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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้

บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบล ส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ ดา้น

ความยติุธรรม ดา้นความแน่นอน ดา้นความสะดวก และดา้นความประหยดั  

กลุ่มตวัอย่างคือ ผูเ้สียภาษีท่ีเลือกใช้บริการจัดเก็บภาษี  จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

 ผลการวิจยัพบว่า 1)ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 มีอาชีพ คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 

158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และมีการช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.25  
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ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลส าโรง

เหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นความแน่นอน และความสะดวก ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมี

ระดบัความคิดเห็นมาก คือ ดา้นความยติุธรรม และดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 

ค ำส ำคัญ : ความคิดเห็น , การจดัเก็บภาษี , เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 
 

ABSTRACT 

A Study of People's Opinions towards Tax Collection Service of Samrong Nuea Subdistrict 

Municipality Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province. The objective of this study was to study 

people's opinions on the use of tax collection services in Samrong Nuea Subdistrict Municipality, Mueang 

Samut Prakan District.  Samut Prakan Province includes justice certainty, convenience, and economics, 

classified by personal factors such as gender, age, education level, occupation, and type of tax paid.  The 

population in this research was people in Samrong Nuea Sub-District Municipality.  The sample group who 

answered the questionnaire consisted of 400 people.  The instrument used for data collection was a 

questionnaire.  The data were analyzed using a computer program to find the percentage, mean ( ) , and 

standard deviation (SD).  

 The research results were found that 1)  The service users who answered all the surveys were 400 

people, most of them were females, 204 people accounted for 51.00 percent, most of them were aged 20. -30 

years of 143 people, accounting for 35.75 percent, Most of them had a bachelor's degree, of 219 people, 

accounting for 54.75 percent, Most of them have a career in trading / private business, numbering 158 people, 

representing 39.50 percent, Most of them paid the land and building tax of 349 people, representing 87.25 

percent, 2)  People's opinions on the use of tax collection services of Samrong Nuea Subdistrict Municipality 

Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province Overall, it's at a high level.  When considering each 

aspect, it was found that the element at the highest level was certainty and convenience, respectively, and the 

aspect at the highest level was the aspect of justice and safety, respectively. 

Keywords: Opinion, Tax collection, Samrong Nuea Subdistrict Municipality 
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บทน ำ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท) ในปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้่ามีความส าคญั โดยมีความใกลชิ้ดกบั

ประชาชนมากท่ีสุด จึงเป็นหัวใจส าคญัโดยเฉพาะเทศบาล ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัอีกหน่วยงานหน่ึง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การจดัหาบริการสาธารณะของเทศบาลส่วนหน่ึงมาจากรายได้ท่ีเทศบาล

ไดรั้บ ไดแ้ก่ รายไดท่ี้เทศบาลจดัเก็บเองและรายไดท่ี้ไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาล โดยรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเองได ้

จ าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากภาษีอากร และรายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษีอากร รายไดจ้ากภาษีอากรท่ีทอ้งถ่ิน

จดัเก็บเอง เช่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย  

การบริหารจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลในปีปัจจุบนั โดยคาดหวงัวา่จะน าพามาซ่ึงประสิทธิภาพในการ

จดัเก็บ โดยสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ช้บริการไดเ้พิ่มมากขึ้น โดยผลส าเร็จในการบริหารจดัเก็บ

รายได้อาจมาจากปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองก าหนดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรเทศบาล จึง

จ าเป็นจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดเก็บ และกระตุ้นปัจจัยท่ีเป็นเคร่ืองก าหนดประสิทธิภาพในการ

จดัเก็บรายไดต่้อไปเร่ือย ๆ เพื่อผลส าเร็จในการจดัเก็บอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีวิธีการบริหารจดัเก็บและปัจจยั

ท่ีเป็นเคร่ืองก าหนดประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดใ้นเทศบาลแห่งหน่ึงอาจไม่สามารถรับประกนัไดว้่าจะ

ท าใหเ้กิดผลส าเร็จในอีกพื้นท่ีอ่ืนได ้ 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้

บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ว่ามีปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษี เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้นและใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผน พฒันาและปรับปรุงการจดัเก็บภาษีให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผูช้  าระภาษีทอ้งถ่ินต่อไป 

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ท าการส ารวจระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษีของ

เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ จะประกอบดว้ย 
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 - ตวัแปรอิสระ โดยจ าแนกขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และประเภทของ

ภาษีท่ีช าระ  

 - ตวัแปรตาม มีขอบเขตเน้ือหาในประเด็นส าคญั 4 ดา้น คือ ดา้นความยุติธรรม ดา้นความแน่นอน 

ดา้นความสะดวก และดา้นความประหยดั 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมารับการบริการจากเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 400 คน 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัเร่ิมจดัเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน สร้างแบบสอบถาม 

ด าเนินการส ารวจขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และจดัท ารายงานผลการส ารวจ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 - 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. ท าให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษี ของเทศบาลต าบล
ส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการ

ใหบ้ริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. ประเภทของภาษีท่ีช าระ 

การใชบ้ริการจดัเก็บภาษีของเทศบาล 

ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง 

   จงัหวดัสมุทรปราการ 

1. ดา้นความยติุธรรม 

2. ดา้นความแน่นอน 

3. ดา้นความสะดวก 

4. ดา้นความประหยดั 
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แนวคิด ทฤษฎี เอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความคิดเห็นและการบริการ 

ประสิทธ์ิ   รัตน์ชวานนท ์(2543 : 9) ไดส้รุปวา่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึง โดยการพูดหรือเขียน เกิดจากความรู้สึกภายใน ซ่ึงความรู้สึกภายในนั้นอาจเป็นเพียงเจตคติ ความเช่ือ 

ค่านิยมหรืออคติ อาจกล่าวในแง่หน่ึงว่าเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยม หรือเป็นพฤติกรรมภายในซ่ึงไม่สามารถ

สังเกตไดโ้ดยบุคคลอ่ืน นอกจากตวัของเขาผูน้ั้นเอง แต่ความคิดเห็นเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีผูอ่ื้นสามารถ

สังเกตหรือทราบไดอ้ย่างชดัเจน ดงันั้นถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดมีเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยมหรืออคติอย่างใดอย่างหน่ึง ถา้

เขาไม่แสดงความคิดเห็นออกมาก็ไม่สามารถทราบไดว้า่เขามีเจตคติ ความเช่ือ ค่านิยมหรืออคติอยา่งไร 

ธีระพร อุวรรณโณ (2529 : 31-54) กล่าววา่ ความคิดเห็นเกิดขึ้นจากอิทธิพลต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. อิทธิพลจากพ่อแม่เป็นแหล่งอิทธิพลสูงสุด โดยเฉพาะในวยัเด็ก ซ่ึงจะพฒันาค่านิยมความเช่ือ และ

ความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาในกรอบของครอบครัวท่ีมีพ่อแม่เป็นผูมี้อ านาจใหคุ้ณเม่ือท าความดีและมีอ านาจให้โทษ

เม่ือท าส่ิงไม่ดี หรือส่ิงท่ีพ่อแม่ไม่เห็นดว้ย 

2. อิทธิพลจากกลุ่มต่าง ๆ ในสถานศึกษา เช่น ครู และเพื่อนก็มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 

3. อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตวั คือการรับรู้ของเหตุการณ์ท่ีถูกกรองผา่นความคิดความรู้สึกและ

ปรัชญาของมนุษยโ์ดยเฉพาะผ่านการติดต่อโดยตรง จิตวิทยาและลทัธิหลงัสมยัใหม่มีค าอธิบายท่ีแตกต่างกนั

ส าหรับความเก่ียวขอ้งของส่ิงเร้าในการสร้างมนั ผลรวมของประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงและความรู้สึกนึกคิด

ใครบางคนเม่ือเขาหรือเธอสร้างความคิดเห็นและการตีความและพวกเขามีอิทธิพลต่อค าแนะน าให้กบัใครบาง

