสาธารณะอีกประเภท
หนึ่งที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการแต่มีลักษณะคล้ายกับการด าเนินการให้บริการของเอกชน ข้อ
แตกต่างระหว่างบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองกับบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ    
 1. วัตถุแห่งบริการ บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวัตถุแห่งบริการเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะนี้บริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมนั้นมีวัตถุแห่งบริการทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ 
เน้นทางด้านการผลิต การจ าหน่าย การให้บริการ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่น กิจการ
ของเอกชน 
 2. วิธีปฏิบัติงานบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รัฐสร้าง
ขึ้นมาเป็นแบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่บริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 
 3. แหล่งที่มาของเงินทุนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี แหล่งที่มาของ
เงินทุนจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่น ามาใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมนั้นแหล่งรายได้ส่วน
ใหญ่จะมาจากค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ  
 นอกจากลักษณะส าคัญทั้งสามประการที่ใช้ เป็นตัวแบ่งประเภทของบริการสาธารณะที่
มีลักษณะทางปกครองออกจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมแล้ว 
นักทฤษฎีกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสหลายคนยังมองอีกว่า สถานภาพของผู้ใช้บริการสาธารณะทั้งสอง
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ประเภทยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ใช้บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองนั้น 
สถานภาพของผู้ใช้บริการจะถูกก าหนดโดยกฎข้อบังคับทั้งหมด ตั้งแต่การก าหนดองค์กรการจัด
องค์กร และการปฏิบัติงาน การใช้บริการสาธารณะประเภทนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้
ให้บริการจะมีลักษณะเป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไข (Acted Condition) ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการของบริการสาธารณะประเภทอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมจะมีลักษณะ
เป็นสัญญา ตามกฎหมายเอกชน17 
 จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเป็น
ความหมายของการให้นั้น คือการสร้างความพอใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการ ดังนั้น การที่จะวัดว่าการ
ให้บริการสาธารณะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ วิธีหนึ่งคือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการเพราะการวัดความพึงพอใจนี้
เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการ มีความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้หรือไม่เพียงใด 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ประพาฬ วงศ์สุบิน ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี และเพ่ือสร้างมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง วิธีการศึกษาใช้การวิจัยที่เรียกว่า การวิจัยกึ่งทดลองเชิงคุณภาพตั้งแต่
การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การตรวจสอบข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมีประเด็นอภิปราย
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่ ความสอดคล้องในนโยบายการบริหารงาน ความเพียงพอของ
งบประมาณในการด าเนินงาน ความพร้อมของสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ ทักษะและประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการ ความพร้อมในการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินส่วนมาตรการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

                                           
17 เรื่องเดียวกัน, 23 
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ที่ส าคัญได้แก่ การจัดเก็บภาษีได้ตรงตามระยะเวลา การจัดเก็บภาษีได้ตรงตามประมาณการรายรับ 
การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทั้งจ านวนเงินและจ านวนราย18 
 เอมมิกา สาครินทร์ ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื อศึกษา
โครงสร้างการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลา และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลาตลอดจนเพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลาโดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลา เพ่ือให้สามารถก าหนด
ทิศทาง วิธีการจัดเก็บภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการ
สังเกต การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือตีความอธิบายปรากฏการณ์การสังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือความแม่นตรงของข้อค้นพบ ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอากรของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลานั้นมีการเก็บภาษีทางอ้อมได้มากกว่าภาษีทางตรงซึ่งถือว่าเป็น
โครงสร้างภาษีที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากภาษีทางอ้อมโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้นเป็นการเก็บภาษีใน
อัตราคงที่ไม่ว่าบุคคลจะมีรายได้สูงหรือต่ าก็จะต้องรับผิดชอบการจ่ายภาษีในอัตราที่เท่ากัน ซึ่งท าให้
คนจน หรือผู้ที่มีรายได้น้อยเสียเปรียบผู้ที่มีรายได้มากกว่า ขณะที่ภาษีทางตรงโดยเฉพาะ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดานั้นเก็บในอัตราก้าวหน้าที่เก็บจากผู้มีรายได้มากในอัตราสูง แตเ่ก็บจากผู้มีรายได้ต่ ากว่า
ในอัตราที่ต่ าลงมา ซึ่งมีความเป็นธรรมมากกว่าการเก็บภาษีในอัตราคงที่ ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
โดยส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของกรมสรรพากรโดยมุ่งเน้นการส ารวจหาผู้ที่มีรายได้ ที่ไม่อยู่ในระบบภาษี
อากร รวมถึงการตั้งทีมก ากับดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือใช้ติดตามกลุ่มบุคคลธรรมดาขนาดกลางและขนาด
ย่อมอย่างใกล้ชิด เพ่ือมุ่งเน้นในการให้บริการ ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีและสร้างความสมัครใจ
ในการเสียภาษีของผู้มีเงินได้ผลการศึกษาพบว่า ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลาสามารถจัดเก็บภาษี

                                           
18 ประพาฬ วงศ์สุบิน, “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2558). 
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เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์รายได้อ่ืน ๆ 
โดยสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ตามที่ประมาณการ19 
 กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ได้ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ศึกษา
กรณีเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ (2)ศึกษาปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลประชากรในการวิจัยได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการกองคลัง
และเจ้าหน้าที่กองคลังของเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่าอ าเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
จ านวน 6 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารจ านวน 2 คน และกลุ่มข้าราชการจ านวน 4 
คน โดยกลุ่มผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีฝ่าย
บริหาร 1 คน และกลุ่มข้าราชการจ านวน 4 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการกองคลัง 1 คน หัวหน้าและ
พนักงานฝ่ายกองคลัง 3 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ใน 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะของภาษีอากร ด้านโครงสร้างภาษี ด้านการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เสียภาษีอากร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบและมี ความสามารถการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลของการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะของภาษีอากรมีความชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรม
ด้านโครงสร้างภาษีมีความสะดวกเข้าใจง่ายแต่ กฎหมายที่บังคับใช้ล้าสมัยควรปรับปรุงให้อัตรา
ประเมินในการช าระภาษีเพ่ิมมากขึ้น ด้านการอ านวยความสะดวก ยังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏการจัดท าตัวอย่างของการกรอกข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ขาดป้าย
ประชาสัมพันธ์และยังไม่ชัดเจนบางส่วน สื่อที่ใช้เผยแพร่ไม่ดึงดูดความสนใจ ด้านความรู้ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการจัดเก็บขาดความเข้มงวด และงบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไขคือการออกส ารวจข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ที่
เน้นจิตส านึกในการช าระภาษีให้กับทุกฝ่าย เพ่ิมการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมความเข้มงวด
ในการจัดเก็บและสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้20 

                                           
19 เอมมิกา สาครินทร์, “ประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560, 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html  

20 กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์, “ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ศึกษากรณี
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561, http://human.bsru.ac.th/  

