การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ปั จจัยการจัดเก็บรายได้ทีมีผลต่อทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
Storage revenue factors that affect people's attitudes in the Tambon Administrative Numjuednoy
KraBuri, Ranong.
อุษา โอสถสุ วรรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุ วิทย์ ทับหิรัญรักษ์
อาจารย์ ทปี% รึกษาคนที% 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ คนธ์ เครือนํา1 คํา
อาจารย์ ทปี% รึกษาคนที% 2
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนสุ นันทา
บทคัดย่ อ
การวิ จยั ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อ 1) ศึ ก ษาระดับ ปั จจัย การจัดเก็ บ รายได้ข ององค์ก ารบริ หาร
ส่ ว นตํา บลนําจื ด น้ อ ย อํา เภอกระบุ รี จัง หวัด ระนอง 2) ศึ ก ษาระดับ ทัศ นคติ ด้า นหลัก การภาษี ที ดี ข อง
ประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนําจื ด น้ อ ย อํา เภอกระบุ รี จัง หวัด ระนองและ 3) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจัดเก็บรายได้กบั ทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดีของประชาชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง การวิจยั เป็ นวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั ครังนี คือ ผูม้ ีหน้าทีชําระภาษีในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง จํานวน 242 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling) ตามสัดส่ วนของประชากรแต่ละ
กลุ่มใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละและแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ[สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
ผลการศึ ก ษา ปั จจัย การจัดเก็ บ รายได้โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้า น
โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการจัดเก็บ ด้านการตรวจสอบ
และติ ด ตาม และด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ ตามลํา ดับ ทัศ นคติ ด้ า นหลัก การภาษี ที ดี ข องประชาชน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านหลัก
ความยุติธรรม ด้านหลักความสะดวก ด้านหลักความประหยัด และด้านหลักความแน่นอน ตามลําดับ ปั จจัย
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีความสัมพันธ์กบั
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ทัศนคติดา้ นหลักด้านการภาษีทีดี ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .04
คําสํ าคัญ

ปั จจัยการจัดเก็บรายได้/ทัศนคติ/หลักการภาษีทีดี

ABSTRACT
This research the objective To 1) study the factors of Revenue Namjutnoi Subdistrict
administration Kraburi District Ranong province. 2) study the attitude of the taxes of the people in the
organization of the Namjutnoi subdistrict administration Kraburi District Ranong province. And 3) study
the relationship between pulse bandwidth storage income tax on the attitude of the public good of the
Namjutnoi subdistrict administration Kraburi District Ranong province. The research is a quantitative
research The sample used in this research are obligated to pay taxes of the Namjutnoi subdistrict
administration Kraburi District Ranong province province quantity 242 person Using stratified random
sampling (Stratified Sampling) in proportion to the population of each group using a random coincidence.
The tools used in this study was a questionnaire the statistics used to analyze the data, including the
Natural percent and frequency distribution, mean, standar deviation, and correlation coefficient Pearson.
The results showed Factor in revenue collection as a whole is high. When it was found that the
high level in every aspect by from small to great are the official provider, the storage process the
inspection and follow and the public Relations. Respectively. The attitude of the tax of the people.
Overall, the level agreed. Considering it was found that the level agreed on all sides by from small to great
are the justice, the easiness the saving and the public Relations. Respectively. The Factors Revenue of the
Namjutnoi subdistrict administration Kraburi District Ranong province the relationship attitude of the
taxes of the people in the organization of the Namjutnoi subdistrict administration Kraburi District
Ranong province. statistically significant at the .04.
