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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้เป็ นพนักงานของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 118 คน เป็ นชาย
จานวน 62 คน หญิงจานวน 56 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตามแบบสอบถามที่ส่งคืนจานวน 115 คน
เป็ นชาย 60 คน หญิง 55 คน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็ บรวบรวมข้อมู ลระหว่างเดื อน ตุ ลาคม 2559 –
ธันวาคม 2559 จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นชาย จานวน 60 คน เป็ นหญิง จานวน 55
คน ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 51.30 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 34.78 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.83 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 6.09 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 76.52 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ น
ร้อยละ 14.78 และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 8.70 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้ อยละ 86.96 รองลงมาจบการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.09 และน้อยที่ สุดมี
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 6.96 ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000 - 20,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 45.22 รองลงมามีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 35.65 และน้อยที่สุดมี
รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.13
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ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้มากที่สุดกว่า
ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องท่านเป็ นผูห้ นึ่ งที่มีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือบุคลิกภาพ
ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเรื่ องท่านมักจะขัดแย้งกับประชาชนที่มาติดต่อขอชาระภาษีเสมอ และส่ วน
การอบรมเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยที่สุด โดยเฉพาะเรื่ องการออกไป
ประชุ ม อบรม ให้ความรู ้ กบั ประชาชนในเรื่ องภาษีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา สาหรับการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
เฉพาะด้านการอบรม การประชาสัมพันธ์ และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ ด้านคือ สถานที่ทางาน
ระเบียบกฎหมาย ตาแหน่งหน้าที่ การอบรม การประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะการศึ กษาครั้ งนี้ 1) ด้านสถานที่ทางาน ผูบ้ ริ หารของเทศบาลตาบล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ต้องจัดให้มีการเตรี ยมการในเรื่ องของเอกสาร เช่น ใบเสร็ จรับเงิน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อบริ การผูเ้ สี ยภาษี 2) ด้านระเบียบกฎหมาย ผูบ้ ริ หารของเทศบาลตาบล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ต้องส่ งเสริ มให้พนักงานได้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย เกี่ ยวกับภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุ งท้องที่ ก่อนการจัดเก็บ 3) ตาแหน่งหน้าที่ ผูบ้ ริ หารของ
เทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ต้องส่ งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน
ตาแหน่ งหน้าที่ตามสายงาน 4) การอบรม ผูบ้ ริ หารของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัด
นครราชสี มา ต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมเรื่ องการจัดเก็บภาษีที่มีความจาเป็ นในการปฏิ บตั ิงานให้กบั
พนักงาน 5) การประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หารของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ต้องส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์ 6) บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หารของ
เทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ต้องขจัดและสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั พนักงาน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่มาติดต่อขอชาระภาษี

ภูมหิ ลัง
การจัดเก็บภาษีมีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่องจากทาให้เกิดความยุติธรรมและจัดสรรทรัพยากร
ในสังคมให้มีความเป็ นธรรม ภาษีอากรนับว่าเป็ นแหล่ งที่มาของรายได้ที่สาคัญที่สุดของรั ฐคื อ
มากกว่าร้ อยละ 90 ของรายได้ของประเทศ การจัดเก็บภาษีอากรมีจุดมุ่งหมายหลายประการ แต่
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จุดมุ่งหมายเดิมของการจัดเก็บภาษีอากรคือ การจัดหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดทาบริ การสาธารณะ
เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องให้ความสาคัญต่อการจัดเก็บภาษีอากร
ให้มากขึ้ น แต่อานาจในการจัดเก็บภาษี ของรั ฐต้องไม่จากัดอยู่เพียงส่ วนกลางเท่านั้น รัฐมีการ
กระจายอานาจการจัดเก็บภาษีให้กบั องค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นเทศบาล องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนตาบล รวมถึงรู ปแบบการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ เช่น
กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยาด้วย
การกระจายอานาจการปกครองจากราชการส่ ว นกลางไปยัง ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น และ
ส่ วนกลางยังมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้ น ความสามารถรวมทั้งประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทศบาลตาบล ทวีความสาคัญและเป็ นหัวใจของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การพึ่งพิง