Ref. code: 25605403015042EQI



25 

 ปิยธิดา โคกโพธิ์ ได้ศึกษาปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลนิคม
ค าสร้อย โดยใช้การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า เทศบาล
ต าบลนิคมค าสร้อยมีปัญหาทางการคลังได้แก่ 1) ปัญหาด้านการจัดหารายได้ที่คล้ายกับเทศบาลอ่ืน ๆ
จาการศึกษา พบว่าเทศบาลยังมีการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐอยู่มาก เทศบาลได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐน้อยลงแต่ได้รับภารกิจที่มากขึ้นส่งผลให้งบประมาณไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงิน
เหลือเพ่ือพัฒนาเทศบาลในด้านอ่ืน ตลอดจนปัญหาอัตราการเก็บภาษี ท้องถิ่นไม่มีการปรับปรุงใน
ส่วนของปัญหาการคลังท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเฉพาะเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย ได้แก่ เงินงบประมาณใน
แต่ละงวดจากส่วนกลางล่าช้าการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เทศบาล
ขาดการจัดการที่ดีในการด าเนินการจัดเก็บและปัญหาเทศบาลขาดแหล่งรายได้ใหม่  ๆ 2) ปัญหาด้าน
การบริหารการคลัง พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลยังไม่เข้าใจกระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดท า
งบประมาณยังเป็นรายจ่ายประจ ายังไม่มีการใช้จ่ายในงบลงทุนปัญหาการจัดการขยะที่ส่งผลต่อ
งบประมาณในการจัดการ 3) ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการคลังท้องถิ่นและการ
เลี่ยงภาษี พบว่า ประชาชนขาดความเข้าใจและขาดความสนใจต่อการเสียภาษีท้องถิ่นประจ าปีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบด้านการบริหารการคลังของเทศบาลเป็นเพียงการส่งผ่าน
ตัวแทนเพียงแค่บางส่วนแต่ประชาชนโดยทั่วไป ยังขาดกระตือรือร้นสาเหตุของปัญหาการคลังท้องถิ่น 
เกิดจากสาเหตุ 6 ด้านคือ 1) ด้านกฎหมายในการจัดหารายได้ที่จ ากัดและการบริหารการคลังท้องถิ่น
ที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ 2) ด้านการเมืองภายในท้องถิ่น 3) ด้านบุคลากรและเครื่องมือ
ในการอ านวยความสะดวกในการบริหารการคลังท้องถิ่น 4) ด้านสภาพภูมิประเทศ 5) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืน 6) ด้านนโยบายของรัฐบาล(4) จากการศึกษาได้ข้อเสนอแนะและ
พบข้อสังเกตจากการศึกษา คือ การให้ข้อมูลของฝ่ายเทศบาลและฝ่ายประชาชน (ผู้น าชุมชน) มีความ
แตกต่างกันในจุดเน้นฝ่ายเทศบาลจะแสดงถึงปัญหาทางการคลังของเทศบาลว่าเกิดจากนโยบายของ
รัฐบาลและกฎระเบียบทางกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารงานทางการคลังที่ดี เทศบาลถูกจัดสรรเงิน
อุดหนุนได้ไม่ถึงเป้าตามที่พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจก าหนด และถูกกระจายหน้าที่มากจน
ส่งผลต่องบประมาณที่เหลือส าหรับการพัฒนาในส่วนอ่ืนของเทศบาลที่น้อยลงรวมถึงข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลที่สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเกษตร ดังนั้นการจัดเก็บภาษี  
จึงท าได้น้อย และประชาชนก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการเสียภาษี ดังนั้นข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในมุมของเทศบาลจึงต้องการให้รัฐจัดสรรเงินให้ครบตามสัดส่วนที่กฎหมาย
ก าหนดและเพ่ิมแหล่งการจัดเก็บภาษีให้ท้องถิ่นได้จัดเก็บเองมากข้ึนเพ่ือท้องถิ่นจะได้มีรายได้เป็นของ
ตนเอง ไม่ต้องรอรับจากรัฐบาลจนเสียอิสระในการบริหารทางการคลัง รวมทั้งประชาชนต้องมีความ
ยินยอมและกระตือรือร้นในการเสียภาษีให้มากขึ้นส่วนในมุมของประชาชนกลับมองปัญหาทางการ
บริหารทางการคลังเน้นในอีกมุมหนึ่งคือ เทศบาลไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ดังนั้น
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ประชาชนจึงไม่รับทราบข้อมูลดังกล่าว จนท าให้ขาดการตรวจสอบทางการคลัง ดังนั้นทางแก้ไขปัญหา
ในมุมของประชาชนจึงควรให้เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายและลงพ้ืนที่ในชุมชน
มากขึ้น ชี้แจงแสดงรายละเอียดรายรับรายจ่ายแต่ละโครงการเพ่ือประชาชนจะได้รับทราบถึงข้อมูล
ทางการคลังได้รวมถึงประชาชนต้องการให้แบ่งสรรงบประมาณมาพัฒนาในพ้ืนที่ที่ประชาชนอยู่ให้
ทั่วถึงมากขึ้นด้วยจากจุดเน้นที่ต่างกันมีความน่าสนใจคือ ระหว่างเทศบาลกับประชาชน ต่างฝ่ายต่าง
มองเน้นที่ผลประโยชน์ และข้อเสียเปรียบที่ตนเองได้รับและมองข้อเสียของตนเองน้อยมากท าให้ขาด
การปรับปรุงตนเอง ท าให้เห็นถึงภาวะต่างคนต่างท าต่างคิด ต่างมอง สะท้อนถึงการขาดการมีส่วนร่วม
ในการช่วยกันแก้ปัญหาการคลังท้องถิ่นที่เกิดข้ึนซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรค
หนึ่งที่ขัดขวางการกระจายอ านาจและระบอบประชาธิปไตยไทยให้เดินช้าลง21 
 อ าภา จ าลองศักดิ์ ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
ขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
บริหารงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์เนื้อหา 
น าเสนอข้อมูลในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค์ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานการ
จัดเก็บรายได้ด้านคน พบว่า มีจ านวนบุคลากรที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ 
อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการ
โยกย้ายบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ท าให้หน่วยงาน
ต้องจัดหาบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติงานแทน ซึ่งยังท าให้เกิดปัญหาเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ พบว่า มีปัญหางบประมาณในการปฏิบัติงานแต่ละปีมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการตั้งไว้เฉพาะงานที่จ าเป็นต้องจ่ายตามเทศบัญญัติเท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคน
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์พบว่า มีวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการ
ท างานจัดเก็บรายได้ คอมพิวเตอร์ความทันสมัยของเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ
ภาษี เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการ พบว่าปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลต าบล
ขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการบริหารจัดการเกิดจากผู้บริหารไม่มีเวลาที่จะลงมา

                                           
21 ปิยธิดา โคกโพธิ์, “ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2555). 
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ดูแลเอาใจใส่พนักงาน ซึ่งการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาทุก ๆ ปี ตามขั้นตอน ประกอบกับ
การบริหารจัดการด้านคนมีก าลังไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ด้านคนควรมีการก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น อาจก าหนดช่วงเวลา ใน
การให้บริการประชาชนที่ได้รับการติดต่อไปติดต่อรับช าระในช่วงเวลาที่ก าหนด และอาจออกไป
ให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ โดยเฉพาะในช่วงเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ และเทศบาลควรจัด
ฝึกอบรมให้พนักงานเทศบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือต้องเข้ามาช่วยท าหน้าที่รับช าระภาษี ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ทุกภาษี ให้พนักงานเตรียมพร้อมส าหรับการท างานซึ่งมีปริมาณสูง
กว่าปกติ ด้านงบประมาณควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาควรควรจัดตั้งงบประมาณพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดเก็บรายได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและศึกษาดูงานต่างพ้ืนที่ที่ประสบ
ผลส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านวัสดุอุปกรณ์ควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยจัดท าโปรแกรมแผนที่
ภาษเีพ่ือสะดวกในการจัดเก็บภาษีและจัดซื้อวัสดุที่ทันสมัยเพ่ิม ด้านการจัดการควรมีการวางแผนเวลา
การออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ต้องช าระภาษีที่ชัดเจน และปฏิบัติตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ และแก้ไข
ปัญหาจดหมายไม่ถึงมือผู้ต้องช าระภาษีโดยการปรับปรุงรายละเอียดที่อยู่ของผู้ช าระภาษีให้ถูกต้อง 
อีกทั้งควรมีการแก้ไขปัญหาความพร้อมในหลายด้านบุคลากร เทศบาลควรจัดฝึกอบรมให้พนักงาน
เทศบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือต้องเข้ามาช่วยท าหน้าที่รับช าระภาษี22 
 เพ็ญนภา ยันต์ชมภู ได้ศึกษากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารสวนต าบลที่ได้รับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และ 2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 
คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลผู้น าชุมชน และประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 คน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 คน ผลการศึกษา
พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดเก็บรายได้ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น มีการสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจประโยชน์การจัดเก็บรายได้ของ อบต. อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง การแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เร่งรัดติดตาม
ลูกหนี้คงค้าง การปรับรูปแบบการให้บริการ เช่น การออกให้บริการนอกสถานที่การจัดบริการที่

                                           
22 อ าภา จ าลองศักดิ์, “ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล

ขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน,” (ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554). 
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ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ช าระภาษี โดยการจัดท าโครงการคืนก าไรผู้เสียภาษี 
ให้รางวัลแก่ผู้มาช าระภาษี การออกข้อบังคับ/ข้อบัญญัติการจัดเก็บรายได้อ่ืนนอกจากภาษีป้าย ภาษี
บ ารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพ่ือให้สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมเติม การจัดการปัจจัยน าเข้าที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพร้อม มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการงบประมาณและให้การสนับสนุนการพัฒนางานจัดเก็บ
รายได้อย่างแท้จริง เช่น การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการคืนก าไรผู้เสียภาษี การ
ฝึกอบรมบุคลากร การจัดสถานที่ของ อบต. เป็นสัดส่วนสะดวกต่อการให้บริการช าระภาษี โดยมีการ
จัดท าผังแสดงขั้นตอนการช าระภาษี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและคอยแนะน าตลอดเวลาราชการ 
ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการแก่ประชาชน การจัดการกระบวนการจัดเก็บรายได้มีการ
ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการที่ชัดเจน การจัดการข้ันตอนแผนผัง ป้าย วิธีการมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดเก็บรายได้ การติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการ
จัดเก็บรายได้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือตามแผนงานที่วางไว้ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือ
น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต มีการสรุปประเด็นปัญหาแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้23 

รินดา ทองสงคราม ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 2) เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย จ านวน 368 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และท าการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลพังทุย ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รวม 5 คน 
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ด้านแรงจูงใจให้เสียภาษีอากร ด้านการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร ด้านขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช าระภาษี เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

                                           
23 เพ็ญนภา ยันต์ชมภู, “กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล กรณีศึกษาเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554). 
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แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น จากผลการวิจัยพบว่า หากจะท าให้การจัดเก็บภาษีรายได้ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
พังทุย มีประสิทธิภาพและจัดเก็บได้มากขึ้น ควรบรรจุโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ไว้ใน
แผนงบประมาณ ดังนี้ 1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดเก็บภาษีรายได้” 2) โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ 3) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4) โครงการบริการเต็มท่ีจัดเก็บภาษี
ถึงบ้าน 5) โครงการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,035,000 บาท ซึ่งหาก
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว จะท าให้การจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์กรบริหารส่วนต าบล  
พังทุยมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตต่อไป24 

                                           
24 รินดา ทองสงคราม, “แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

พังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554). 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี
วิธีการด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษา 2 แบบ คือ 
 3.1.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.1.2 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ านวน 8 คน 

 
 
ภาพที่ 3.1 แผนที่การเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร1ี  
 
 

                                           
1 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง, “แผนที่การเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนต าบล    