Keywords

The means of revenue collection/attitude/The principles of good tax

บทนํา
องค์การปกครองส่ วนท้องถินในประเทศไทยในปั จจุบนั มี 4 รู ปแบบ ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่ วนท้องถินรู ปแบบพิเศษอีก 2 แห่ ง ได้แก่
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เมืองพัทยาและกรุ งเทพมหานคร ซึ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถินถือเป็ นรากฐานทีสําคัญยิงต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย เป็ นรู ป แบบการปกครองที รั ฐ บาลกระจายอํา นาจการปกครองให้ ท ้อ งถิ น
ได้มีโอกาสได้ปกครองตนเอง สามารถกําหนด นโยบายและการบริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบายหรื อ
ความต้องการของตนเองภายใต้ขอบเขต ของกฎหมายว่าด้วยอํานาจสู งสุ ดของประเทศ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินในปั จจุบนั มีโครงสร้างรายได้ ซึ งประกอบด้วย รายได้ทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถินจัดเก็บเอง
รายได้จากภาษีอากรทีรัฐบาลจัดสรรหรื อจัดเก็บเพิมเติมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น และเงิ นอุดหนุ น
เฉพาะกิจต่างๆ ซึ งในปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจัดเก็บรายได้ของตนเองคิดเป็ นสัดส่ วนทีน้อยมาก
เมือเปรี ยบเทียบกับรายได้ทงหมดขององค์
ั
กรปกครองส่ วนท้องถิ น เมือมีการถ่ายโอนภารกิ จให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ น อํา นาจหน้ า ที ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นมี ม ากขึ น แต่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ นไม่ ส ามารถพึ งรายได้ข องตนเองได้ ยัง ต้อ งพึ งพาเงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลเนื องจากขาด
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ ซึ งในความเป็ นจริ ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น ควรจะมี รายได้หลัก
ในการบริ ห ารและพัฒ นาที มาจากรายได้ที จัด เก็ บ เอง ดัง นัน การจัด เก็ บ รายได้จึ ง เป็ นกุ ญ แจสํ า คัญ
ด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป การจัดเก็บรายได้ครบถ้วนเต็มเม็ด
เต็มหน่วยนัน ส่ วนหนึงขึนอยูก่ บั กระบวนการจัดเก็บขององค์กรเอง
องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลเป็ นองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น ซึ งเป็ นหน่ วยงานที ตังขึ นมาเพื อ
การบริ หารประเทศในส่ วนของท้องถิ น เกิ ดการพัฒนาทางเศรษฐกิ จในด้านการพัฒนาส่ งเสริ มอาชี พ และ
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน เกิ ดการพัฒนาทางด้านการเมือง ในเรื องของการกระจายอํานาจทางการคลัง
หมายถึ ง การที รั ฐบาลกลางมอบอํา นาจหน้า ที และความรั บ ผิดชอบทางการคลัง ให้ก ับ องค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิน ให้มีอิสระให้การตัดสิ นใจทางการคลัง แต่อยูใ่ นการควบคุมบางเรื องทีจําเป็ นเท่านัน ปั จจุบนั
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้ าหมาย
ที ตังไว้ มี ลูก หนี ค้า งชําระอยู่เป็ นจํา นวนมาก ผูม้ ี หน้าที เสี ยภาษี ตอ้ งเสี ย ค่า ปรั บเนื องจากชํา ระภาษี ล่ าช้า
กว่าที กําหนด จัดเก็บรายได้ไม่เป็ นไปตามข้อบัญญัติประมาณการรายรั บขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เกิดการคลาดเคลือนของจํานวนเงินทีเก็บได้เมือเทียบกับรายรับในแต่ละปี อีกทังองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นําจื ดน้อย มี รายได้จากการจัดเก็บภาษี ที จัดเก็บเองในอัตราส่ วนน้อย เงิ นรายได้ทีจัดเก็ บเองไม่ เพียงพอ
ต่อการให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชน ขาดศักยภาพในการหารายได้ดว้ ยตนเอง หากรั ฐบาลไม่ให้การ
สนับสนุ นงบประมาณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย จะไม่มีเงิ นใช้จ่ายในการให้บริ การสาธารณะ
แก่ ป ระชาชนได้ ทังนี อาจเกิ ดจากประชาชนมี ท ศั นคติ ที ไม่ ดีต่อการจัดเก็ บ รายได้ ส่ ง ผลให้ป ระชาชน