รายได้ในส่ วนที่ ไ ด้จากการจัดเก็บ เองในสัดส่ วนที่ สูงขึ้ นแทนรายได้ที่ไ ด้รับ จากการจัดสรรจาก
ส่ วนกลาง ทาให้การจัดหาสาธารณู ปโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ น
สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลจึง
จาเป็ นต้องได้รับการศึกษา เพื่อชี้ ให้เห็นถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดเก็บเพื่อเป็ น
แนวทางในการแก้ไ ขตลอดจนถึ งการพัฒนาตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพของการจัดเก็บรายได้เพื่อเป็ น
แนวทางรองรับการถ่ายโอนอานาจให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศ
โดยรวม องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้อ งพัฒนาศัก ยภาพทางการเงิ นและการคลัง โดยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บและการจัดหารายได้ให้ตนเองได้เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อที่ในระยะยาวองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะมี ความสามารถในการจัดเก็บรายได้อย่างเพียงพอต่อการดาเนิ นกิ จกรรม
ต่างๆ ในท้องถิ่นตนเอง
วิธีการกาหนดที่มาของรายได้มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่งกาหนดจากรายได้โดยตรงซึ่ ง
จะยึดหลักที่ชดั เจนของภารกิจหน้าที่กบั แนวทางที่สอง การแบ่งรายได้ คือ รัฐบาลกับท้องถิ่นร่ วมกัน
จัดแบ่งภาษีที่ไม่วา่ ใครจะเป็ นผูจ้ ดั เก็บร่ วมกัน ภาษีที่อยู่ในแนวทางนี้ มีอยู่มาก เช่ นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิ จเฉพาะ ภาษี เหล่ านี้ รัฐเป็ นผูจ้ ดั เก็บให้แล้วท้องถิ่ นไปขอแบ่งไม่ว่าจะแบ่งทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน แต่ที่สาคัญคือ แบ่งแล้วต้องสะท้อนที่มาของรายได้และฐานของภาษีน้ นั ๆ ในการกระจาย
อานาจสู่ ทอ้ งถิ่น ทาให้เทศบาลมีอิสระในการบริ หารงานไม่วา่ จะเป็ นการจัดเก็บรายได้รวมถึงการใช้
จ่ายตามงบประมาณที่กาหนดไว้ อานาจในการจัดหารายได้จาก 4 ทาง คือ
1. รายได้ที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเองได้ เช่น ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ ภาษีป้ายอากร
ฆ่าสัตว์
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2. ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว แบ่งให้อาจจะเป็ นบางส่ วนคือภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต
หรื อให้ท้ งั หมด คือ ภาษียานยนต์และล้อเลื่อน
3. เงินอุดหนุน จาแนกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
3.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ เป็ นเงินอุดหนุ นแบบมีเงื่อนไขที่รัฐบาลเป็ นผูก้ าหนดโดยให้
ท้องถิ่นดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกาหนดซึ่ งมี 2 ลักษณะ คือ
3.1.1 แบบที่ ม อบให้ เป็ นก้อ นแต่ ก าหนดว่า ให้ ใ ช้เ งิ นเท่ า ไหร่ ใ นงานใดจะเพิ่ ม
ความสามารถของท้องถิ่นในการให้บริ การแต่อาจจะมีผลลัพธ์ในทางลบเพราะอาจจะทาให้ทอ้ งถิ่ น
รู ้สึกว่าไม่มีตอ้ งร่ วมในการรับผิดชอบ
3.1.2 แบบที่ ให้ทอ้ งถิ่ นหาเงิ นมาสมทบในส่ วนที่ รัฐบาลมอบให้ตามที่ ตกลงกัน
เป็ นการสร้างความรับผิดชอบในการบริ หารงานท้องถิ่น
3.2 เงินอุดหนุนทัว่ ไป เป็ นเงินอุดหนุนแบบไม่มีเงื่อนไขโดยรัฐบาลจะมอบให้เป็ นก้อน
4. ค่าธรรมเนียมซึ่ งเป็ นภารกิจที่สามารถระบุผไู ้ ด้รับประโยชน์ได้ เช่น ใบอนุญาตประกอบ
กิจการต่าง ๆ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา ในครั้งนี้ เป็ นตัวอย่างในการศึ กษา เนื่ องจากเทศบาลตาบลนับว่าเป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่มีโครงสร้างของการบริ หารที่จดั ว่ามีความเป็ นอิสระในการปกครอง
ตัวเอง มีความสามารถทั้งการหารายได้และการใช้จ่ายของตัวเองมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบอื่น ปั ญหาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล นับว่าเป็ นอุปสรรคที่
สาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่ นและการพัฒนาประเทศเนื่ องจากเทศบาลตาบลมี ปัญหาในการจัดเก็บ
รายได้ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่รวดเร็ ว ส่ งผลให้ทอ้ งถิ่นเติบโตมากขึ้น ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความต้องการด้านสาธารณู ปโภคและด้านการบริ การสาธารณะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามลาดับ
ของส่ วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล คือ ประการแรก ผูเ้ สี ยภาษีขาดสานึกในการเสี ยภาษีประการที่สอง
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานผูจ้ ดั เก็บภาษี และประการที่สามโครงสร้างรายได้ของเทศบาลตาบล จึง
ส่ งผลให้เทศบาลตาบลมีรายได้นอ้ ยกว่าความเป็ นจริ งและไม่สนองตอบต่อความต้องการประชาชน
ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ รายได้ข องเทศบาลตาบล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
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2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็ บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ พนัก งานของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัด
นครราชสี มา
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีเลื อกเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย
เลือกพนักงานของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จนครบตามจานวนที่ผวู้ ิจยั
ต้องการ จึงได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 115 คน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดื อน
ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating scale) โดยกาหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้
คะแนน 5
หมายถึงระดับประสิ ทธิภาพมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับประสิ ทธิภาพมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับประสิ ทธิภาพปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับประสิ ทธิภาพน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีทา
การวิจยั แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนิยามศัพท์ให้ครอบคลุม
กรอบความมุ่งหมายของงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา เพื่อนามาทาการสร้างแบบสอบถาม
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2. นาข้อมูลที่ ได้จากการศึกษามาจัดทาแบบสอบถามปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
3. นาแบบสอบถามที่จดั ทาเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและ
ทาการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับ ประชาชนที่ ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.85

สรุปผล
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อ มู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย โดยสรุ ป ผลการวิ จ ัย ข้อ มู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นชาย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17 เป็ นหญิง จานวน 55 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.83 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.30 รองลงมามี
อายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.78 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20 – 30 ปี จานวน 9
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.83 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.09
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.52 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 17
คน คิดเป็ นร้อยละ 14.78 และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ด้าน
การศึกษาส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.96
รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.09 และน้อยที่สุดมี
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.96 ในส่ วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000 - 20,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.22 รองลงมามี
รายได้มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.65 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่ากว่า
15,000 บาท จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.13
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิจัยข้ อมู ลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยปั จจั ยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.94, S.D.= 0.258) โดยกลุ่มตัวอย่าง
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เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้มากที่สุดกว่าด้านอื่น
ๆ (  =4.18, S.D.= 0.364) รองลงมาคือบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ (  =4.12, S.D.= 0.440) และส่ วนการ
อบรมเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยที่สุด (  =3.25, S.D.= 0.711)ค่าเฉลี่ย
ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็ บ รายได้ข องเทศบาลต าบล ในเขตอ าเภอเมื อ ง จังหวัด
นครราชสี มา ด้านสถานที่ทางานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการเตรี ยมการในเรื่ องของเอกสาร เช่น ใบเสร็ จรับเงินแบบพิมพ์ต่าง ๆ ไว้
เพื่อบริ การผูเ้ สี ยภาษีเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้ดา้ นสถานที่ทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ(  =4.08, S.D.= 0.548) รองลงมาคือการเตรี ยมการ
เพื่อให้บริ การรับชาระภาษีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา (  =4.02, S.D.= 0.495) ส่ วนสถานที่รับ
ชาระภาษีมี ค วามสะดวกเมื่ อปรี ย บเที ย บกับ ปี ที่ ผ่า นมากลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่า เป็ นปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.99, S.D.= 0.468)ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้าน
ระเบียบกฎหมายโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าการได้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุ งท้องที่ ก่อน
การจัดเก็บ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ดา้ น
ระเบียบกฎหมายมากกว่าประเด็นอื่น ๆ(  =4.12, S.D.= 0.532) รองลงมาคือผูบ้ งั คับบัญชาได้วาง
นโยบายและระเบี ยบต่าง ๆ เกี่ ยวกับการจัดเก็บรายได้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิ บตั ิ งานได้
(  =3.99, S.D.= 0.521) ส่ วนเรื่ องกฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งในการปฏิบตั ิงานด้านจัดเก็บรายได้ มี
ขั้น ตอนยุ่ง ยาก และมากเกิ นไป ท าให้เ จ้าหน้าที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ นว่า เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.94, S.D.= 0.625)ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้าน
ตาแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็ นว่าความก้าวหน้าในตาแหน่ ง หน้าที่ ของตามสายงานเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ดา้ นตาแหน่งหน้าที่มากกว่าประเด็นอื่น ๆ(  =4.23, S.D.= 0.65) รองลงมาคือตาแหน่ง