ทุ่งขวาง,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560, http://www.thungkwang.go.th/index.php. 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาที่ท างาน และประสบการณ์ท างานด้านการจัดเก็บรายได้ 
 3.2.2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
  3.2.2.1 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ
เจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี 
  3.2.2.2 ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ 
  3.2.2.3 ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 
  3.2.2.4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
  3.2.2.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี 
  3.2.2.6 ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 
  3.2.2.7 ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษี 
 3.2.3 แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 3.3.1 ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีจ านวน 8 คน 
 3.3.2 ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พร้อมการบันทึกข้อความ
ขณะท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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3.4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เมษายน – ตุลาคม 2560 
 
3.5 การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูล 
 
 3.5.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 3.5.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุ่มข้อมูล 
(Categories) เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ท าการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพ่ือหา
ข้อสรุป (Proposition) ทั้งในภาพรวมและส่วนย่อยของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญ
เป็น 3 ส่วน คือ 
  3.5.2.1 ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และประสบการณ์ด้านการท างานด้านการ
จัดเก็บรายได ้
  3.5.2.2 ประเด็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บรายได้  
  3.5.2.3 ประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ 
  หลังจากได้ข้อสรุปแล้ว น าข้อมูลสรุปนั้นกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญอ่าน เพ่ือให้
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยืนยันความถูกต้อง หรือปรับข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามสภาพการณ์จริง ก่อนสร้าง
ข้อสรุปในขั้นสุดท้าย 
 3.5.3. ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า (Triangulation Technique) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจดบันทึกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
เพียงพอ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งจะท าการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และตอบปัญหาการวิจัย โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูล
พิจารณาใน แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากที่สุด โดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
หลายกลุ่ม ในค าถามเดียวกัน และจากกลุ่มตัวอย่างคนเดียวกันจากหลายแหล่งบุคคลหลาย  ๆ คน 
เพ่ือเป็นการยืนยันในข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
 3.5.4. น าเสนอข้อมูลในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค ์
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาวิจัย ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 2) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการจัดเก็บ
รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งขวาง ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและประสบการณ์การท างานด้านการจัดเก็บรายได้ 
   ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   ตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
 
4.1 ประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ในการท างานการจัดเก็บรายได้ 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและประสบการณ์การท างานด้านการจัดเก็บรายได้ 
 ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนทั้ง 8 คน นั้น เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รวมไป
ถึงลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์พบว่า ผู้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน เป็นเพศชาย 
จ านวน 4 คน มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 1 คน อายุระหว่าง 46 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 3 คน การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน การศึกษาระดับ
อนุปริญญา จ านวน 1 คน และการศึกษาระดับมัธยมปลาย จ านวน 1 คน เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 คน 
ระดับหัวหน้างาน จ านวน 6 คน และระดับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 
 ประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ในการท างานการจัดเก็บรายได้ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งมี
ประสบการณ์ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
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การจัดเก็บภาษีในระดับผู้บริหารผู้ให้ข้อมูลส าคัญจะดูแลในเรื่องการประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ รองลงมามีหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ในการจัดเก็บภาษีซึ่งมี
ประสบการณ์ นอกจากนั้นผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีมีประสบการณ์ในการจัดเก็บภาษีเป็นผู้ปฏิบัติงานมีผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 “ประชาชนที่มีหน้าที่กลับหลีกเลี่ยง ไม่มาเสียภาษี เสียภาษีไม่ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด”1 
 
  “การปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติ ระเบียบแบบแผน ขาดความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี”2 
 
  “ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้มีหัวหน้าหน่วยงานช่วยแนะแนวทางในการ
ท างาน ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจเอง”3 
 
  “ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง เป็นไป
ตามปกติที่มีการจัดเก็บ ทั้งได้ตามเป้าหมายและต่ ากว่าเป้าหมายหรือเกณฑ์ก าหนด แต่ไม่ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา”4 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ประสบการณ์การท างานที่
ผ่านมาในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง พบปัญหาคือ ประชาชน
หลีกเลี่ยงการมาช าระภาษี และช าระภาษีไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวางมีการจัดเก็บภาษีต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

                                           
1 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
2 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

3 ธีรวัชร วิถีธรรมศักดิ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

4 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งมี
ประสบการณ์ในปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
ประกอบด้วย 7 ด้านประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี 2) ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ 3)  ปัจจัยด้านเอกสาร
การยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 4) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 5) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และ
นโยบายการจัดเก็บภาษี 6) ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 7) ปัจจัย
ด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน วิเคราะห์ผลการศึกษาได้
ดังนี้ 
 4.2.1 ปัจจัยด้านความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ
เจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี 
เกิดจากการท างานอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน และขาดความสามารถ ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่อง
ของการจัดเก็บภาษีอากรที่ระเบียบ กฎหมาย ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองได้ เช่น 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพราะข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับโอนมาจากหน่วยงานจัดเก็บเดิมมีน้อยไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี แจ้งบัญชี
ทรัพย์สินของตนเองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับกฎหมายมีความซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจ
ของคนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดเก็บรายได้ไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะได้น ามาบริหารกิจการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางให้มีคุณภาพและศักยภาพได้เท่าท่ีควร 
 
 “กฎหมายมีความซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจของคนโดยทั่วไป มีผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่
เสียภาษีขอความช่วยเหลือให้ลดหย่อนภาษี กฎหมายบางครั้งก็ต้องหลีกเลี่ยงบ้างเนื่องจากรายได้ทั้งปี 
ตามจริงแล้วจากเกณฑ์ จปฐ. (ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน) เสียอีก รายได้ของคนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งขวาง ถือว่าคนในชุมชนยังมีรายได้น้อย”5 

                                           
5 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 “ในระดับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษียังขาดความเข้าใจในระเบียบแบบแผน”6 
 
 “มีความยุ่งยากและซับซ้อนต่อการเข้าใจท าให้ผู้ เสียภาษีไม่เข้าใจในกฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับภาษี”7 
 
 “ขาดความสามารถ ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรที่ระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด”8 
 
 “มีข้ันตอนหลายขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบมติ ครม.และหนังสือสั่ง
การ ยากต่อการท าความเข้าใจ ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บริหารประกอบกับบริบทพ้ืนที่ ถูกก าหนด โดยไม่เอ้ือ 
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประชาชนผู้เสียภาษี ไม่ค่อยรับรู้เรื่องภาษี”9 
 
  “ไม่เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ เพราะท าตามแนวทางที่มีในปัจจุบันมีภาษีป้าย ภาษี
โรงเรือน ที่มีความยุ่งยาก และข้ันตอนซับซ้อน”10 
 
  “เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานจ้างมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายระเบียบภาษีการ
จัดเก็บรายได้ยังไม่ครอบคลุม และผู้เสียภาษีก็จะเรียกร้องการไม่เสียภาษี ซึ่งตามกฎหมายต้องมีหน้าที่
เสียภาษ”ี11 

                                           
6 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

7 ธีรวัชร วิถีธรรมศักดิ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

8 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

9 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

10 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

11 ศิริพร แสงพร, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสีย
ภาษี ส่วนใหญ่เกิดจาก กฎหมายมีความซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจของคนโดยทั่วไปซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของส าอาง ทองสกุล กล่าวว่า ความไม่ชัดเจนได้ก่อให้เกิดปัญหาความสับสนในการ
แบ่งแยกว่า ทรัพย์สินนั้นต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ปัญหาความไม่
ชัดเจนในการพิจารณาจะน าไปสู่การตีความกฎหมายผิดพลาดได้ และยังสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ 
พินิจภูวดล ว่ากฎหมายควรจะก าหนดขอบเขตในการพิจารณาไว้ให้ชัดเจนมากกว่านี้ท าให้การ
ประเมินทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีรวมถึงการประเมินฐานภาษีมีความชัดเจนแน่นอนและน าไปสู่ความ
ง่ายและความแน่นอนในการประเมินหนี้ภาษีอากรมากขึ้น 
 
 4.2.2 ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ เกิดจากท้องถิ่นจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้น้อย เพราะว่าตั้งแต่
มีการเริ่มจัดเก็บภาษี ไม่เคยมีการเพ่ิมอัตราภาษีเลย ท าให้มีการจัดเก็บได้น้อย ในทางกลับกันพบว่า 
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ก าหนดไว้อัตรา ร้อยละ 12.5 นั้นสูงเกินไป โดยเฉพาะเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับอัตราภาษีของภาษีประเภทอ่ืน ๆ และเป็นผลให้ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงภาษีหรือมักแจ้งอัตราค่าเช่าที่ต่ ากว่าค่าเช่าจริงและเป็นปัญหาต่อเนื่องถึงการประเมินค่าราย
ปีของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วย ส่วนปัญหารายได้อ่ืน ๆ ของท้องถิ่น ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่า
ใบอนุญาต ค่าปรับอัตรายังต่ า  
 
  “การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน เช่น ภาษีป้าย เนื่องจากปัจจุบันมีการติดตั้งป้ายโฆษณา
เป็นจ านวนมาก รูปทรงและลักษณะที่หลากหลาย และติดตั้งในสถานที่ที่ยากต่อการตรวจวัด และใน
อนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีการติดตั้งเพ่ิมมากขึ้นตามภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ”12 
 

                                           
12 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
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 “การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน เช่น ภาษีป้าย เนื่องจากปัจจุบันมีการติดตั้งป้ายโฆษณา
เป็นจ านวนมาก รูปทรงและลักษณะที่หลากหลาย และติดตั้งในสถานที่ที่ยากต่อการตรวจวัด และใน
อนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีการติดตั้งเพ่ิมมากขึ้นตามภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ”13 
 
  “การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา การประเมินภาษีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย มีการประเมิน
แบบอะลุ้มอล่วยกัน มีความเกรงใจกันมาก และมีอัตราก าลังยังไม่เพียงพอ เพราะเจ้าหน้าที่บางส่วน
ยังขาดความขยันขันแข็งในการท างาน ขาดความช านาญทางด้านกฎหมายขาดความส านึกและความ
กระตือรือร้นในการท างาน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้”14 
 
 “จ านวนของบุคลากร กับปริมาณงาน จ านวนบุคลากรน้อยกว่าปริมาณงานจึงท าให้
จัดเก็บไม่ได้เต็ม 100% หรือไม่เข้าเป้าที่ตั้งไว้ในแต่ละปี”15 
 
 “ผู้เสียภาษี แจ้งบัญชีทรัพย์สินของตนเองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์”16  
 
 “การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน เช่น ภาษีป้าย เนื่องจากปัจจุบันมีการติดตั้งป้ายโฆษณา
เป็นจ านวนมากกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไป ขนาด รูปทรงและลักษณะที่หลากหลาย”17 
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก ผู้เสียภาษีแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตนเองไม่

                                           
13 ธีรวัชร วิถีธรรมศักดิ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

14 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

15 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

16 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

17 ศิริพร แสงพร, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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ครบถ้วนท าให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน ขาดประสิทธิภาพในการท างานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของส าอาง ทองสกุล กล่าวว่า กฎหมายไม่บังคับให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประเมิน 
ส ารวจตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สินแจ้งรายละเอียดที่เป็นเท็จต่อ
เจ้าหน้าที่ และน ามาซ่ึงความผิดพลาดในการประเมินหนี้ภาษี18 
 
 4.2.3 ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ เกิดจากการที่ท้องถิ่นน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา
ด าเนินการ จึงต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ยื่นช าระภาษีนั้นท าให้การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ
และขาดความถูกต้อง ระบบแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน ผู้เสียภาษีที่มีอายุมากไม่ทราบขั้นตอนการ
ด าเนินงานอย่างถี่ถ้วนรวมทั้งการรับช าระภาษีบางที่ยังเป็นการใช้ลายลักษณ์อักษรและกระบวนการ
ในการช าระภาษีข้อที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ ขั้นตอนการยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้เวลาด าเนินการ
นานยุ่งยากหลายขั้นตอน 
 
  “องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางยังไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้
ได้อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาท าได้เพียงยื่นเอกสาร”19 
 
 “การยื่นเอกสารของผู้เสียภาษี เป็นการยื่นปกติตามเท่าที่มีเป็นเอกสารที่ส่งด้วยมือ
ตนเอง  ไม่มีรูปแบบอื่น หรือฝากมาช าระภาษีเท่าท่ีเห็น”20 
 

                                           
18 ส าอาง ทองสกุล, “การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือสนับสนุน

หลักการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” รัฐสภาสาร ปีที่ 58, ฉบับที่ 1 
(2553) : 73 – 84. 

19 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

20 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 “การยื่นเอกสารของผู้เสียภาษี เป็นการยื่นปกติตามเท่าที่มีเป็นเอกสารที่ส่งด้วยมือ
ตนเอง  ไม่มีรูปแบบอื่น หรือฝากมาช าระภาษีเท่าท่ีเห็น”21 
 
 “ในการยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินยุ่งยากหลายขั้นตอน และยื่นได้ด้วยตนเองหรือฝาก
กันมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”22 
 
 “ระบบแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในเชิง
ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ส่งผลในการให้บริการท าให้การช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า”23 
 
 “ในการยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินยุ่งยากหลายขั้นตอน”24 
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ความยุ่งยาก ความ
ซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าในการประเมินช าระภาษี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าอาง ทองสกุล         
กล่าวว่าความไม่แน่ชัดในวิธีการประเมินท าให้เกิดความล่าช้าในการประเมินภาษี และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กล่าวว่า ในขณะเดียวกันผู้เสียภาษีก็ไม่สามารถทราบล่วงหน้าถึง
จ านวน เงินภาษีที่ต้องช าระได้ต้องรอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 
1-2 เดือน25  
 
 

                                           
21 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
22 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

23 ศิริพร แสงพร, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

24 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

25 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล, ค าอธิบายภาษีท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550). 
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 4.2.4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม    
จังหวัดชลบุรี  ด้านการประชาสัมพันธ์ มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากองค์การบริหารส่วนต าบล                 
มีงบประมาณน้อย ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์สูง จึงท าให้ด าเนินการได้ไม่ค่อยทั่วถึงครอบคลุม 
 
  “ประชาชนไม่ทราบระยะเวลาในการยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือให้ความสนใจ
น้อย”26 
 
 “ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดท าป้ายเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีจัดท าปี
ละ 1 ครั้ง เมื่อใกล้ถึงเวลาช าระภาษี มีเพียงจ ากัดจุด ไม่ทั่วถึง”27 
 
 “การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง”28 
 
 “ปัญหากรประชาสัมพันธ์ แต่ละปีมีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบจากการจัดเก็บแล้วไม่
คุ้มค่าทางด้านการลงทุน”29 
 
 “เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีงบประมาณน้อย ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์สูง 
จึงท าให้ด าเนินการได้ไม่ค่อยครอบคลุม”30 
 

                                           
26 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

27 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

28 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

29 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

30 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านการประชาสัมพันธ์สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การด าเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ค่อย
ทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์31 กล่าวว่า อุปสรรคด้าน
การประชาสัมพันธ์เกิดจาก ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ และยังไม่ชัดเจนบางส่วนสื่อที่ใช้เผยแพร่ไม่
ดึงดูดความสนใจขาดความเข้มงวดและงบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ 
 
 4.2.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี    
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดทักษะ
และประสบการณ์ในการท างาน ขาดการวางแผนและความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 “การจัดเก็บด าเนินการได้ แต่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่เข้าใจ”32 
 
 “ทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน อาศัยทักษะและประสบการณ์เดิม  ๆ มาเป็น
แนวทางปฏิบัติ ไม่สนใจศึกษาแนวทางใหม่ ๆ ยึดตามรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ”33 
 
 “เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้เพราะเป็น
ข้าราชการบรรจุใหม่การปฏิบัติที่เป็นอยู่ปัจจุบันจึงยึดแนวทางเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมา”34 
 

                                           
31 กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์, “ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ศึกษากรณี

เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561, http://human.bsru.ac.th/   

32 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

33 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

34 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 “นโยบายของผู้บริหารให้ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดส่วนก าชับเน้นย้ าจะไม่ชัดเจน
อาจเป็นเพราะอาจกระทบต่อฐานะคะแนนเสียงของผู้บริหาร”35 
 
 “การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบและขาดความถูกต้องทันสมัย”36 
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านการบริหารจัดการและนโยบายการจัดเก็บภาษีมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการจัดเก็บ
ข้อมูลยังไม่เป็นระบบและขาดความถูกต้องทันสมัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บ
รายได้รวมถึงทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 
ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัตินี้มีข้อก าหนดหลายประการที่ไม่ชัดเจน น าไปสู่
การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตีความของเจ้าหน้าที่โดยข้อก าหนดที่น าไปสู่การใช้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่
สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวาง ยังท าให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้
ง่าย ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลทางลบต่อรายได้ภาษีที่จัดเก็บ 
 
 4.2.6 ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม    
จังหวัดชลบุรี ด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดในการด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษีจะ
มีก็แค่การปรับตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด 
 
 “การลงโทษตามกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางจะไม่มีรูปแบบเป็น
รูปธรรมมากนัก จะมีก็เป็นการปรับ ผู้เสียภาษีที่มาไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลาอัตราการปรับก็จะให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถด าเนินการ”37 

                                           
35 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

36 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

37 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

Ref. code: 25605403015042EQI



44 

 “กฎหมายต้องให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดแก่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
การด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี”38 
 
 “ไม่เด็ดขาด ประนีประนอม”39 
 
 “เป็นการใช้วิธีอ่ืนแทนการลงโทษ การใช้กฎหมายลงโทษผู้ เสียภาษีมีขั้นตอนยุ่งยาก 
และใช้เวลาด าเนินการนานและต้องมีกฎหมายเข้ามาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มี”40 
 
 “ไม่สามารถลงโทษได้ตามกฎหมายก าหนด หรือระยะเวลาก าหนดให้ลงโทษมี
ช่องว่าง”41 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนดสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก 
ประนีประนอมมากเกินไป กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงมณี เลาวกุล 
นอกจากปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการแยกแยะทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน         
ที่กระทบต่อความสามารถในการท ารายได้ของภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ยังมีปัญหาในเรื่องฐานภาษีแคบ อันเนื่องมาจากการก าหนดข้อยกเว้น
ข้อลดหย่อนที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้อก าหนดใน มาตรา 10 และ มาตรา 9 (5) ที่เป็นผลให้
โรงเรือนที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี42 
 

                                           
38 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

39 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

40 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

41 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

42 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475, มาตรา 10,  มาตรา 9 (5),  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 หน้า 51 (20 เมษายน 2475) 
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 4.2.7 ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งาน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม    
จังหวัดชลบุรี ด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน มีสาเหตุ   
ส่วนใหญ่มาจากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนจ ากัดในหลายด้าน ด้านงบประมาณ
ตามกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40% ของพนักงานและพนักงานที่ไม่ค่อยมีทักษะ 
 
 “บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง มีจ านวนจ ากัดในหลายด้าน เช่น ด้าน
งบประมาณตามกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40% ของพนักงาน และพนักงานที่ไม่ค่อยมีทักษะ       
ไม่ค่อยช านาญพื้นท่ี”43 
 