หลี กเลี ยงภาษี หากเป็ นเช่ นนี ต่อไปในอนาคตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย อาจตกอยู่ในสภาพที
อ่อนแอพึงพาตนเองได้นอ้ ยผูศ้ ึกษาจึงเห็นความสําคัญทีต้องศึกษาปั จจัยการจัดเก็บรายได้ทีมีผลต่อทัศนคติ
ของประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ งผลจากการศึกษา
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จะเป็ นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการจัดเก็บรายได้ทีเอือให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้อย่า งครบถ้วน เพี ย งพอต่ อการบริ หารจัดการ และจะเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ก ารปกครองส่ วน
ท้องถินอืนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับปั จจัยการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
2. เพือศึกษาระดับทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดี ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจัดเก็บรายได้กบั ทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดี ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึ กษาวิจยั ครังนี ได้แก่ ประชาชนผูม้ ี รายชื อเสี ยภาษี ในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประกอบด้วย ภาษีโรงเรื อนและทีดิ น ภาษีบาํ รุ งท้องที
และภาษีป้าย รวมจํานวน 604 ราย
2. ขอบเขตของตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ปัจจัยการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอ
กระบุ รี จัง หวัดระนอง ประกอบด้วย 4 ด้า น ได้แก่ ด้า นการประชาสั ม พันธ์ ด้า นเจ้า หน้า ที ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
ด้านกระบวนการจัดเก็บ และด้านการตรวจสอบติดตาม
2.2 ตัวแปรตาม คื อ ทัศนคติ ด้านหลักการภาษี ทีดี ของประชาชนต่อการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ยุติธรรม ด้านความหนาแน่น ด้านความสะดวก และด้านความประหยัด
3. ขอบเขตของระยะเวลา
การวิจยั ครังนีกําหนดระยะเวลาของการวิจยั ตังแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีการจัดเก็บรายได้
สมิธ (Smith , 1937) ในหนังสื อ The Wealth of Nation ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการคือ
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1. หลักความยุติธรรม (Equity) ผูเ้ สี ยภาษีอากรทุกคนทีอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันควรจะเสี ยภาษี
เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของรัฐโดยเท่าเทียมกัน
2. หลักความแน่นอน (Certainty) ในการจัดเก็บภาษีจะต้องให้ผเู ้ สี ยภาษีได้ทราบถึงเวลา วิธีการ
ในการชําระภาษีจาํ นวนภาษีอากรทีจะต้องชําระและสถานทีชําระภาษี
3. หลักความสะดวก (Convenience) การจัดเก็บภาษีควรจะต้องจัดเก็บตามวันเวลาสถานทีและ
ด้วยวิธีการทีจะทําให้ผเู ้ สี ยภาษีได้รับความสะดวกในการเสี ยภาษี
4. หลักประหยัด (Economic) ในการจัดเก็บภาษีจะต้องเป็ นภาระแก่ผเู ้ สี ยภาษีนอ้ ยทีสุ ดสิ นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารการจัดเก็บภาษีนอ้ ยทีสุ ดแต่ทาํ ให้รัฐบาลได้รับรายได้มากทีสุ ด
ขจรสาธุ พนั ธุ์ (2523, หน้า 73 – 74) ได้กล่าวถึงหลักการดําเนิ นการจัดเก็บภาษีอากรประกอบด้วย
งานเตรี ยมการงานประเมิ นภาษี อากรงานรั บชําระเงิ นค่าภาษี อากรและงานบันทึ กหลักฐานงานด้านการ
ตรวจสอบงานด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเห็นได้วา่ งานจัดเก็บภาษีเป็ นงานทีค่อนข้างซับซ้อนการ
ทีจะมีระบบการจัดเก็บภาษีทีมีประสิ ทธิ ภาพได้จาํ เป็ นจะต้องมีหลักเกณฑ์การจัดเก็บทีดีเป็ นแนวทางในการ
กําหนดการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทด้วย
วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ (2549,หน้า 9) อธิ บายว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นการดําเนิ นงานเพือสร้ าง
ความเข้าใจและความนิ ยมเชื อถื อในทางทีดี ทีถูกต้องแก่กลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆในลักษณะเป็ นกลุ่มเป็ น
ก้อน ไม่ใช่ รายบุ คคล เนื องจากองค์กรหรื อบุ คคลจะเจริ ญก้าวหน้าจะต้องพึงพาอาศัยเกี ยวกับประชาชน
หลายๆกลุ่ม
อรปรี ยา บุญโรจน์. (2554 ,หน้า 21-27) ได้สรุ ปกระบวนการจัดเก็บภาษี โดยแยกตามประเภท
ของภาษี ไว้ดงั นี
1. กระบวนการจัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องทีสําหรั บการดําเนิ นการจัดเก็บภาษี บาํ รุ งท้องที เริ มตังแต่
การจัดทําประกาศขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น แต่งตังเจ้าพนักงานให้เจ้าของทีดิ นชี เขต เจ้าของทีดิ น
ยืนแบบแสดงรายการทีดิน ต่อเจ้าพนักงานประเมินเจ้าพนักงานสํารวจดําเนิ นการสํารวจ เมือสํารวจรายการ
ที ดิ นเสร็ จแล้วรวบรวมส่ ง เจ้า พนัก งานประเมิ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นดําเนิ นการแต่ งตังพนัก งาน
เจ้าหน้าทีเมือถึ งระยะเวลาชําระภาษีเจ้าของทีดิ น ผูม้ ีหน้าทีชําระภาษีต่อ เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที “ผูร้ ับเงิ น”
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี พนักงานเจ้าหน้าที “ผูร้ ับเงิน” ตรวจความถูกต้องจากทะเบียนทีดินเพือจัดเก็บ
2. กระบวนการและขันตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและทีดิ นสําหรับกระบวนการจัดเก็บภาษี
โรงเรื อนและที ดิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นทีดําเนิ นการ สามารถสรุ ปออกมาเป็ นลําดับขันตอน
ดังต่อไปนีพนักงานเจ้าหน้าทีตรวจพิจารณาแบบ เมือได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีจะกําหนด
ประเภทของทรั พย์สิ น ค่ ารายปี ของทรั พ ย์สิ น ค่ าภาษี ที จะต้องเสี ย และแจ้งรายการต่ างๆ ดังกล่ าวไปยัง
พนักงานเก็บภาษีให้พนักงานเก็บภาษี แจ้งรายการประเมิ นไปให้ผูร้ ับประเมินทรัพย์สินในท้องที ของตน
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ทราบโดยไม่ชกั ช้าเมื อผูร้ ับประเมินได้รับแจ้งการประเมิ นแล้วต้องชําระภาษี ต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน
30 วัน นับ ตังแต่ ว นั ที ได้รั บ แจ้ง การประเมิ น การชํา ระภาษี สํ า หรั บ ตรวจสอบภาษี โ รงเรื อ นและที ดิ น
ในขันตอนนีองค์กรปกครองส่ วนท้องถินควรดําเนินการเพือให้การควบคุมและติดตามผูป้ ระกอบการทุกราย
ที ต้องกํา กับ ดู แลมี การยืนแบบแสดงรายการภาษี โดยแสดงรายได้หรื อเงิ นได้และชํา ระภาษี ใ นปั จจุ บ นั
ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริ งของการประกอบการสามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน
เป็ นปั จจุบนั ไม่ก่อให้เกิดหนีอากรค้างและปฏิบตั ิงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. กระบวนการและขันตอนการจัดเก็บภาษีป้ายสําหรับการดําเนิ นการจัดเก็บภาษีป้าย ทีองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ นดํา เนิ นการนัน เจ้า หน้าที ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น จะวัดขนาดความกว้า ง
ความยาวของป้ ายทีติดตังพร้อมจัดประเภทของป้ าย ตามอักษรทีใช้เขียนภายใน 1 สัปดาห์องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ น จะทําหนังสื อแจ้งผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายให้มายืนแบบแสดงรายการ ภ.ป. 1 มายืนแบบตังแต่เดื อน
มกราคมถึงสิ นเดือนมีนาคมของทุกปี กรณี เจ้าของป้ ายติดตังป้ ายหลังเดือนมีนาคม ให้ยืนแบบแสดงรายการ
เสี ยภาษี ป้ายภายใน 15 วัน นับตังแต่เริ มติ ดตังป้ ายเจ้าของป้ าย/ผูไ้ ด้รับมอบอํานาจยืนแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภ.ป.1 พร้อมชําระเงินค่าภาษีป้ายจะได้รับใบเสร็ จรับเงินภาษีป้าย (ภ.ป.7)
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับทัศนคติ
พจนานุ ก รรมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2525,หน้า 393) ให้ค วามหมายว่า ทัศ นคติ หมายถึ ง
ความรู ้ สึกส่ วนตัวที เห็ นด้วย หรื อไม่เห็ นด้วยต่อเรื องใดเรื องหนึ ง หรื อบุ คคลใดบุ คคลหนึ ง ทัศนคติ เป็ น
คําสมาสระหว่าง คําว่า “ทัศนะ” ซึ งแปลว่าความเห็น กับ “คติ” ซึ งแปลว่า แบบอย่างหรื อลักษณะเมือรวมกัน
เข้าจึงแปลว่า ลักษณะของความเห็น
มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ . (2552 ,หน้า12-20) ได้สรุ ปความหมายของ ทัศนคติ คื อความรู ้ สึ ก
ที เป็ นกลาง ความรู ้ สึ ก ในทางบวก ความรู ้ สึ ก ในทางลบ โดยแสดงในรู ป ของพฤติ ก รรม คื อ พฤติ ก รรม
ภายนอกเป็ นพฤติกรรมทีสังเกตได้ มีการกล่าวถึงสนับสนุ นท่าทาง หน้าตา บอกถึงความพึงพอใจพฤติกรรม
ภายใน เป็ นพฤติกรรมทีสังเกตไม่ได้
วิไลรัตน์ สุ วรรณริ นทร์ . (2551 ,หน้า13) วิเคราะห์กระบวนการเปลี ยนทัศนคติไว้ 5 ขันตอน คือ
การใส่ ใจ ความเข้าใจ การยอมรับ การกักเก็บ และการกระทํา
สุ บิน ยุระรั ช. (2550) กล่ าวว่า ความแตกต่างระหว่า งทัศนคติ กบั ความเชื อ ค่านิ ย ม และความ
คิดเห็ น คําว่าทัศนคตินีมรคําอืนๆ ทีมักใช้ปะปนกันอยูเ่ สมอ เช่น คําว่า ความเชื อ (Belief) ค่านิ ยม (Value)
และความคิดเห็น (Opinion) เป็ นต้น ดังนัน ในการศึกษาหรื อการวัดทัศนคติ ถ้าผูว้ ดั มีความเข้าใจในนิ ยาม
และขอบเขตของทัศ นคติ อ ย่ า งแท้จ ริ งแล้ว ก็ จ ะทํา ให้ ก ารศึ ก ษาหรื อ การวัด นันเป็ นไปอย่ า งถู ก ต้อ ง
มีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายทัศนคติกบั ความเชื อ ในการศึกษาทัศนคติบางครังเรามักจะพบว่า
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มีการใช้คาํ ว่า ทัศนคติกบั ความเชือ ปะปนกันอยูเ่ สมอ แต่โดยแท้จริ งแล้วทัศนคติและความเชื อมีความหมาย
ทีแตกต่างกัน
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
กาญจนา มีแสง. (2554, หน้า 137 - 139) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้อ งค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลในเขตอํา เภอเหล่ า เสื อ โก้ก จัง หวัดอุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษาพบว่า
กลุ่ ม พนัก งานองค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บล คณะผูบ้ ริ หาร กํา นัน
ผูใ้ หญ่ บ ้า นและผูช้ ่ ว ยผูใ้ หญ่ บ ้า น มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ในการพิ จ ารณาปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี คือ ด้านบุคลากร ด้านมาตรฐาน
ในการดําเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านความรู ้เกียวกับภาษี และด้านการ
ชําระภาษี ปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้มี 4 ปั จจัย คือ ด้านการชําระภาษี ด้านมาตรฐาน
ในการดํา เนิ น งาน ด้ า นประชาสั ม พัน ธ์ และด้ า นบุ ค ลากร และปั จ จัย ทัง 4 สามารถร่ ว มกัน ทํา นาย
ประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็ บรายได้ และผลการเปรี ย บเที ยบปั จจัย ที ส่ งผลต่อการจัดเก็บ รายได้ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเหล่าเสื อโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เพศ อายุ การศึกษาของเจ้าหน้าที
ส่ งผลต่อปั จจัยด้านการชําระภาษี ด้านมาตรการในการดําเนิ นงาน ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านบุ คลากร
ไม่ แตกต่างกัน ส่ วนภู มิ ล าํ เนาของเจ้าหน้าที ในเขตและนอกเขตอําเภอเหล่ าเสื อโก้ก จังหวัดอุ บ ลราชธานี
ด้า นการชํา ระภาษี แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 ส่ วนมาตรการในการดํา เนิ น งาน
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากรไม่แตกต่างกัน และเจ้าหน้าทีทีมีตาํ แหน่ งต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัย
ที ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในด้า นมาตรการในการดําเนิ นงาน ด้า นการประชาสั มพันธ์ และด้า นบุ คลากร
แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .01 ส่ ว นด้า นการชํา ระภาษี แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ
ทางสถิติทีระดับ .05
อมรรั ตน์ หมอยาเก่ า. (2555) ได้ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริ การจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกคอน อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติของ
ประชาชนต่ อการให้ บ ริ ก ารจัด เก็ บ ภาษี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลโคกคอน อํา เภอท่ า บ่ อ จัง หวัด
หนองคาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย เมือจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับเห็นด้วยครบทุกด้าน
และผลการเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
โคกคอน อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทีมีความแตกต่างกันด้านอาชี พ รายได้ และทีอาศัยของประชาชน
พบว่า ประชาชนทีมี อาชี พ รายได้ต่างกัน มี ทศั นคติไม่แตกต่างกัน และประชาชนที มีทีอาศัยแตกต่างกัน
มีทศั นคติโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ทีมุ่งศึกษาปั จจัยการจัดเก็บรายได้
ที มี ผ ลต่ อทัศ นคติ ด้า นหลัก การภาษี ที ดี ข องประชาชนในเขตพืนที องค์ก ารบริ ก ารส่ วนตํา บลนําจื ดน้อย
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จึงได้กาํ หนดสัดส่ วนของแต่ละกลุ่มตามสัดส่ วนขนาดของประชากรในแต่ละ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชัน(Stratified Sampling)ตามสัดส่ วนของ
ประชาชนแต่ละกลุ่ มใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิ ญ จํานวน 242 คนเพือขอดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่า งด้วยตนเอง จนครบจํา นวน 242ฉบับ เครื องมื อที ใช้ใ นการสํา รวจวิจยั ครั งนี คื อ แบบสอบถาม
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้ต่อเดือนลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จ จัย การจัด เก็ บ รายได้ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
นําจื ดน้อย อํา เภอกระบุ รี จัง หวัดระนองซึ งผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างขึ นตามแนวคิ ดทฤษฎี ของอรปรี ย า บุ ญโรจน์
เลือมใส ใจแจ้ง ประจวบ อินอ๊อด และวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ
กระบวนการจัดเก็บ และการตรวจสอบและติดตาม รวมทังสิ น 20 ข้อ
ตอนที 3 คําถามเกี ยวกับทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดี ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนองซึ งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนตามแนวคิดทฤษฎีของAdam Smithได้แก่
หลักความยุติธรรม หลักความแน่นอน หลักความสะดวก และหลักความประหยัด รวมทังสิ น 20 ข้อ
ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเกี ยวกับปั จจัยการจัดเก็บรายได้ทีมีผลต่อทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดีของ
ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย
ในส่ วนของความเทียงตรง ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)กับผูม้ ีหน้าทีชําระ
ภาษี จํานวน 40 ชุด นําข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาได้ทงหมดวิ
ั
เคราะห์หาค่าความเชื อมัน (Reliability) โดยหา
ค่าสัมประสิ ทธิ[ ของความคงทีภายในตามวิธีของ Cronbach (1974)โดยค่าสัมประสิ ทธิ[ แอลฟา (Coefficient
Alpha) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลการหาความเชือมันของแบบสอบถามได้ผลการวิเคราะห์ 0.94
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
3.1 กําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
3.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทังหมด จํานวน
242ชุด
3.3 ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามก่ อ นที จะนํา มา
ประมวลผล หากมีฉบับไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทําการเก็บเพิมให้ครบตามจํานวน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
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ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ ดังนี
4.1 นําแบบทดสอบทีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นํามาลงรหัสเลข (Code)
ตามเกณฑ์ของเครื องมือแต่ละส่ วน
4.2 นําแบบสอบถามทีลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ เพือประมวลผล
ข้อมูลทีได้จดั เก็บและคํานวณหาค่าทางสถิติแล้วนําผลทีได้มาวิเคราะห์เพือตอบคําถามวิจยั และวัตถุประสงค์
ที ตังไว้ โดยนําเสนอผลในรู ป แบบตารางประกอบความเรี ย งและนํา ผลการศึ ก ษาที วิเคราะห์ ไ ด้มาสรุ ป
ผลการวิจยั อภิปรายผลและเขียนข้อเสนอแนะ
4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended) ผูว้ ิจยั นํามาวิเคราะห์เนือหา
(Content analysis) เพือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
นําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ผลการวิจัย
ตอนที% 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามของผูช้ าํ ระภาษีในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน135คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.8
อายุ 41–50 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.6 สถานภาพสมรส จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.5
จบการศึ กษาระดับตํากว่าอนุ ปริ ญญา/ปวส จํานวน 130 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.7 อาชี พเกษตรกร จํานวน
75 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 81คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5
ตอนที% 2 วิ เ คราะห์ ร ะดับ ปั จ จัย การจัด เก็ บ รายได้ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนําจื ด น้ อ ย
อํา เภอกระบุ รี จัง หวัด ระนอง พบว่า ปั จ จัย การจัดเก็ บ รายได้ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลนําจื ด น้อ ย
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยการจัดเก็บ
รายได้ทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ดคื อ ด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดเก็บ ส่ วนด้านที มี
ค่าเฉลียน้อยทีสุ ดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ตามลําดับ
ตอนที% 3 วิ เ คราะห์ ร ะดับ ทัศ นคติ ด้า นหลัก การภาษี ที ดี ข องประชาชนในเขตองค์ก ารบริ ห าร
ส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พบว่า ทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดีของประชาชนในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย อําเภอกระบุ รี จังหวัดระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ทัศ นคติ ด้า นหลัก การภาษี ที ดี ที มี ค่า เฉลี ยสู ง สุ ดคื อ ด้า นหลัก ความยุติธ รรม
รองลงมาคือ ด้านหลักความสะดวก ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ดคือ ด้านหลักความแน่นอน ตามลําดับ
ตอนที% 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจัดเก็บรายได้กบั ทัศนคติดา้ นหลักด้านการภาษี
ทีดี ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พบว่า ปั จจัย
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุ รี จังหวัดระนอง มี ความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางกับทัศนคติ ด้านหลักด้านการภาษี ทีดี ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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นําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ[ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.40 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .04
สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง “ปั จ จัย การจัด เก็ บ รายได้ที มี ผ ลต่ อทัศ นคติ ข องประชาชนในเขตของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย อําเภอกระบุ รี จังหวัดระนอง”ในครังนี มี วตั ถุ ประสงค์ เพือศึ กษา
ระดับปั จจัยการจัดเก็บรายได้และทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดี ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย
อําเภอ
บุรี จังหวัดระนอง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจัดเก็บรายได้กบั ทัศนคติดา้ น
หลักการภาษีทีดี ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มี
ประเด็นอภิปรายดังนี
1. ปั จจัยการจัดเก็บรายได้ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึ งข้อค้นพบดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้องกับ วาสนา ขอนทอง (2553) ได้ศึ ก ษาเรื อง แนวทางการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในจังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัย ที เกี ยวข้องกับ ประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็ บรายได้โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากและสอดคล้องกับ รั ช ยุท ธ
รอดสัมฤทธิ[ . (2554) ได้ศึกษาเรื อง การดําเนิ นการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลคลองด่าน
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา โดยภาพรวมประชาชนมีความพอใจเกือบทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก
2. ทัศนคติดา้ นหลักการภาษีทีดี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย ซึ งข้อค้นพบดังกล่าวมี ความสอดคล้องกับอมรรั ตน์ หมอยาเก่ า
(2555) ได้ศึกษาเรื อง ทัศนคติ ของประชาชนต่อการให้บริ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
โคกคอน อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริ การ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกคอน อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วย
3. ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย การจัด เก็ บ รายได้ก ับ ทัศ นคติ ด้า นหลัก ด้า นการภาษี ที ดี ข อง
ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พบว่า ปั จจัยการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มี ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ด้านหลักด้านการภาษีทีดีของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .04
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ข้ อเสนอแนะเพือ% การนําไปใช้
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย ควรมีประชาสัมพันธ์ ชีแจงให้ประชาชนได้รับทราบถึ ง
หน้าทีของผูเ้ สี ยภาษี ระเบียบ กฎหมาย รวมทังข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี ยวกับภาษีทอ้ งถิน เช่ น ประเภทของภาษี
อัต ราการจัด เก็ บ ภาษี ต่ า งๆ ผลที ได้รับ จากการเสี ย ภาษี ระยะเวลาการชํา ระภาษี เป็ นต้น ผ่า นช่ อ งทาง
ประชาชนสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เช่ น แผ่นพับ หอกระจายข่าว ป้ ายประชาสัมพันธ์
ทีประชุมหมู่บา้ น/ชุมชน เป็ นต้น
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย ควรมีการดําเนิ นการติดตามเร่ งรัดผูค้ า้ งชําระ โดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การทําหนังสื อแจ้งเตือนไปยังผูท้ ียังไม่ชาํ ระภาษี
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจื ดน้อย ควรมี ก ารพัฒนาปรั บปรุ ง กระบวนการจัดเก็บ รายได้
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้เป็ นไปตามกระบวนการดําเนิ นงานเพิมมากขึน ซึ งจะส่ งผลให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล มีระดับการดําเนินการตามหลักการภาษีทีดีสูงขึนตามไปด้วย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั1 งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเกียวกับปั จจัยอืนๆทีอาจมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของประชาชนผูม้ ีหน้าทีเสี ย
ภาษีในเขตพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
2. ควรมีแนวทางการสร้ างทัศนคติเชิ งบวกของประชาชนผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีในเขตพืนทีองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
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