หน้าที่ของท่านเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี (  =4.07, S.D.= 0.617) ส่ วนเรื่ องระดับความรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บภาษีของพนักงานกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้น้อยกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =3.91, S.D.= 0.683)ค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้านการอบรมโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการฝึ กอบรมเรื่ อง
การจัดเก็บภาษีมีความจาในการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ดา้ น
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การอบรมมากกว่าประเด็นอื่น ๆ(  =3.27, S.D.= 0.787) รองลงมาคือเทศบาลจัดฝึ กอบรมให้ความรู้
ในเรื่ องของการจัดเก็บภาษี ก่อนที่ จะดาเนิ นการเก็บภาษี เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา (  =3.25,
S.D.= 0.747) ส่ วนเรื่ องการออกไปประชุ ม อบรม ให้ความรู ้ ก ับประชาชนในเรื่ องภาษี เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมากลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้
น้อยกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =3.23, S.D.= 0.762)ค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้านการประชาสัมพันธ์ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่พนักงาน
เป็ นผูห้ นึ่ งที่มีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้
ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ ม ากกว่า ประเด็ น อื่ น ๆ(  =5.00, S.D.= 0.000) รองลงมาคื อ การออก
หนั ง สื อ เวี ย นแจ้ง ผู ้เ สี ย ภาษี ทุ ก รายทราบล่ ว งหน้ า (  =4.15, S.D.= 0.679) ส่ ว นเรื่ องการ
ประชาสัมพันธ์ มีผลกต่อการมาชาระภาษี ของประชาชนกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.95, S.D.= 0.619)ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้าน
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็ นว่าการที่ท่านมักจะขัดแย้งกับประชาชนที่มาติดต่อขอชาระภาษีเสมอเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็บ รายได้ด้านบุ คลิ ก ภาพของเจ้าหน้าที่ มากกว่าประเด็ นอื่ น ๆ(  =4.36,
S.D.= 0.624) รองลงมาคือท่านชอบให้การแนะนาขั้นตอนการชาระภาษีให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ชาระภาษี อย่างสม่ าเสมอ (  =4.19, S.D.= 0.771) ส่ วนเรื่ องความกระตือรื อร้ นที่จะบริ การเมื่อมี
ประชาชนมาติดต่อชาระภาษีอย่างรวดเร็ วกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.90, S.D.= 0.725)
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการวิจั ย ข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ส มมติฐ านเปรี ยบเทียบปั จ จั ยที่ส่งผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศแตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการอบรม การประชาสัมพันธ์ และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ ด้านคือ สถานที่
ทางาน ระเบียบกฎหมาย ตาแหน่งหน้าที่ การอบรม การประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา ในทุ ก ๆ ด้านคื อ
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สถานที่ ทางาน ระเบี ยบกฎหมาย ตาแหน่ งหน้าที่ การอบรม การประชาสัมพันธ์ บุ คลิ กภาพของ
เจ้าหน้าที่
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ
ด้านคือ สถานที่ทางาน ระเบียบกฎหมาย ตาแหน่ งหน้าที่ การอบรม การประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ของเจ้าหน้าที่
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ
ด้านคือ สถานที่ทางาน ระเบียบกฎหมาย ตาแหน่ งหน้าที่ การอบรม การประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ของเจ้าหน้าที่

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั พรรณ
พิลาศ สมศรี (2546) การสารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ตรวจสอบปรั บ ปรุ ง ฐานข้อมูล และติ ดตามผลและด้านบรรยากาศที่ เอื้ ออานวยในการปฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎหมายภาษีอากร อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก
โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้มากที่สุดกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ พจน์ แสงฉาย (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองลาพูน ผลการศึกษาพบว่าประชาชนยัง
ขาดความเข้าใจเรื่ องภาษี เทศบาลยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ ยวกับภาษีให้กบั ประชาชนได้
น้อย ไม่ทวั่ ถึง และไม่ต่อเนื่ องบุคลากรที่ทาหน้าที่จดั เก็บภาษียงั มีนอ้ ยเกินไปทาให้การจัดเก็บภาษี
อาจจะไม่ทวั่ ถึ ง และครอบคลุ มประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการเสี ยภาษีเนื่ องจากคิดว่าตนเอง
ไม่ ไ ด้รับ ผลประโยชน์ ต อบแทนโดยตรง ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็ บ รายได้ข อง
เทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จัง หวัดนครราชสี มา รองลงมาคือบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ และ
ส่ วนการอบรมเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยที่สุด ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสี มา ด้านสถานที่ทางานโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการเตรี ยมการ
ในเรื่ องของเอกสาร เช่น ใบเสร็ จรับเงินแบบพิมพ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อบริ การผูเ้ สี ยภาษีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี

10
ที่ผา่ นมาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ดา้ นสถานที่ทางานมากกว่าประเด็นอื่น