 “จ านวนของบุคลากร กับปริมาณงาน บุคลากรมีน้อยกว่าปริมาณงาน”44 
 
 “เจ้าหน้าที่มีข้อจ ากัด เพราะไม่ได้เป็นงานที่ไม่ได้ให้คุณต่อประชาชนที่เสียภาษี เมื่อ
เปรียบเทียบกับด้านพัฒนาชุมชนที่เอาเบี้ยยังชีพไปแจก” 
 
 “ขาดการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการบริหารจัดการ และทักษะในการจัดการมี
น้อย”45 
 
 “เจ้าหน้าที่มีน้อย และรับผิดชอบงานหลายด้าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง เป็นขนาดกลาง เจ้าหน้าที่เป็นเพียงพนักงานจ้าง”46 

                                           
43 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

44 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

45 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

46 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้านจัดเก็บภาษีมีน้อยและไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
หลายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าภา จ าลองศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพ
การด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกิดจากจ านวนบุคลากรที่มีจ านวนไม่
เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภาร
หน้าที่ โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการโยกย้ายบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน47 
 
4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
 
 ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน พบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี 2) ปัจจัยด้านการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ 3) ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่  4) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์                 
5) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและนโยบายการจัดเก็บภาษี 6) ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษี
ตามที่กฎหมายก าหนด 7) ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
 
 4.3.1 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า  
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ 
และของผู้เสียภาษี โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 

                                           
47 อ าภา จ าลองศักดิ์, ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลขุนยวม 

อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชลบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย, 2554), 44-50. 
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 “ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยการใช้หลักคุณธรรมเข้า
มาบริหารจัดการงานจัดเก็บภาษี”48  
 
 “จัดส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือหน่วยงานจัดอบรม”49  
 
 “ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับการงบประมาณรายได้ของท้องถิ่นให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมค่าปรับให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันอัตราการประเมินภาษี”50  
 
 “ผู้เสียภาษีควรจะมีการท าความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญในการเสียภาษีให้
มากขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่ ควรจัดให้มีการอบรม และส่งเสริมด้านก าลังใจในการปฏิบัติงาน”51  
 
 “ควรให้เข้ารับการอบรมกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และให้รับผิดชอบ
งานนี้โดยเฉพาด้านที่มีเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี”52  
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บรายได้ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของ  
ผู้เสียภาษี คือ การใช้หลักคุณธรรมเข้ามาบริหารจัดการงานจัดเก็บภาษี และควรจัดส่งเจ้าหน้าที่รับ
การอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม

                                           
48 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
49 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุง่ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
50 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
51 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
52 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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ทักษะและความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทุกภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดวงมณี เลาวกุล กล่าวว่า เมื่อร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประเมินหนี้ภาษีไว้อย่างแน่นอนชัดเจนแล้ว ย่อมท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลย
พินิจได้ลดลงการตีความกฎหมายลดลง มีหลักเกณฑ์ในการค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ไว้อย่าง
ชัดเจน เป็นผลให้ทุกคนที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม 
 
 4.3.2 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง  อ าเภอ 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปัญหาว่าควรปรับปรุงในหลาย ๆ ส่วน เช่น ความสะดวกสบาย เครื่องอ านวยความสะดวก ส าหรับ 
ผู้มาเสียภาษี การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น 
 
 “ควรจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ดินสอ ปากกา น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อ่านเล่น ความสะอาดของห้องน้ า ส าหรับผู้ที่มาภาษี”53  
 
 “จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือให้มีการปฏิบัติงานภาคสนาม ท าความเข้าใจกับ
พ้ืนที่ให้มาก เพ่ือจะได้มีความกล้าตัดสินใจ”54 
 
 “ควรพัฒนาแบบการจัดเก็บ น าแบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ขึ้น”55  
 

                                           
53 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

54 ศิริพร แสงพร, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

55 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 “สร้างแรงจูงใจต่อผู้เสียภาษี และผู้จัดเก็บภาษี”56  
 
 “จัดให้มีรูปแบบ หรือการค านวณให้ชัดเจนให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ไม่ว่า
จะเป็นการจัดเก็บรายได้ ภาษีป้าย โรงเรียน บ ารุงท้องที่ เพราะแต่ละอย่างมีการค านวณตรงกัน”57  
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บรายได้ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ คือ จัดให้มีรูปแบบ หรือการค านวณให้ชัดเจนให้กับ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้
บริการ และควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาแบบการจัดเก็บ น าแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรินทร์ คุ้มกล่ า58 กล่าวว่า ควรจัด
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชกร โรจนรัตน์ 
กล่าวว่า การจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยส าคัญ คือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จัดเก็บภาษี 
ควรได้รับการพัฒนา และควบคุมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้ความรู้ใหม่ตลอดจนปลูกจิตส านึกในหน้าที่ 
 
 4.3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง                  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจะเน้นไปที่การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบภาษี และการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ เป็น
ปัจจุบัน เป็นต้น 
 

                                           
56 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

57 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

58 บุศรินทร์  คุ้มกล่ า, “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดสมุทรสาคร,” (วิทยทนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), 1. 
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 “การติดต่อประสานงาน ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการท าหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ และผู้เสียภาษีทราบ”59 
 
 “จะท าให้น าระบบสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นแบบ
ภาษ”ี60 
 
 “ควรมีระบบการจัดการทางด้านสารสนเทศ น าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการ เช่น แผนที่ภาษี ให้เป็นรูปธรรม”61 
 
 “ควรให้มีระบบสาธุสมเทศ เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยด าเนินการเพ่ือลด
ขั้นตอนหรือระยะเวลา ต้องมีระบบแผนที่ภาษีในองค์กร”62 
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บรายได้ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ควรมีการน าระบบสารสนเทศด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นแบบภาษี เพ่ือลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการมาเสีย
ภาษีของประชาชน เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการยื่นแบบภาษี และควรมีระบบ
แผนที่ภาษีในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุศรินทร์ คุ้มกล่ า กล่าวว่า แนวทางการปรับปรุง
ประประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรควรจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 
  

                                           
59 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
60 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
61 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
62 ศิริพร แสงพร, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 4.3.4 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง                 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเสนอแนะวิธีการ           
แก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความส าคัญกับควรให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการ
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละปีงบประมาณ และควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกด้านและครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ด้วย 
 
 “ควรประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสาย ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที”่63 
 
 “ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม”64 
 
 “จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้มาเสียภาษีตามระยะเวลา
ที่ก าหนด”65 
 
 “ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ของการเสียภาษีเพ่ือสร้างจิตส านึกแก่
ประชาชนในการช าระภาษี”66 
 

                                           
63 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

64 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

65 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

66 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 “ควรจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนผู้เสียภาษีรับรู้
โดยทั่วกัน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่”67 
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บรายได้ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ ควรประชาสัมพันธ์ให้ครบทุกด้านและทุกโอกาส
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรินทร์ คุ้มกล่ า กล่าวว่า มีการประชาสัมพันธ์และ
เร่งรัดผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีโดยออกหนังสือเตือนทุกราย 
 
 4.3.5 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการ
จัดเก็บภาษ ี
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง                
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี โดยมีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาด้านความ
พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้านให้มีความพร้อมเสมอ เป็นต้น 
 
 “การแก้ไขปัญหาความพร้อมบุคลากร ควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานต าบลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ”68 
 
 “ก าหนดให้มีการแยกความยากง่ายของการเสียภาษีเป็นล าดับ ของประชาชนที่มายื่น
เสียภาษีแต่ละประเภท และเพ่ิมบุคลากรตามหน้าที่นั้น ๆ”69 
 

                                           
67 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

68 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

69 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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  “จัดตั้งงบประมาณพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บ พัฒนาแบบเครื่องมือสนับสนุนให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกประชาชนที่มาเสียภาษี”70 
 
 “ควรเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการคลังและการงบประมาณตลอดจนการจัดเก็บ
รายได้ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน”71 
 
 “เห็นควรให้มีช่องทางใหม่ ๆ ท าให้มีความสะดวก ต่อการบริหารจัดการของผู้เสียภาษี
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน”72 
 
 “ควรให้มีระบบแผนที่ภาษี ระบบบันทึกข้อมูล ที่มีความแม่นย าตรวจทานได้ สรุป
รายงานข้อมูลทั้งปี สามารถน ามาวิเคราะห์ว่าต้องแก้ไขปรับปรุง ได้รวดเร็ว”73 
 
 “ควรให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะและให้มีข้าราชการมาท า
หน้าที่ จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง 1 คน”74 
 
 “ผู้บริหารควรมีนโยบาย และแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีแรงจูงใจ เช่น รางวัล 
และสร้างแรงจูงใจจิตส านึกในการเสียภาษี”75 

                                           
70 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

71 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

72 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

73 ศิริพร แสงพร, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

74 ธีรวัชร วิถีธรรมศักดิ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

75 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บรายได้ด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี คือ เพ่ิมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดเก็บรายได้ พัฒนาแบบเครื่องมือสนับสนุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอ านวยความ
สะดวกประชาชนที่มาเสียภาษี ควรมีนโยบาย สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัชกร โรจนรัตน์76 ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องมีปัจจัยส าคัญ คือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จัดเก็บภาษี ควรได้รับการพัฒนา และควบคุมให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้ความรู้
ใหม่ตลอดจนปลูกจิตส านึกในหน้าที่ และการให้บริการรับช าระภาษีนอกเวลาราชการ เช่น การ
ให้บริการในช่วงพักเท่ียงและในวันเสาร์ท าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
 4.3.6 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่
กฎหมายก าหนด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง                  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่จะเสนอแนะวิธีว่าควรสร้างแรงจูงใจให้ 
ผู้เสียภาษีมาเสียภาษาตามที่ก าหนดและให้ผู้เสียภาษีตระหนักถึงความส าคัญในการมาเสียภาษี 
 
 “เจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือ
ยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ช าระภาษีขาดหรือต่ าไป นอกจากจะต้องรับผิดช าระเงินเพ่ิมแล้ว ยังจะต้อง
รับผิดเสียเบี้ยปรับเพิ่มอีก”77 
      

                                           
76 ธัชกร โรจนรัตน์, “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค 

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), 3. 

77 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 “อาจจะท าให้ผู้เสียภาษีมีแรงจูงใจหรือความส าคัญของการเสียภาษี อาจจะมีการอบรม
ของโทษไม่เสียภาษี”78 
 
 “กฎหมายต้องให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดแก่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
การด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี”79 
 
 “สร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีตระหนักถึงความส าคัญของการมาเสียภาษี”80 
 
 “บทลงโทษตามกฎหมาย ควรมีหน่วยงานหรือขั้นตอนให้สั้นและลดลงให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นคุณต่อผู้เสียภาษี”81 
 
 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บรายได้ด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด คือ สร้างความตระหนัก 
แรงจูงใจหรือความส าคัญของการเสียภาษี รวมถึงวิธีการด าเนินการ บทลงโทษต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระ
ภาษี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม กล่าวว่า หลักการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดี ต้องมีกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บท่ีมีความแน่นอน ชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย ยินยอม และปฏิบัติตาม และเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และรัฐต้องสร้างความยุติธรรมในการเก็บ
ภาษีจึงจะได้การยอมรับจากผู้เสียภาษี 
  

                                           
78 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

79 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

80 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

81 ธีรวัชร วิถีธรรมศักดิ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 4.3.7 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด เห็นว่า 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง                
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบ   
เกี่ยวกับงาน โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่จะ
เสนอแนะวิธีว่าควรแก้ไขปัญหาความพร้อมบุคลากรให้มีความพร้อม และควรมีการบรรจุคนลงใน
ต าแหน่งที่มีหน้าที่ด้านการจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอและมีการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม 
ศึกษาดูงานต่างพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
 “วางแผนเวลาการออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ต้องช าระภาษีที่ชัดเจน และปฏิบัติตาม
ตารางเวลาที่ก าหนดไว้ แก้ไขปัญหาจดหมายไม่ถึงมือผู้ต้องช าระภาษี”82 
 
 “ควรมีการบรรจุคนลงในต าแหน่งที่มีหน้าที่ด้านการจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอและมีการ
พัฒนาคนอย่างต่อเนื่องโดยการให้การศึกษาอบรม”83 
 
 “จัดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ปฏิบัติงานแทน กรณีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดย้าย และ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและศึกษาดู
งานต่างพ้ืนที่ที่ประสบผลส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้”84 
 
 
 
 

                                           
82 หทัยทิพย์ ช่วยเจริญ, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

83 ธีรวัชร วิถีธรรมศักดิ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

84 สญชัย อภิชิตพงศ์ชัย, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 “ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดเก็บรายได้ให้สูงขึ้น เช่น การเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
รายได้ เนื่องจากพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีพ้ืนที่กว้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้
เพียงหนึ่งหรือสองคนซึ่งไม่เพียงพอ”85 
 
 “บุคลากรยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้
ส านักงานใหม่ ๆ ให้เหมาะสมหรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในด้านการบริหาร”86 
 
 “ควรมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่พนักงานส่วนต าบลโดยการส่งเสริมให้การศึกษา 
อบรมและ ดูงานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน”87 
 
 “ควรให้มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นข้าราชการปฏิบัติงานด้านนี้ โดยต าแหน่ง จะได้มีความคิดเห็น 
ตัดสินใจได้ทันเวลา”88 
 
 “เห็นควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงาน และเพ่ิมอัตราก าลังอีกตามเนื้องาน”89 
  

                                           
85 ชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

86 บุญชนิภา บุญธนภาคย์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

87 ศิริพร แสงพร, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

88 สุภาภรณ์ พลูรอด, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 

89 ประยูร จินดาวงศ์, สัมภาษณ์โดย เชาวินทร์ กองผา, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง, 10 สิงหาคม 2560 
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 จากบทสัมภาษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บรายได้ด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน คือ มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
จัดเก็บรายได้ให้สูงขึ้น เช่น การเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัชกร โรจนรัตน์90 กล่าวว่า การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี
ปัจจัยส าคัญ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จัดเก็บภาษี ควรได้รับการพัฒนา และควบคุมให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
  

                                           
90 ธัชกร โรจนรัตน์, “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค 

อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง”, 3. 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 2) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล เป็นแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุ่มข้อมูล (Categories) เนื้อหาที่ได้รับจากเอกสาร
ที่ เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ ท าการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพ่ือหาข้อสรุ ป 
(Proposition) ทั้งในภาพรวมและส่วนย่อยของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation Technique) ด้านข้อมูล (Data Triangulation) น าเสนอข้อมูลในรูปความ
เรียงตามวัตถุประสงค์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ได้ดังนี ้
 
5.1 สรุปผลงานวิจัย 
 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไป และประสบการณ์การท างานด้านการจัดเก็บรายได้ 
  ผู้สัมภาษณ์เป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน มีอายุระหว่าง 
36-45 ปี จ านวน 1 คน อายุระหว่าง 46 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
3 คน การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน การศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน และ
การศึกษาระดับมัธยมปลาย จ านวน 1 คน เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 คน ระดับหัวหน้างาน จ านวน        
6 คน และระดับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งมีประสบการณ์ ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวางที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการจัดเก็บภาษี ในระดับผู้บริหารผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จะดูแลในเรื่องการประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ รองลงมามี
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หัวหน้างานที่มีประสบการณ์ในการจัดเก็บภาษี และรองลงมาเป็นระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 5.1.2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
  5.1.2.1 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ
เจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ   
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เกิดจากการท างานอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน และขาดความสามารถ 
ประสิทธิภาพของประชาชนผู้เสียภาษีแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตนเองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบกับ
กฎหมายมีความซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจของคนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดเก็บรายได้ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะได้น ามาบริหาร
กิจการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพได้เท่าท่ีควร 
  5.1.2.2 ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี เกิดจากท้องถิ่นจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้น้อย เพราะว่าตั้งแต่มี การเริ่มจัดเก็บ
ภาษี ไม่เคยมีการเพ่ิมอัตราภาษีเลย ท าให้มีการจัดเก็บได้น้อย อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ก าหนด
ไว้อัตรา ร้อยละ 12.5 นั้นสูงเกินไป โดยเฉพาะเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับอัตราภาษีของภาษีประเภท
อ่ืน ๆ และเป็นผลให้ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีพยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษีหรือมักแจ้งอัตราค่าเช่าที่ต่ า
กว่าค่าเช่าจริง และเป็นปัญหาต่อเนื่องถึงการประเมินค่ารายปีของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป 
  5.1.2.3 ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เกิดจากการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบและขาดความถูกต้อง 
ระบบแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน 
  5.1.2.4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บ
รายได้ด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
เกิดจากงบประมาณในการประชาสัมพันธ์แต่ละปีตั้งไว้ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์สูง จึงท า
ให้ด าเนินการได้ไม่ค่อยทั่วถึงครอบคลุม 
  5.1.2.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษีขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เกิดจากการขาดทักษะและประสบการณ์ใน
การท างาน ขาดการวางแผนและความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
  5.1.2.6 ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เกิดจากกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจใน
การด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดแก่องค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี
เพราะในการด าเนินคดีจะต้องผ่านเจ้าพนักงานปกครองท าให้ใช้เวลาด าเนินการนาน จะมีก็แค่      
การปรับตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด 
  5.1.2.7 ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงาน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี เกิดจากงานบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนจ ากัดในหลายด้าน ทั้งด้าน
งบประมาณตามกฎหมายมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40% ของพนักงานและพนักงานที่ไม่ค่อยมีทักษะมากนัก 
 
 5.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
  5.1.3.1 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ
เจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี พบว่า การแก้ไขปัญหาด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภา ษี
บ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษีนั้นควรมีการก าชับเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ที่มี
หน้าที่เสียภาษีโดยการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาบริหารจัดการงานจัดเก็บภาษี และควรจัดส่งเจ้าหน้าที่
รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานจัดอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะและความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทุกภาษีที่เก่ียวข้อง 
  5.1.3.2 ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ พบว่า การแก้ไขปัญหาด้านการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ของท้องถิ่นนั้นควรจะมีการพัฒนาแบบการจัดเก็บภาษีนั้นควรน าแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหรือให้มีการปฏิบัติงาน
ภาคสนามท าความเข้าใจกับพ้ืนที่ให้มาก เพ่ือจะได้มีความกล้าตัดสินใจ และจัดเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ดินสอ ปากกา น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ หนังสืออ่านเล่น ความสะอาดของห้องน้ า ส าหรับผู้
ที่มาภาษี ที่ส าคัญควรสร้างแรงจูงใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มาเสียภาษีและเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี
ด้วย 
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  5.1.3.3 ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ พบว่า การแก้ไขปัญหา
ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่นั้นควรมีการน าระบบสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นแบบภาษี เพ่ือลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการมาเสียภาษีของประชาชน เพ่ือ
สร้างความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการยื่นแบบภาษี 
  5.1.3.4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การแก้ไขปัญหาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ควรจะมีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอในการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอในแต่ละ
ปีงบประมาณ ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้มาเสีย
ภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนด สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการมาเสียภาษี 
  5.1.3.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า การแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ ควรจะมีการจัดตั้งงบประมาณพัฒนาบุคลากรด้านการจัดเก็บ พัฒนาแบบเครื่องมือสนับสนุน
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกประชาชนที่มาเสียภาษี และแก้ไขปัญหาความ
พร้อมบุคลากร ควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานต าบลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือต้องเข้ามาช่วยท าหน้าที่รับ
ช าระภาษี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีทุกภาษี ให้พนักงานเตรียมพร้อมส าหรับการท างานซึ่ง
มีปริมาณสูงกว่าปกติ 
  5.1.3.6 ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด พบว่า การ
แก้ไขปัญหาด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนดนั้นควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสีย
ภาษีตระหนักถึงความส าคัญของการมาเสียภาษี กฎหมายต้องให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด
แก่องค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษีเพราะในการด าเนินคดี
จะต้องผ่านเจ้าพนักงานปกครองเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินคดี ท าให้ไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการ
ด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี 
  5.1.3.7 ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงาน พบว่า การแก้ไขปัญหาด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานนั้นควรมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดเก็บรายได้ให้สูงขึ้น เช่น การเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
รายได้ เนื่องจากพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีพ้ืนที่กว้าง แต่มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้
เพียงหนึ่งหรือสองคน ซึ่งไม่เพียงพอ และควรมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่พนักงานส่วนต าบลโดย
การส่งเสริมให้การศึกษา อบรมและดูงานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กับหน่วยงานอื่น เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัย “ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และ
ของผู้เสียภาษี พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางมีการท างานอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน และ
ขาดความสามารถ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายที่มีความซับซ้อนยากแก่
ความเข้าใจส าหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งท าให้เกิดปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในระเบียบการ
ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ในปัจจุบัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ     
ปิยธิดา โคกโพธิ์ ศึกษาวิจัยปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย  
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ 
และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ ด้านความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี เกิดจากนโยบายของรัฐบาล
และกฎระเบียบทางกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารงานทางการคลังที่ดี และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จีรวัฒน์ เจริญสุข ที่ศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
เกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ด้านความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษีเกิดจาก ประชาชน 
ผู้ประกอบการผู้เสียภาษีขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ขาดความเอาใจใส่จากผู้บริหารอย่าง
จริงจังในการสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ แก่ผู้เสียภาษีและยังสอดคล้องกับผลการวิ จัย
ของอ าภา จ าลองศักดิ์ ที่ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
ขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ด้านความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ และของผู้เสียภาษี เกิดจากขาดความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน ท าให้หน่วยงานต้องจัดหาบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว มาปฏิบัติงานแทน ซึ่งยัง
ท าให้เกิดปัญหาเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้  
 ทั้งนี้ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะ กฎระเบียบทางกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน มีจ ากัดหลาย ๆ ด้าน เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น รวมถึงกฎหมายมีความซับซ้อน
และยากแก่การเข้าใจของคนโดยทั่วไป 
 5.2.2 ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินได้น้อย การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน จ านวนของบุคลากรกับปริมาณงาน จ านวน
บุคลากรน้อยกว่าปริมาณงานจึงท าให้จัดเก็บไม่ได้เต็ม 100% หรือไม่เข้าเป้าที่ตั้งไว้ในแต่ละปี ซึ่งจาก
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของจีรวัฒน์ เจริญสุข ที่ศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดเก็บภาษีรายได้ เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบทะเบียนผู้เสียภาษี ข้อมูลแผนที่ผู้เสียภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สินหรือป้ายที่ปรากฏไม่ละเอียด และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ภาษีและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของกันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ เกิดจากความรู้ 
 ทั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวางได้รับส าหรับการจัดเก็บภาษีรายได้ไม่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ และอาจเกิดจาก    
จ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอกับงานท่ีรับผิดชอบท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 5.2.3 ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งขวางมีระบบแผนที่ภาษีท่ียังไม่เป็นปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงข้อเท็จจริง 
และยังไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาท าได้เพียงยื่นเอกสาร 
ส่งผลในการให้บริการท าให้การช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นไปด้วยความล่าช้า จากผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ประพาฬ วงศ์สุบิน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่
เกิดจากความพร้อมของสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการความ
พร้อมในการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีรวัฒน์ 
เจริญสุข ศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่เกิดจากข้อมูลแผนที่ผู้เสีย
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินหรือป้ายที่ปรากฏไม่ละเอียด และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดเก็บภาษี การขาดเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน 
ไม่มีระบบแผนที่ภาษีที่มีความสมบูรณ์และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ 
ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอ  
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุง
ท้องที่เกิดจากการอ านวยความสะดวกการยังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง  
ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มที่ท าให้ฐานข้อมูลด้านระบบระบบ
คอมพิวเตอร์ แผนที่ภาษีข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน และกระบวนการขั้นตอนในการยื่นเอกสารมีความ
ล่าช้า ยุ่งยาก และซับซ้อน 
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 5.2.4 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการจัดประชาสัมพันธ์แต่ละปีงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์สูง จึงท าให้
ด าเนินการได้ไม่ค่อยทั่วถึงครอบคลุม ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ 
กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลต าบล
แหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitive 
Research) โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการ
ประชาสัมพันธ์เกิดจาก ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ และยังไม่ชัดเจนบางส่วน สื่อที่ใช้เผยแพร่ไม่
ดึงดูดความสนใจขาดความเข้มงวดและงบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ 
 ทั้งนี ้ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะ งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งขวาง จัดตั้งไว้ในปีงบประมาณแต่ละปีไม่เพียงพอส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 5.2.5 ด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวางขาดทักษะและประสบการณ์ในการท างาน ขาดการวางแผนและความเข้าใจในการ
จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยธิดา    
โคกโพธิ์ ศึกษาวิจัยปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย เป็นวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitive Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์   
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี เกิดจาก 
ขาดการจัดการที่ดีในการด าเนินการจัดเก็บและปัญหาเทศบาลขาดแหล่งรายได้ใหม่  ๆ ขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของทุกฝ่าย การขาดการมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาการคลังท้องถิ่นที่
เกิดข้ึนซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน 
 ทั้งนี้ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะ กระบวนการจัดการภายในยังไม่เป็น
ระบบ ระเบียบแบบแผน ขาดการประสานงานระหว่างบุคคล 
 5.2.6 ด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งขวาง กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลในการด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษีเพราะในการด าเนินคดีจะต้องผ่านเจ้าพนักงาน
ปกครองท าให้ใช้เวลาด าเนินการนาน จะมีก็แค่การปรับตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด ไม่มีรูปแบบ
เป็นรูปธรรมมากนัก ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของปิยธิดา โคกโพธิ์           
ที่ศึกษาวิจัยปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย เป็นวิจัย             
เชิงคุณภาพ (Qualitive Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนดเกิดจาก 
ปัญหาทางการคลังของเทศบาลว่าเกิดจากนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบทางกฎหมายที่ไม่เอ้ือ
ต่อการบริหารงานทางการคลังที่ดี เทศบาลถูกจัดสรรเงินอุดหนุนได้ไม่ถึงเป้าตามท่ีพระราชบัญญัติการ
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กระจายอ านาจก าหนด และถูกกระจายหน้าที่มากจนส่งผลต่องบประมาณที่เหลือส าหรับการพัฒนา
ในส่วนอื่นของเทศบาลที่น้อยลงรวมถึงข้อจ ากัดของพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลที่สภาพเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ขึ้นอยู่กับการเกษตร ดังนั้นการจัดเก็บภาษี จึงท าได้น้อย และประชาชนก็ไม่ได้มีความ
กระตือรือร้นในการเสียและยังอาศัยทักษะและประสบการณ์เดิม ๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติภาษี และ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอมมิกา สาครินทร์ ศึกษาประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษี
อากรในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลาเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitive Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเกิดจากโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ยะลานั้นมี
การเก็บภาษีทางอ้อมได้มากกว่าภาษีทางตรง ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างภาษีที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากภาษี
ทางอ้อมโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้นเป็นการเก็บภาษีในอัตราคงที่ไม่ว่าบุคคลจะมีรายได้สูงหรือต่ าก็
จะต้องรับผิดชอบการจ่ายภาษีในอัตราที่เท่ากัน ซึ่งท าให้คนจนหรือผู้ที่มีรายได้น้อยเสียเปรียบผู้ที่มี
รายได้มากกว่า ขณะที่ภาษีทางตรงโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นเก็บในอัตราก้าวหน้าที่เก็บ
จากผู้มีรายได้มากในอัตราสูง แต่เก็บจากผู้มีรายได้ต่ ากว่าในอัตราที่ต่ าลงมา ซึ่งมีความเป็นธรรม
มากกว่าการเก็บภาษีในอัตราคงที่   
 ทั้งนี ้ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะ นโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบทาง
กฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารงาน ภาษีบ ารุงท้องที่มีช่องโหว่ในการเลี่ยงภาษีมาก เนื่องจากอัตรา
ภาษีสูงเกินไปร้อยละ 12 ของค่าเช่ารายปี มีการเลี่ยงภาษีได้ง่าย ท าให้ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น กฎหมายไม่ให้อ านาจในการด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดแก่องค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษีเท่าที่ควร 
 5.2.7 ด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง มีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนจ ากัดในหลายด้าน 
ด้านงบประมาณตามกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40% ของพนักงานและพนักงานที่ไม่ค่อยมีทักษะ 
จ านวนของบุคลากรกับปริมาณงาน บุคลากรมีน้อยกว่าปริมาณงาน บุคลากรไม่เพียงพอซึ่งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ประพาฬ วงศ์สุบิน ที่ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพการ
ด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกิดจาก ความพร้อมของสถานที่และวัสดุ 
อุปกรณ์ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ความพร้อมในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อ าภา จ าลองศักดิ์ ที่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดเก็บ
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รายได้ของเทศบาลต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้าน
สภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกิดจาก จ านวนบุคลากรที่มี
จ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการโยกย้ายบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ท าให้ 
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ท าให้หน่วยงานต้องจัดหาบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติงาน
แทน ซึ่งยังท าให้เกิดปัญหาเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้   
 ทั้งนี้ ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะ งบประมาณการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางในแต่ละปีงบประมาณมีข้อจ ากัด ไม่มีรางวัล
หรือแรงจูงในในการปฏิบัติงาน ปัญหาความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ความชัดเจนของนโยบายปริมาณงาน
มากกว่าบุคลากร    
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งขวางมีประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ โดยภาพรวมต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ มีการจัดสรรบุคลากร วัสดุอุปกรณ์  
และมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้ และควรมีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษี และท าฐานข้อมูล 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางมีการจัดเก็บรายได้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  5.3.1.1 ควรมีการออกเป็นข้อก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวางจัดท า
ข้อบัญญัติผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเอง จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง เช่น การรับช าระภาษีอากรนอกส านักงานการรับช าระ
ทางไปรษณีย์ การออกหน่วยบริการ 
  5.3.1.2 ควรมีนโยบายการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
  5.3.1.3 ควรมีนโยบายตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่มีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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  5.3.1.4 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้ทันสมัย ชัดเจน 
เพ่ือที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  5.3.1.5 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องและเป็น
ธรรม ไม่มีความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  5.3.2.1 ควรมีการจัดหาบุคลากรระดับปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
จัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนตามแผนงาน 
  5.3.2.2 ควรมีการจัดกิจกรรม อบรมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงาน
การจัดเก็บรายได้ ทั้งในเรื่องระเบียบฯ และทักษะ กระบวนการจัดเก็บรายได้ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากวิทยากรผู้มีความสามารถเฉพาะด้านที่
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และความรู้อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงาน 
  5.3.2.3 ควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีให้มีความ
ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือเพียงพอกับผู้ที่มาใช้บริการ 
  5.3.2.4 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
อย่างเพียงพอ 
  5.3.2.5 ควรให้บุคลากรทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานจัดเก็บรายได้
ทุกภาคส่วน 
  5.3.2.6 ควรให้มีการเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรจัดเก็บรายได้ และส่วน
งานอ่ืน ๆ ที่มีการปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  5.3.2.7 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ต้องมีการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์
ควรจัดการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้รับทราบถึงข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
  5.3.3.1 ควรจัดท าโครงการศึกษาการเพ่ิมศักยภาพของการจัดเก็บภาษีโดยให้
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และมีกิจกรรมส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี 
สร้างจิตส านึก และผู้บริหารควรหมั่นควบคุมก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
  5.3.3.2 ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ข้อมูลครบทุก
พ้ืนที่เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาได้จริง  
  5.3.3.3 ควรปรับปรุงโครงสร้างรายได้ให้มากขึ้นเพ่ือเอ้ือต่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีรายได้มากข้ึน   
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  5.3.3.4 ควรเพ่ิมกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลให้มากขึ้น เพ่ือรองรับงาน
และภารกิจ   
  5.3.3.5 ควรสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบล ให้ความยกย่องชมเชย และ
บ าเหน็จความดีความชอบอย่างเหมาะสม และเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการจัดเก็บรายได้   
  5.3.3.6 ควรมีมาตรการจูงใจในการให้ประชาชนเต็มใจช าระภาษี เช่น การจัดท า
โครงการภาษีคืนก าไร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 
  5.3.3.7 ควรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น เช่น พาหนะ ค่าน้ ามันรถ เป็นต้น   
  5.3.3.8 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการช าระภาษีอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องโดยตลอด เพ่ือช่วยกระตุ้นและสร้างการรับรู้ 
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รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือภาษาไทย 
 

กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 
2557. 

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพ่ิมเติม, 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิภาพผลของการน านโยบายการให้บริการ
ประชาชนไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. 

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล. ค าอธิบายภาษีท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. 
สมคิด บางโม. กลุ่มวิชาการกลุ่มนักวิชาการภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่8, กรุงเทพ : วิทยพัฒน์, 2552. 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี        

พ.ศ. 2555 – 2557. ชลบุรี : องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง, 2555 (อัดส าเนา) 
อรัญ ธรรมโน. ความรู้ทั่วไปทางการคลัง. กรุงเทพฯ : บพิธ, 2518. 
 
บทความวารสาร 
 
ส าอาง ทองสกุล. “การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือสนับสนุนหลักการ

กระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.” รัฐสภาสาร ปีที่ 58. ฉบับที่ 1 
(2553) : 73 – 84.   

สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจิราวัฒน์ เจริญสุข. “ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.” วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 4. ฉบับที่ 2 
(2557)  

 
กฎหมาย 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 55 ก หน้า 1      

(11 ตุลาคม 2540). 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 124 
ตอนที่ 47 ก (24 สิงกาคม 2550). 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537, แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542, มาตรา 66, มาตรา 67, มาตรา 68, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 40 ก 
(20 พฤษภาคม 2542) 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475, มาตรา 10,  มาตรา 9 (5), ราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 49 หน้า 51 (20 เมษายน 2475) 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
จีรวัฒน์ เจริญสุข. “ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557 

ธัชกร โรจนรัตน์. “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551 

บุศรินทร์ คุ้มกล่ า. “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สมุทรสาคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

ประพาฬ วงศ์สุบิน. “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 
2558 

ปิยธิดา โคกโพธิ์. “ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2555 

นารีรัตน์ ชูอัชฌา. “ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม, 2558 
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พอรวิไล พรหมมะนี่. “ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกแผนการและ
การลงทุน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 

เพ็ญนภา ยันต์ชมภู. “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา  
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 

รินดา ทองสงคราม. “แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย     
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 

แสงเดือน ศรีสวัสดิ์. “ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม     
จังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์. “ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลต าบล
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามข้อมูลงานวิจัย 

 
 

ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑๒/                                ส านักงานส่งเสริมการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 
        ถนนเมืองเก่า  ชบ ๒๐๑๔๐ 
                                          สิงหาคม  ๒๕๖๐  

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามข้อมูลงานวิจัย  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามข้อมูลงานวิจัย  
     

 ตามที่ข้าพเจ้านายเชาวินทร์ กองผา ต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอพนัสนิคม ได้เข้ารับ
การศึกษาต่อที่  คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ท ากรณีศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

 ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพ่ือท าการเก็บข้อมูลกรณีศึกษาฯดังกล่าว 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง โดยการสอบถามและเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน ที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บรายฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง เพ่ือเป็นข้อมูล
กรณีศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง ใน
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
   
ขอแสดงความนับถือ 

 
  (นายเชาวินทร์  กองผา) 

ท้องถิ่นอ าเภอพนัสนิคม 
 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอพนัสนิคม 
โทร ๐๓๘-๔๖๒-๑๘๖ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง  

อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
.................................................................................................  

ค าชี้แจง :  
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต        

สาขาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาที่ท างาน และประสบการณ์ท างานด้านการจัดเก็บรายได้ 

 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 7 ด้าน  

 ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน
เพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอพนัสนิคม     
จังหวัดชลบุรีต่อไป 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

นายเชาวินทร์ กองผา 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

 
ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 

อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
******************************************************* 

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ชื่อ – นามสกุล ……………………………………………………………………………………… 
เพศ ………………………………………   อายุ ……………………………….. ป ี
ระดับการศึกษา ………………………………… ต าแหน่งงาน ……………………………………………. 
ระยะเวลาที่ท างานที่องค์การบริหารส่วนต าบล ………………………………… ปี ……………………เดือน 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
1. ประสบการณ์ในการท างานด้านการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างไร 

2.1 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ 
และของผู้เสียภาษี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ref. code: 25605403015042EQI



78 

2.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
1. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลควรเป็นอย่างไร 

1.1 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ 
และของผู้เสียภาษี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีรายได้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และนโยบายการจัดเก็บภาษี          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.6 ปัจจัยด้านบทลงโทษของผู้ไม่เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7 ปัจจัยด้านสภาพการด าเนินงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายเชาวินทร์ กองผา 
วันเดือนปีเกิด 29 สิงหาคม 2510 
ต าแหน่ง ท้องถิน่อ าเภอพนัสนิคม ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ประสบการณ์ท างาน 2554 – ปัจจุบัน ท้องถิ่นอ าเภอพนัสนิคม 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุร ี
2551 – 2554 กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
2548 – 2550 กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
2533 – 2548 จ่าส่งก าลังบ ารุง กองพันต่อสู้อากาศยาน 
ที่ 12 กองทัพเรือ 
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