คนในสถานการณ์ท่ีคลา้ยกนั 

วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2548 : 15) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่าง

ใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ารในอนัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนตามท่ีคาดหวงัท าให้เกิด

ความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น การใหบ้ริการมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ คือ การท า

ให้ผูรั้บบริการไดรั้บความช่วยเหลือให้ด าเนินการจดัการเร่ืองต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง มีความประทบัใจส าหรับ

ในส่วนท่ีเกิดประโยชน์ต่อ ผู ้ให้บริการ คือ เป็นการช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน 

องค์การและรัฐ รวมถึงสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดี สร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และ

ประเทศชาติส าหรับหลกัการพื้นฐานของการใหบ้ริการนั้น 

การจัดเก็บภาษีอากร คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลได้ก าหนดวิธีการจัดเก็บภาษีจากประชาชนไวแ้ล้ว ด้วยการ

จดัเก็บกบัผูเ้สียภาษีอากรโดยตรง แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปเป็นรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในกิจการของรัฐอนัเป็น
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กิจการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม. 2543 : 107) แนวความคิดเก่ียวกบัการ

จดัเก็บภาษีอากรในทางเศรษฐศาสตร์นั้นโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดงัน้ี 

1. แนวทางการบงัคบัการจดัเก็บ หมายถึง "ภาษี" คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัจดัเก็บจากประชาชน ภาษีท่ีได้

จากประชาชนจะเป็นลกัษณะของการบงัคบัจดัเก็บจากรายได ้โดยผูท่ี้เสียภาษีไม่ไดรั้บประโยชน์จากรัฐบาล

โดยตรง เช่น การป้องกนัประเทศ การสวสัดิการสังคม เป็นตน้ 

2. แนวทางการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล หมายถึง ทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ย

จากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล ยกเวน้การกูย้มื การขายสินคา้หรือการบริการในราคาทุนของรัฐบาลเม่ือรัฐบาล

เก็บภาษีไปใชจ่้ายในกิจการของรัฐ 

 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วชัราภรณ์ รัตติโชติ (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา  ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษีระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน มีความพึงพอใจด้าน

หลกัการจดัเก็บภาษีท่ีมีความยุติธรรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้นสถานท่ีช าระภาษีท่ีมีความสะดวก มี

บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกดี เจา้หน้าท่ีให้บริการดีมีความเป็นกนัเอง เทคโนโลยีท่ีใช้

และมีระบบตรวจสอบติดตามผูเ้สียภาษีตามล าดบั ส าหรับดา้นความประหยดัในการช าระภาษีเป็นเร่ืองท่ีพึง

พอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย  เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมาเสียภาษีอากร

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีระดบัการศึกษา สถานภาพ และอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัเก็บภาษีไม่

แตกต่างกนั โดยเห็นว่าผูมี้รายไดทุ้กคนจะตอ้งเสียภาษีอากรให้ภาครัฐเพื่อรัฐจะไดน้ าไปพฒันาทอ้งถ่ินและ

ประเทศต่อไป จึงเป็นหน้าท่ีส าหรับทุกคนท่ีจะตอ้งด าเนินการในเร่ืองน้ีให้เสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแคนสงวนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พ.จ.อ.ชาติชาย ศรีคงรักษ ์(2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัเก็บภาษี

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.69 มีอายุ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.16 จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

50.00 และมีอาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 40.91 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ประชาชนเห็น

ดว้ยใน ดา้นความประหยดั เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นความแน่นอน เห็นดว้ยในระดบัมาก ดา้นความ
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สะดวก เห็นดว้ยในระดบัมาก และดา้นความยุติธรรมเห็นดว้ยในระดบัมาก ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดเก็บรายได้ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ไม่แตกต่างกนั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม (2563) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการของ

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อประเมินระดบัความพึง

พอใจในการบริการงานดา้นการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 2) เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจในการ

บริการงานดา้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 3) เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจในการบริการงานด้าน

ทะเบียน 4) เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจในการบริการงานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง และ

เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการงานทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 

ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นความคุม้ค่าของ

ภารกิจ ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่องานบริการภาพรวมทั้ง 4 งานบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีต้องช าระภาษีอากรท่ีเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 30,628 คน ( ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินส าโรงเหนือ

ประจ าปี 2565) 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ผลจากการค านวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดไ้ม่ต ่ากว่า 394.84 คน ผูวิ้จยัจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 

400 คน จากประชากรทั้งหมด 30,628 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) 

ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปลายปิดเพื่อสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และประเภทของภาษีท่ีช าระ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความคิดเห็น4 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิ

เคิร์ท (Liker) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามฉบบัน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความคิดเห็นของผูช้  าระภาษีทอ้งถ่ินต่อการ

บริหารจดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ และงานวิจยัอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผูช้  าระภาษีทอ้งถ่ินต่อการบริหารจดัเก็บภาษีของเทศบาล

ส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่า

ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง

และความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑ์

ในการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก  แหล่งขอ้มูล ดงัน้ี  

1. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีได้โดยการแจกแบบสอบถามไปยงั

ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยตรง และท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน เพื่อน ามาบนัทึกลงในแบบลง

รหสั (Coding form) และน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทฤษฎี 

แนวคิด และผลงานท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงั ความพึงพอใจ และความตอ้งการของบุคคลรวมถึงเอกสารเพื่อ

เป็นการสร้างพื้นฐานในการศึกษาภาคสนามใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบมากขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่  

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย ( )  

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูช้  าระภาษีทอ้งถ่ินต่อการบริหาร

จดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน 

โดยเป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 และเพศชาย จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ49.00 ส่วน

ใหญ่ มีอาย ุ20 - 30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ 31 – 40 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อย

ละ 31.75, 41 – 50 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ23.00, 51 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ5.50 และต ่า

กว่า 20 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 219 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 , ตั้งแต่

ปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ,มธัยมศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ ลูกจา้ง / 

พนกังานบริษทั จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 , รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.25 ,เกษตรกร จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.25 และภาษีป้าย จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษี

ของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการใช้บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นความแน่นอน และ

ความสะดวก และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความยติุธรรม และดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั  

สรุปผลกำรวิจัย 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูช้  าระภาษีทอ้งถ่ินต่อการบริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 มีอาชีพ คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 158 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.50 มีการช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.25  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมื อง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีอยู่ใน
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ระดบัมากท่ีสุด คือดา้นความแน่นอน และความสะดวกตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความ

ยติุธรรม และดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 

 

อภิปรำยผล 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความแน่นอน และดา้นความสะดวก ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ 

ดา้นความยติุธรรม และดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี  
 

ด้านความยุติธรรม 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การประเมินภาษีของเจา้หน้าท่ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งและยุติธรรม การจดัเก็บ

ภาษีของทางเทศบาลมีความโปร่งใสไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูช้  าระภาษี เจ้าหน้าท่ี

ให้บริการผูช้  าระภาษี ตามล าดบัก่อนหลงัเสมอ  และมีการก าหนดวนัเวลาของการช าระภาษีไว ้อย่างชดัเจน 

ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบัมาก พบวา่ ใหบ้ริการรับช าระค่าภาษีแก่ผูม้าเสียภาษีอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

และอตัราภาษีท่ีทางเทศบาลจดัเก็บมีความเหมาะสม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพ.จ.อ.ชาติชาย ศรี

คงรักษ ์(2559) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลอง

ขุด อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ประชาชนเห็นด้วยใน ดา้นความประหยดั เป็นอนัดบัแรก รองลงมา 

คือ ดา้นความแน่นอน เห็นดว้ยในระดบัมาก ดา้นความสะดวก เห็นดว้ยในระดบัมาก และดา้นความยุติธรรม

เห็นดว้ยในระดบัมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามดา้นความยติุธรรม พบวา่ เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการแก่   ผูม้าช าระภาษี

ตามล าดบัก่อนหลงั รองลงมาเร่ืองการจดัเก็บภาษีทางอบต.มีความโปร่งใส  ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์

ตอบแทนจากผูช้  าระภาษี อตัราภาษีท่ีทางอบต.จดัเก็บมีความเหมาะสมและยติุธรรม 

ด้านความแน่นอน 

ความคิดเห็นของผูช้  าระภาษีทอ้งถ่ินต่อการบริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพนัธ์ถึงระยะเวลาในการช าระภาษีให้ทราบเป็นการล่วงหน้า 

ขอ้มูลในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระภาษีมีความชดัเจนอ่านแลว้ท าให้เขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง และมีการจดั

เจา้หน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
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คือ มีเกณฑก์ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่บุคคลใดเขา้ข่ายเป็นผูท่ี้จะตอ้งเสียภาษีอากร เจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีรับช าระ

ภาษีมีความรู้ และสามารถตอบขอ้สงสัยของท่านไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และมีการจดัเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มค า 

ร้องต่าง ๆ ไวอ้ย่างเพียงพอ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พ.จ.อ.ชาติชาย ศรีคงรักษ ์(2559) ศึกษา

เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบุรี ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัเก็บ รายได ้ในดา้นความแน่นอน อยู่ในระดบัมาก ใน

เร่ืองอบต.มีการประชาสัมพนัธ์ช่วงระยะเวลาในการช าระภาษีให้ทราบเป็นการล่วงหน้า มีการก าหนดช่วง

ระยะเวลาในการให้บริการรับช าระภาษีไวอ้ย่างชดัเจน อบต.มีการจดัเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆไดอ้ย่าง

เพียงพอ และเจา้หน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีรับช าระภาษีมีความรู้และสามารถตอบขอ้สงสัยของท่านไดอ้ย่างถูกต้อง 

ชดัเจน  

ด้านความสะดวก 

ความคิดเห็นของผูช้  าระภาษีทอ้งถ่ินต่อการบริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีเจา้หน้าท่ีให้ความกระตือรือร้นในการให้บริการรับช าระภาษี  เทศบาลมีจุด

บริการน ้ าด่ืมส าหรับผูม้าช าระภาษีอย่างเพียงพอและเจา้หน้าท่ีให้บริการรับช าระภาษีดว้ยความรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ กระบวนการและขั้นตอนในการช าระภาษีไม่

ยุ่งยาก ท าให้ได้รับความสะดวก เทศบาลได้จัดท่ีนั่งพกัส าหรับผูช้  าระภาษีเพียงพอและเหมาะสม และมี

เจา้หนา้ท่ีส าหรับใหบ้ริการรับช าระภาษีอยา่งเพียงพอ ท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลารอนาน ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ วชัราภรณ์ รัตนโชติ(2556) ศึกษา เร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแดนสงวนอ าเภอระโนดจังหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่าโดยภาพรวม กลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการจดัเก็บภาษีระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นมีความคิดเห็นดา้นหลกัการ

จดัเก็บภาษีท่ีมีความยุติธรรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ีช าระภาษีท่ีมีความสะดวก มีบรรยากาศ

และส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกดี เจา้หน้าท่ีให้บริการดีมีความเป็นกนัเองเทคโนโลยีท่ีใชแ้ละมีระบบ

ตรวจสอบติดตามผูเ้สียภาษีตามล าดบั ส าหรับดา้นความประหยดั ในการช าระภาษีเป็นเร่ืองท่ีมีความคิดเห็น

เป็นล าดบัสุดทา้ย เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมาเสียภาษีอากรส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาสถานภาพและอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดเก็บภาษีไม่

แตกต่างกนัโดยเห็นว่า ผูมี้รายไดทุ้กคนจะตอ้งเสียภาษีอากรให้ภาครัฐเพื่อรัฐจะไดน้ าไปพฒันาทอ้งถ่ินและ

ประเทศต่อไปจึงเป็นหน้าท่ีส าหรับทุกคนท่ีจะตอ้งด าเนินการในเร่ืองน้ีให้เสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
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ก าหนด ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแดนสงวนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 

ด้านความประหยัด 

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด คือ มีการรับช าระภาษีผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ผูเ้สียภาษีไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางมาช าระดว้ย

ตนเอง และใชว้สัดุอุปกรณ์ส าหรับงานการจดัเก็บรายไดด้ว้ยความประหยดัและคุม้ค่าง ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีการออกหน่วยบริการรับช าระภาษี ในพื้นท่ีเพื่อประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี เทศบาลใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเก็บ ลดการใชก้ระดาษ และการใหบ้ริการรับช าระภาษี 

ไม่มีความยุง่ยากและเสร็จส้ินในจุดเดียว ท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลามาก ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วชัราภรณ์ รัตนโชติ(2556) ศึกษา เร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแดนสงวนอ าเภอระโนดจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่าโดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ

การจัดเก็บภาษีระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านมีความคิดเห็นด้านหลักการจัดเก็บภาษีท่ีมีความ

ยุติธรรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ีช าระภาษีท่ีมีความสะดวก มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มทั้ง

ภายในและภายนอกดี เจา้หน้าท่ีให้บริการดีมีความเป็นกนัเองเทคโนโลยีท่ีใชแ้ละมีระบบตรวจสอบติดตามผู ้

เสียภาษีตามล าดบั ส าหรับดา้นความประหยดั ในการช าระภาษีเป็นเร่ืองท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัสุดทา้ย เม่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมาเสียภาษีอากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

ระดบัการศึกษาสถานภาพและอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัเก็บภาษีไม่แตกต่างกนัโดยเห็นวา่ ผูมี้

รายไดทุ้กคนจะตอ้งเสียภาษีอากรให้ภาครัฐเพื่อรัฐจะไดน้ าไปพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศต่อไปจึงเป็นหน้าท่ี

ส าหรับทุกคนท่ีจะตอ้งด าเนินการในเร่ืองน้ีให้เสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ี

มีรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแดนสงวน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลส าโรง

เหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. 1.ดา้นความยุติธรรม พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษี

ของเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ อยูใ่นระดบัมาก 
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 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง การประเมินภาษีของเจา้หน้าท่ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งและยุติธรรม เจา้หน้าท่ีควรท่ี

จะตอ้งมีหลกัการบริหารจดัการ ถือเป็นหน้าท่ีท่ีหน่วยงานองคก์รปกครองจะตอ้งยึดถือและน ามาปฏิบติัตาม

ภาระหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

หลกันิติธรรม โดยปฏิบติัตามกฎ กติกา ระเบียบ ท่ีใชใ้นการบริหารงานทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใชอ้ย่างเคร่งครัด โดย

ยึดหลกัความเป็นธรรม ความยุติธรรม ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพและความเสทอภาคต่อผูป้ระกอบการและ

ประชาชนทุกคน โดยเท่าเทียมกนัไม่เลือกถือปฏิบติั, การจดัเก็บภาษีของทางเทศบาลมีความโปร่งใสไม่มีการ

เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผูช้  าระภาษี  เช่น การปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บภาษีซ่ึงให้บริการอย่างมี

ระบบสะดวก ป้องการสูญเสียเงินรายได ้เพื่อรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของทางราชการขจดัปัญหาการ

ทุจริตคอรัปชัน่ และสามารถบริหารงบประมาณไดอ้ย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได,้ เจา้หน้าท่ีให้บริการผู ้

ช าระภาษีตามล าดบัก่อนหลงัเสมอ เช่น ผูเ้สียภาษีตอ้งกดรับบตัรคิว เพื่อความเป็นระเบียบลดปัญหาการแซงคิว 

และความเหล่ือมล ้าของการบริการลดการร้องเรียนของผูเ้สียภาษี และใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค  

 2. ดา้นความแน่นอน พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษีของ

เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง มีการประชาสัมพนัธ์ถึงระยะเวลาในการช าระภาษีให้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อ

สร้างความเขา้ใจ การบอกกล่าวช้ีแจงและเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลและกิจกรรมขององคก์ารและหน่วยงานอยา่ง

ต่อเน่ือง รวดเร็ว จะท าให้ประชาชนไดรั้บความเขา้ใจภาระหน้าท่ีขององคก์ารและหน่วยงาน จะน าไปสู่ความ

ร่วมมือและสนบัสนุนต่อไป เช่น ประชาสัมพนัธ์ถึงระยะเวลาในการช าระภาษี อตัราภาษี การแจง้การประเมิน

ภาษี การช าระและบทก าหนดโทษ, ขอ้มูลในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระภาษีมีความชดัเจนอ่านแลว้ท าให้

เขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง เช่น มีเกณฑ์ก าหนดภาษีไวอ้ย่างชดัเจนว่าบุคคลใดเขา้ข่ายเป็นผูท่ี้จะตอ้งเสียภาษีอากร, มี

การจดัเจา้หน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี เช่นทางเทศบาลไดมี้การจดัอบรมประจ าปี

ให้แก่พนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงระบบงานและสามารถให้ค าปรึกษาประชาชนได้และสามารถติดต่อขอ

ค าแนะน าจากทางเทศบาลไดห้ลายช่องทาง 

 3. ด้านความสะดวก  พบว่าโดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง เจา้หน้าท่ีให้ความกระตือรือร้นในการให้บริการรับช าระภาษี  เช่น ขณะให้บริการ 

เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นเสมอ และเจา้หน้าตอ้งมีความพร้อมท่ีตอ้งสนับสนุนการเร่งรัด

การท างาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการของผูช้  าระภาษี, เทศบาลมีจุดบริการน ้าด่ืมส าหรับผูม้าช าระภาษี

อย่างเพียงพอ เช่น เทศบาลมีตูก้ดน ้ าด่ืมท่ีสามารถกดไดท้ั้งน ้ าเยน็ น ้ าร้อน และมีแกว้กระดาษเพื่อรองรับผูม้าช าระ
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ภาษี ปลอดภยั คงทน และไม่ร่ัวซึมช่วยลดปัญหาโลกร้อนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม, เจา้หนา้ท่ีให้บริการรับช าระ

ภาษี  ดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว บริหารจดัการเวลาไดคุ้ม้ค่าในช่วงเวลาสั้น ๆ ท าให้สามารถเพิ่มปริมาณและ

คุณภาพของงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

 4. ดา้นความประหยดั พบวา่โดยภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษีของ

เทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ มีการรับช าระภาษีผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ผูเ้สียภาษี ไม่ตอ้งเสียเวลาในการ

เดินทางมาช าระดว้ยตนเอง เช่นการรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ผูท่ี้ไดรั้บแบบประเมินภาษี

สามารถยื่นช าระได้ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ ธนาคารกรุงไทยทุ กสาขา                     

ท าใหผู้ป้ระกอบการและประชาชนสามารถประหยดัเวลาและลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางเขา้มาช าระท่ีเทศบาล,       

ใช้วสัดุอุปกรณ์ส าหรับงานการจดัเก็บรายไดด้ว้ยความประหยดัและคุม้ค่า ทางเทศบาลไดมี้นโยบายไม่เรียก

ส าเนาเอกสาร ของผูป้ระกอบการผูป้ระกอบการและประชาชน เช่น ผูป้ระกอบการและประชาชนสามารถยืน่

แบบโดยใชบ้ตัรประชาชนใบเดียว, มีการออกหน่วยบริการรับช าระภาษี ในพื้นท่ีเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางให้แก่ผูเ้สียภาษี เช่นมีการออกหน่อยให้บริการช าระภาษี ภายในชุมชนในช่วงเวลาวนัหยุดราชการ   

ดว้ยโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพื่อบริการประชาชนท่ีไม่สามารถมาช าระในวนัเวลาราชการได ้

 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลน าไปพฒันาการบริหารจดัเก็บภาษี

ของเทศบาลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการต่อไป 

 2. ควรท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการใชบ้ริการจดัเก็บรายได ้ในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆดว้ย

เพื่อท าการเปรียบเทียบและพฒันาการบริการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั 
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