ๆรองลงมาคือการเตรี ยมการเพื่อให้บริ การรับชาระภาษีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ส่ วนสถานที่
รับชาระภาษีมีความสะดวกเมื่อปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้น้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ ค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้านระเบียบกฎหมายโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการได้ศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุ งท้องที่ ก่อนการจัดเก็บ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ดา้ นระเบียบกฎหมาย
มากกว่าประเด็นอื่น ๆรองลงมาคือผูบ้ งั คับบัญชาได้วางนโยบายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ ยวกับการ
จัดเก็บรายได้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิงานได้ ส่ วนเรื่ องกฎหมาย ระเบียบ และคาสั่งในการ
ปฏิบตั ิงานด้านจัดเก็บรายได้ มีข้ นั ตอนยุง่ ยาก และมากเกินไป ทาให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้าน
ตาแหน่งหน้าที่โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็ นว่าความก้าวหน้าในตาแหน่ ง หน้าที่ ของตามสายงานเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัด เก็ บ รายได้ด้า นต าแหน่ ง หน้า ที่ ม ากกว่า ประเด็ น อื่ น ๆรองลงมาคื อ ต าแหน่ ง หน้า ที่ ข องท่ า น
เกี่ ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ส่ วนเรื่ องระดับความรั บผิดชอบในการจัดเก็บภาษีของพนักงานกลุ่ ม
ตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ๆ ค่าเฉลี่ ย
ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็ บ รายได้ของเทศบาลต าบล ในเขตอ าเภอเมื อ ง จังหวัด
นครราชสี มา ด้านการอบรมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการฝึ กอบรมเรื่ องการจัดเก็บภาษีมีความจาในการปฏิ บตั ิงานเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ดา้ นการอบรมมากกว่าประเด็นอื่น ๆรองลงมาคือเทศบาลจัด
ฝึ กอบรมให้ความรู ้ ในเรื่ องของการจัดเก็บภาษีก่อนที่จะดาเนิ นการเก็บภาษีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา ส่ วนเรื่ องการออกไปประชุม อบรม ให้ความรู ้กบั ประชาชนในเรื่ องภาษีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
ที่ผา่ นมากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น
ๆ ค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา ด้านการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่พนักงานเป็ นผูห้ นึ่ งที่มีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์เป็ น
ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็ บ รายได้ด้า นการประชาสัมพันธ์ ม ากกว่า ประเด็ นอื่ น ๆ
รองลงมาคือการออกหนังสื อเวียนแจ้งผูเ้ สี ยภาษีทุกรายทราบล่วงหน้า ส่ วนเรื่ องการประชาสัมพันธ์มี
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ผลกต่อการมาชาระภาษีของประชาชนกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บรายได้น้อยกว่าประเด็นอื่ น ๆ ค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่ท่านมักจะขัดแย้ง
กับประชาชนที่มาติดต่อขอชาระภาษีเสมอเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ดา้ น
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่มากกว่าประเด็นอื่น ๆรองลงมาคือท่านชอบให้การแนะนาขั้นตอนการชาระ
ภาษีให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อชาระภาษีอย่างสม่าเสมอ ส่ วนเรื่ องความกระตือรื อร้นที่จะบริ การเมื่อ
มีประชาชนมาติดต่อชาระภาษีอย่างรวดเร็ วกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การจัดเก็บรายได้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ๆ
การทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการอบรม การประชาสัมพันธ์ และบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ส่ วน
กลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในทุก ๆ
ด้านคือ สถานที่ทางาน ระเบียบกฎหมาย ตาแหน่ งหน้าที่ การอบรม การประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมชัย ตั้งตระกูลวงศ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่ องความคิดเห็น
ต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ ามันในจังหวัดอานาจเจริ ญ พบว่าปั จจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส ขนาด
ของกิจการ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการจัดเก็บภาษี ประสบการในการฝึ กอบรม
ความรู ้ ความเข้าใจในระเบี ย บกฎหมายไม่มีผ ลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็ บภาษี บารุ งองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะต่ อปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็ บ
รายได้ข องเทศบาลนครตาบล ในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด นครราชสี มา ในด้านการอบรม โดย
ผูบ้ ริ หารของเทศบาลตาบล ควรมี การส่ งเสริ มให้พนักงานของเทศบาลตาบล ได้ออกไปเข้าร่ วม
ประชุม อบรม หรื อให้ความรู ้กบั ประชาชนในเรื่ องภาษีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบล ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ควรมี การศึก ษาถึ งความต้องการของพนักงาน เพื่ อนาผล
การศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุ งการทางานต่อไป
2. ในการศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็ บ รายได้ข องเทศบาลนคร
จังหวัดนครราชสี มา ควรมีการเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องหลาย ๆ ส่ วนงานเพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมา
ปรับปรุ งการทางานของเทศบาลตาบล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา

