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บทคัดย่ อ
1

การวิจัยครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนต่อการให้ บริ การชําระภาษี ขององค์การบริ หาร
ส่ ว น ตํ า บ ลห น อ ง ไฮ อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด อุด รธานี
และเปรี ย บเที ย บปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ทั ศ นคติ ข อง
ประชาชนต่ อ การให้ บริ ก ารชํ า ระภาษี ข ององค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ประชาชนผู้ มาชํ า ระภาษี ใ ห้ กั บ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลหนองไฮ จํ า นวน 307 คน
ได้ ม าโดยการสุ่ม ตัว อย่า งแบบง่าย เครื องมือทีใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์
ข้ อ มูล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป SPSS
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
*

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) ประชาชนผู้รับบริ การ
งานชํ าระภาษี ขององค์ การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร
และมีรายได้ ตอ่ เดือนน้ อยกว่า 10,000บาท 2) ทัศนคติของ
ประชาชนต่ อ การให้ บริ ก ารชํ า ระภาษี ข ององค์ ก าร
บริ การส่วนตําบลหนองไฮ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีคา่ เฉลียสูงสุด
คือ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านราคา ด้ านบุคลากร ด้ านช่องทาง
จั ด จํ า หน่ า ย ด้ านส่ ง เสริ มการตลาด ตามลําดับ
ด้ านบุคลากร เจ้ าหน้ าที อัธยาศัยดี เ ป็ นอั น ดั บ แร ก
ค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ เจ้ าหน้ าทีผู้ให้ บริ การมีความกระตือรื อร้ น
ในการให้ บริ การ ด้ านกระบวนการ การให้ บริ การเป็ นไป
ตามลําดับก่อนหลังอย่างยุติธรรม ค่าเฉลียน้ อยทีสุด
คือ มี แ ผนผั ง แสดง ขันตอนในการติดต่อชํ าระภาษี
อย่างชัดเจน ด้ านราคา ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ อัตรา
ภาษี ป้ายทีใช้ ในการจัดเก็บมีความเหมาะสม และอัตรา
ภาษี บํ ารุ งท้ องทีที ใช้ ใ นการจัด เก็ บ มีค วามเหมาะสม
ค่ า เ ฉลี ย น้ อ ยที สุ ด คือ การ ปร ะเมิ น ภาษี ป้ าย มี
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ความเหมาะสมและเป็ นธรรม ด้ านช่องทางจัดจําหน่าย
ค่ า เ ฉลี ย ม า ก ที สุด คื อ ทํ า เ ลที ตั ง ข อ ง สถ า น ที มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางมาติดต่อหรื อขอรับ
บริ การ ค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ มีการตกแต่ง บุคลากร
และด้ านสิงแวดล้ อม ไม่แตกต่างกัน ด้ านกระบวนการ
3) เปรี ยบเทียบทัศคติของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การ
ชํ า ระภาษี ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลหนองไฮ
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กั บ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ ต่อเดือน
ต่ า งกั น มี ทั ศ นคติ ต่ อ การให้ บริ การชํ า ระภาษี ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพต่างกัน
มีทศั นคติตอ่ การให้ บริ การชําระภาษี ขององค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลหนองไฮ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
แตกต่างกัน อย่ า งมี น ั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางจัดจําหน่าย
ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านสิงแวดล้ อม
ไม่แตกต่างกันด้ านกระบวนการ
คําสําคัญ : บริ การชําระภาษี

Abstract
This research was aimed to study people’s
attitudes towards taxation service at Nong Hi
Subdistrict Administrative Organizations (SAO) in
Udon Thani province, and to compare them with
reference to their demographic characteristics.
Samples were 307 tax payers, who came pay
their taxes at Nong Hi SAO chosen by random
sampling technique, questionnaire technique was
used in collecting data, and analyzed with SPSS
software package application, statistical analysis

tools in use included percentage, mean, standard
deviation, T-test and One-way ANOVA.
Findings revealed the following: (1) Most tax
payers visiting Nong Hi SAO for taxation services
were female, around 21-30 years of age, married,
graduated at primary school level, being farmers,
and earning monthly income below 10,000 baht.
(2) Regarding their attitudes towards taxation
service at Nong Hi SAO in general, the score was
at a moderate level. Considering each aspect,
the score ranked in descending order were services,
pricing, personnel, distribution channel, and promotion
respectively. For personnel aspect, people rated
their friendliness the highest, and their enthusiasm
the lowest. Regarding process, fairness and
order were rated the highest, while presence of
guidelines for process was rated the lowest. For
pricing, people rated the highest on proper rates
of taxes, and the lowest on proper and fair
assessment of taxes. For distribution channel,
location of the SAO was rated the highest, while
its decoration was rated the lowest. On aspects of
personnel and environment, there was no
significant difference observed from its process.
(3) Comparison of attitudes with reference to their
demographic characteristics was found that tax
payers with different genders, age ranges, marital
statuses, education levels and monthly income
levels in general did not have differences in their
attitudes towards taxation service at Nong Hi
SAO, while those with different occupations had
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differences in their attitudes towards taxation at
significance level of 0.05. For aspects of product,
pricing, distribution channel, promotion, personnel
and environment, there was no significant
difference observed from its process.
Keywords: Taxation Service

บทนํา
กระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศจัดตังสภาตําบล
เป็ นองค์ ก ารบริ หารส่วนตําบล ตามนัยมาตรา 40
และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็ นนิติบคุ คล
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที สํ า คั ญ เพื อดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข และ
ให้ บริ การประชาชนในเขตพืนทีตนเองแทนรัฐบาลกลาง
เป็ นราชการส่วนท้ องถินทีมีอํานาจหน้ าทีในการพัฒนาตําบล
ทังในด้ านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรมและหน้ าที อื น
ตามทีกฎหมายกํ าหนด รวมทั งมี ง บประมาณและ
พนัก งานเจ้ าหน้ าที เป็ นของตนเองในการกระจาย
อํานาจสูท่ ้ องถินทําให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลมีอิสระ
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เป็ นองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถินทีมีบทบาท
มีอํานาจหน้ าทีและภารกิจในการให้ บริ การสาธารณะ
แก่ประชาชนในด้ านต่าง ๆ จัดสรรมาให้ แล้ วองค์ การ
บริ หารส่วนตําบลหนองไฮยังมีเงินรายได้ จากภาษี อากร
ทีจัดเก็บเอง ได้ แก่ ภาษี บํารุ งท้ องที ภาษี โรงเรื อนและ
ทีดิน และภาษี ป้าย ในปี งบประมาณ 2557 ซึงองค์การ
บริ หารส่วนตําบลหนองไฮ ได้ ประมาณการจัดเก็บภาษี ไว้
186,000บาท (ข้ อบัญญัติตําบล องค์การบริ หารส่วนตําบล
หนองไฮ ปี 2557) แต่ จ ั ด เก็ บ ได้ จริ ง 173,458 บาท
ซึงตํากว่าประมาณการไว้ ซึงสาเหตุทีองค์การบริ หาร
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ส่วนตําบลหนองไฮไม่สามารถจัดเก็บภาษี อากรได้ ตาม
เป้าหมาย อาจเนืองมาจากการให้ บริ การจัดเก็บภาษี ยงั
ไม่เป็ นทีพอใจและตรงตามความต้ องการของผู้มารับบริ การ
หน่วยงานการจัดเก็บยังให้ บริ การรับชําระภาษี ไม่รวดเร็ ว
มีขนตอนที
ั
ยุ่งยากและล่าช้ า หน่ ว ยงานจั ดเก็บยังให้
บริ การข้ อมูลการชําระภาษี ได้ ไม่ชดั เจน รวมถึงลักษณะ
การให้ บริ การยั ง ไม่ ส ามารถทําให้ ผ้ รู ับบริ การได้ รับ
การบริ การทีดี จะเห็ น ได้ ว่ า ปั ญหาดั ง กล่ า วเกียวกับ
การให้ บ ริ การประชาชน ดังนัน ผู้ศึก ษาในฐานะเป็ น
พนั ก งานส่ ว นตํา บลที ทํา หน้ าที ในส่ ว นการคลัง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ จึงมีความสนใจ
ทีจะศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้ บริ การชําระ
ภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลหนองไฮ เพื อให้
ทราบถึงความต้ องการของผู้รับบริ การทีมาชําระภาษี
ปั ญหา และอุปสรรคต่อการให้ บริ การจัดเก็บภาษี ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ เพือสามารถนําผล
การศึกษามาใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการปรับปรุ งแก้ ไข
ปั ญหา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้ บริ การ
ชําระภาษี ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลหนองไฮ
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื อศึก ษาเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ว นบุค คลกับ
ทั ศ นคติ ข องประชาชนต่อการให้ บริ การชํ าระภาษี
ขององค์ ก ารบริ ก ารส่ว นตํ า บลหนองไฮ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี

สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชนทีมีความแตกต่างกัน
มีผลให้ ทัศนคติต่อ การชํ าระภาษี ขององค์ การบริ หาร
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ส่ ว นตํ า บลหนองไฮ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
แตกต่างกัน

ขอบเขตด้ านตัวแปรที0ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปั จจัย
ส่วนบุคคลของประชาชนต่อการให้ บริ การชํ าระภาษี
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้ ตอ่ เดือน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทัศนคติ
ของประชาชนต่อการให้ บริ การชําระภาษี ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางจัดจําหน่าย
ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ
และด้ านลักษณะทางกายภาพ

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการศึกษาวิจยั
ตามขันตอน ดังนี
1. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ ในวิจยั ครังนี ได้ แก่ ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี
ในเขตตํ า บลหนองไฮ อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด อุด รธานี
จํา นวน 1,329 คน (ข้ อ มูล ณ 31 ธั น วาคม 2557:
งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริ หาร ส่วนตําบลหนองไฮ)
จากประชากรทัง 16 หมูบ่ ้ าน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั งนี ได้ มาจาก
การคํานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ สตู รของ
ทาโร ยามาเน่ ได้ กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนีคือ
307 คน

2. เครื0องมือที0ใช้ ในการวิจัย
ผู้ศกึ ษาได้ นําแบบทดสอบทีผ่านการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ องและครบถ้ วนแล้ ว นํ า มาลงรหั ส เลข
(Code) ตามเกณฑ์ ข องเครื องมื อ แต่ ล ะส่ ว นแล้ ว
ประมวลผลข้ อมู ล คํ า นวณหาค่ า ทางสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรมสํา เร็ จรู ป SPSS โดยใช้ สถิ ติ ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies)
บรรยายลัก ษณะของข้ อ มูล ทั วไปเกี ยวกับ ปั จ จัย
ส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น และใช้ ค่ า เฉลี ย (Mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
วิเคราะห์ทศั นคติของผู้รับบริ การการจัดเก็บภาษี ในเขต
องค์ การบริ ห ารส่วนตํ าบลหนองไฮ และเปรี ยบเทีย บ
ทัศ นคติ ข องผู้ป ระชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารชํ า ระภาษี
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ จํ าแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล ใช้ สถิติ t-test ทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ
.05 กรณีทีตัวแปรอิสระมี 2 กลุม่ และใช้ วิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ทีตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุม่ เมือพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แล้ วนําผลทีได้ มา
วิเคราะห์เพือตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงค์ทีตังไว้
และนําผลการศึกษาทีวิเคราะห์ได้ มาสรุ ปผลการวิเขียน
ข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
การเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ
การบริ ก ารชํ า ระภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล
หนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามเพศ
ด้ วยวิธีการ t-test (Independent Sample t-test) พบว่า
โดยภาพรวมประชาชนทีมาชําระภาษี ทีมีเพศแตกต่างกัน
มีทศั นคติต่อการบริ การชําระภาษี ขององค์การบริ หาร
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ส่ ว นตํา บลหนองไฮ อําเภอเมือง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ไม่แตกต่างกัน ทัง 7 ด้ าน การเปรี ยบเทียบทัศนคติของ
ประชาชนต่อการบริ การชําระภาษี ขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม
อายุ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) ทีระดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิติ .05 พบว่า
โดยภาพรวมประชาชนทีมาชําระภาษี ทีมีอายุแตกต่างกัน
มีทัศนคติต่อการบริ ก ารชํ า ระภาษี ขององค์ กาบริ หาร
ส่ ว นตํา บลหนองไฮ อําเภอเมือง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ไม่แตกต่างกัน เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้ าน
พบว่า ประชาชนที มาชํา ระภาษี ทีมีอายุแตกต่างกัน
มี ท ั ศ น ค ติ ต ่ อ ก า ร บ ริ ก า ร ชํ า ร ะ ภ า ษี แ ต ก ต่ า ง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 คือ ด้ านส่งเสริ มการตลาด
และด้ านลักษณะทางกายภาพ
การเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการบริ การ
ชํ า ระภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองไฮ
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํา แนกตามสถานภาพ
ผู้เสียภาษี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า
โดยภาพรวมประชาชนทีมาชํา ระภาษี ที มีส ถานภาพ
ผู้เสียภาษี แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ การชําระภาษี
ขององค์ การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี แตกต่ า งกั น อย่ า งมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้ าน
พบว่า ประชาชนทีมาชําระภาษี ทีมีสถานภาพผู้เสียภาษี
แตกต่ า งกัน มี ทัศ นคติ ต่ อ การบริ ก ารชํ า ระภาษี ข อง
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี แตกต่างกัน 6 ด้ าน คือ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านสถานที ช่องทางการให้ บริ การ ด้ านส่งเสริ มการตลาด
ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านลักษณะทาง
กายภาพ และไม่แตกต่างกันคือ ด้ านราคา
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การเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ ข องประชาชนต่ อ
การบริ ก ารชํ า ระภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล
หนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) ที ระดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิติ .05
พบว่า โดยภาพรวมประชาชนทีมาชําระภาษี ทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการบริ การชําระภาษี
ขององค์ การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 เมือทํา การเปรี ยบเที ย บแยกเป็ นรายด้ าน
พบว่า ประชาชนทีมาชําระภาษี ทีมีระดับการศึกษา
แตกต่ า งกัน มี ทัศ นคติ ต่ อ การบริ ก ารชํ า ระภาษี ข อง
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี แตกต่างกัน 6 ด้ าน คือ ด้ านการให้ บริ การ
ด้ านราคา ด้ านส่ ง เสริ มการตลาด ด้ านบุ ค ลากร
ด้ านกระบวนการ และด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ
และไม่แตกต่างกัน คือ ด้ านสถานที ช่องทางการให้ บริ การ
การเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการบริ การ
ชํ า ระภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองไฮ
อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํา แนกตามอาชี พ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) ที ระดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ .05 พบว่า
โดยภาพรวมประชาชนทีมาชําระภาษี ทีมีอาชีพแตกต่างกัน
มีทศั นคติต่อการบริ การชําระภาษี ขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลหนองไฮ อําเภอเมือง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ไม่แตกต่างกันทางสถิติทีระดับ .05 เมือทําการเปรี ยบเทียบ
แยกเป็ นรายด้ าน พบว่า ประชาชนทีมาชําระภาษี ทีมี
อาชี พ แตกต่า งกัน มี ทัศ นคติ ต่อ การบริ ก ารชํ า ระภาษี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 รวม 4 ด้ าน
คือ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านราคา ด้ านส่งเสริ มการตลาด
ด้ า นลั ก ษณ ะทางกายภาพ และไม่แ ตกต่างกัน คื อ
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ด้ านสถานที ช่ อ งทางการให้ บริ การ ด้ านบุคลากร
และด้ า นกระบวนการการเปรี ย บเที ย บทัศ นคติ ข อง
ประชาชนต่อการบริ การชําระภาษี ขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนก
ตามรายได้ ต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนทีมาชํ าระภาษี ที มี
รายได้ ต่อ เดื อ นแตกต่างกัน มีทัศ นคติต่อ การบริ ก าร
ชํ า ระภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองไฮ
อําเภอเมือง จัง หวัด อุด รธานี แตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
ทีระดับ .05 เมือทําการเปรี ยบเทียบแยกเป็ นรายด้ าน
พบว่า ประชาชนที มาชํา ระภาษี ที มี ร ายได้ ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีทศั นคติตอ่ การบริ การชําระภาษี แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ทุกด้ าน

อภิปรายผล
1. ด้ านการให้ บริ การ จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชน
มี ทัศ นคติ ต่อ การให้ บ ริ ก ารจัด เก็ บ ภาษี ข ององค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลหนองไฮ ด้ านการให้ บริ การอยู่ใน
ระดับมากกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การให้ บริ การ
กรอกแบบฟอร์ มยื นแบบชําระภาษี เป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือ การให้ บริ การชําระภาษี ในช่วงเวลาพักเทียง
ที น้ อ ยสุด คื อ ก า ร นั ด ห ม า ย ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น ไปพบ
ชําระภาษี บํารุ งท้ องที ภาษี โรงเรื อนและทีดิน ภาษี ป้าย
ผลการวิจัย ทีได้ ส อดคล้ องกับ วันทา พิม ลรั ตนกานต์
(2551) ซึงได้ ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการให้ บริ การ
จัดเก็ บรายได้ น อกหน่ ว ยงานของเจ้ าหน้ า ที องค์ ก าร
บริ การส่วนตําบลเกาะแก้ ว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ ต
ด้ านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ด้ านราคา จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชน
มีทศั นคติตอ่ การให้ บริ การชําระภาษี ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองไฮ ด้ านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลการวิ จ ั ย ที ได้ ไม่ ส อดคล้ องกับ วันทา
พิมลรัตนกานต์ (2551, บทคัดย่อ) ศึ ก ษาทัศ นคติ ข อง
ประชาชนต่อการให้ บริ การจัดเก็บรายได้ นอกหน่วยงาน
ของเจ้ าหน้ าที องค์ ก ารบริ ก ารส่ ว นตํ า บลเกาะแก้ ว
อํา เภอเมื อ ง จังหวัดภูเก็ต ด้ านราคาในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก
3. ด้ านช่องทางจัดจําหน่าย/บริ การ พบว่า ประชาชน
มี ทัศ นคติ ต่อ การให้ บ ริ ก ารจัด เก็ บ ภาษี ข ององค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลหนองไฮ ด้ านช่องทางจัดจําหน่ายใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ทําเลที ตังของสถานที มีความสะดวกสบายใน
การเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ หรื อ ขอรั บ บริ ก าร อัน ดับ แรก
รองลงมาคื อ การออกรั บ ชํ า ระภาษี ตามหมู่บ้าน
และข้ อทีน้ อยสุด คือ การบริ การชําระภาษี ทางไปรษณีย์
อินเตอร์ เน็ต ผลการวิจัยทีได้ ไม่สอดคล้ องกับ อวยพร
อรุ ณ พรอนั น ต์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาทัศนคติและ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริ การของกองการสอบ
สํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ด้ า นสถานที ให้ บ ริ ก าร
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ทีตังของหน่วยงานมี
ความเหมาะสมและสะดวกในการเดินทางติดต่อ
การจัดเตรี ยมสถานทีใช้ ในการรับสมัครสอบมีความสะดวก
ซึ งสอดคล้ อ งกั บ เวอร์ มา (Verma, 1986) ได้ กล่าวว่า
การให้ บริ การทีดีสว่ นหนึงขึนกับการเข้ าถึงบริ การและ
เพนซานสกิและโรมัส (Penchansky & Thomus, 1961)
4. ด้ านส่ ง เสริ มการตลาด พบว่า ประชาชนมี
ทัศนคติต่อการให้ บริ การชําระภาษี ขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลหนองไฮ ด้ านส่งเสริ มการตลาดในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
มีป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการชําระ
ภาษี ทุ ก ปี อันดับแรก รองลงมาคื อ มีการแจกของ
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สมน าคุ ณ แก่ ผ้ ู ม าชํ า ระ ภาษี ในกํ าหนดระยะเวลา
การชําระภาษี และข้ อทีน้ อยสุด คือ มีก ารจั ด อบรมให้
ความรู้ เกียวกับภาษี แก่ผ้ ูชําระภาษี ผลการวิจัยทีได้ ไม่
สอดคล้ องกับ วันทา พิมลรัตนกานต์ (2551) ศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนต่ อ การให้ บริ การจั ด เก็ บ รายได้
นอกหน่วยงานของเจ้ าหน้ าทีองค์การบริ การส่วนตําบล
เกาะแก้ ว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้ านส่งเสริ มการตลาด
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้ แก่ มีการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลเกี ยวกับการชําระภาษี ของทุกปี เป็ นอันดับแรก
รองลงมาคือ การจัดทําหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูชําระภาษี ทุกราย
ซึงสอดคล้ องกับ (กรมการปกครอง, 2545, หน้ า 520)
การบริ หารจัดเก็บภาษี โรงเรื อนและทีดิน การประชาสัมพันธ์
ถื อว่ าเป็ นหัว ใจสํ า คัญ ที จะสร้ างความเข้ าใจให้ แก่
ประชาชน เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริ หารส่วนตําบล
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด กรุ งเทพมหานคร และเมือง
พัทยา ควรให้ การประชาสั ม พั น ธ์ ด้ วยวิ ธี ก ารทีมี
ประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดความร่ วมมือจากประชาชน
ให้ ได้ มากทีสุด
5. ด้ า นบุคลากร พบว่า ประชาชนมีทัศนคติ ต่อ
การให้ บริ การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
หนองไฮในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า เจ้ าหน้ าทีให้ บริ การด้ วยความเต็มใจ
อันดับแรก รองลงมาคือ เจ้ าหน้ าทีผู้ให้ บริ การมีจํานวน
เพี ย งพอสํา หรั บ การให้ บ ริ ก าร และข้ อ ที น้ อ ยสุด คื อ
เจ้ า หน้ า ที มี ก าร ติ ดบั ต รแ สดง ตั ว อ ย่ า ง ชั ด เ จ น
ผลการวิ จัย ที ได้ ไ ม่ สอดคล้ องกับ อลิสรา รัตน์ไตรแก้ ว
(2552, บทคัดย่อ) ซึงได้ ศึกษา ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนงานจัดเก็บรายได้ จากเทศบาลตําบลไพศาลี
อํา เภอไพศาลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ด้ านบุ ค ลากร
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาในรายข้ อ
ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีมีอธั ยาศัยดี พู ด จาสุ ภ าพเป็ นมิ ต ร
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เจ้ าหน้ าที ให้ คํา แนะนํา /ตอบข้ อซักถามเป็ นอย่างดี
ซึงสอดคล้ องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้ า 251)
กล่าวว่า การให้ บริ การทีดีของเจ้ าหน้ าที ดังนี 1. รู ปร่ าง
หน้ าตาไม่จําเป็ นต้ องดูดี หรื อสวย แต่ไม่ควรจะบูดบึง
เคร่ ง เครี ยดน่ า กลั ว ห รื อไม่ น ่ า เ ชื อถื อ 2. เสือผ้ า
และเครื องประดับควรเหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการ
3. การแต่งตัว การแต่งหน้ า แต่งผมทําเล็บควรเหมาะสม
กับการเป็ นข้ าราชการ 4. การพูดจาและการตอบคําถาม
ยิมแย้ มแจ่มใส ซักถามความต้ องการ อธิ บายให้ ความกระจ่าง
แก่ ป ระชาชน พูดจาสุภาพ 5. กิ ริ ยาท่ า ทางสุ ภ าพ
ทังการใช้ เสียง การสบตา การแสดงสีหน้ าการเคลือนไหว
6. การให้ ความช่วยเหลือ โดยการเอือเฟื อ แสดงนําใจมี
จิตใจเมตตากรุณา
6. ด้ านกระบวนการ ป ระช าชนมี ท ั ศ น คติ ต่อ
การให้ บริ การชําระภาษี ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
หนองไฮ ด้ านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า มี แ ผ่น ป้าย/เอกสาร
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขนตอนในการติ
ั
ดต่อชําระภาษี
อย่างชัดเจน อันดับแรก รองลงมาคือ ระยะเวลาให้ บริ การ
มีความเหมาะสมรวดเร็ ว และข้ อทีน้ อยสุด คือ มีการแจ้ ง
ระยะเวลาที ใช้ ดํ า เนิ น การแต่ ล ะเรื องอย่ า งชั ด เจน
ผลการวิจัยทีได้ ไม่สอดคล้ องกับ อลิสรา รัตน์ไตรแก้ ว
(2552) ซึงได้ ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนงาน
จัดเก็บรายได้ จากเทศบาลตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี
จัง หวัด นครสวรรค์ ใ น ภา พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม าก
เมือพิจารณาในรายข้ อมากไปน้ อย คือ การให้ บริ การมี
การเรี ยงลําดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม ขันตอนการให้ บริ การ
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อนและคล่องตัว ซึงสอดคล้ องกับ พาราซูแมน
(Prasuman อ้ างถึงใน ประเสริ ฐ เล็กสรรเสริ ญ, 2545,
หน้ า 28) กล่าวไว้ ว่า หลักการบริ การทีประสบความสําเร็ จ
จะต้ องประกอบด้ วยคุ ณ สมบัติ สาํ คัญ ต่ า ง ๆ ดัง นี
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1. ค ว าม เชื อ ถื อ ได้ ประกอบด้ วย ความสมําเสมอ
ความพึงพาได้ 2. ความเต็มใจทีจะให้ บริ การ ความพร้ อม
ทีจะให้ บริ การและการอุทิศเวลา มีความต่อเนือง ปฏิบตั ิ
ต่อผู้ใช้ บริ การเป็ นอย่างดี 3. ความสามารถ ประกอบด้ วย
ศัก ยภาพในการให้ บ ริ ก าร ศัก ยภาพในการสื อสาร
ศักยภาพในความรู้วิชาการทีจะให้ บริ การ 4. การเข้ าถึง
บริ การ ประกอบด้ วย ผู้ใช้ บริ การเข้ าใช้ หรื อรับใช้ บริ การ
ได้ ส ะดวก ระเบี ย บ ขันตอนไม่ ม าก และไม่ ซับ ซ้ อ น
จนเกินไป ผู้ใช้ บริ การใช้ เวลารอคอยน้ อย เวลาทีให้ บริ การ
เป็ นเวลาที สะดวกสํา หรั บผู้ใช้ บ ริ การ อยู่ในสถานที ที
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารติ ดต่อ ได้ สะดวก 5. ความสุภาพอ่อ นโยน
ประกอบด้ วย การแสดงความสุ ภ าพต่อผู้ใช้ บริ การ
ให้ การต้ อนรับทีเหมาะสม ผู้ให้ บริ การมีบุคลิกภาพทีดี
6. การสือสาร ประกอบด้ วย มีการสือสารชีแจงขอบเขต
และลั ก ษณะงานทีให้ บริ การ มีการอธิ บายขันตอน
การให้ บริ การ 7. ความซือสัตย์ คุณภาพของงานบริ การ
มีความเทียงตรงน่าเชือถือ 8. ความมันคง ประกอบด้ วย
ความปลอดภั ย ทางกายภาพ เช่น เครื อง อุปกรณ์
9. การให้ คํา แนะนํา และเอาใจใส่ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก าร การให้
ความสนใจต่อผู้ใช้ บริ การ 10. การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
ให้ พร้ อมสํา หรั บ การให้ บริ การ การเตรี ยมอุปกรณ์
เพืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน การจัดสถานที
ให้ บริ การทีสวยงาม สะอาด
7. ด้ านสิ งแวดล้ อมทางกายภาพ ประชาชน
มี ทัศ นคติ ต่อ การให้ บ ริ ก ารจัด เก็ บ ภาษี ข ององค์ ก าร
บริ ห ารส่ว นตํ า บลหนองไฮในภาพรวมอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า สถานที
ให้ บริ การมีความกว้ างขวาง สะอาดเย็นสบาย อันดับแรก
รองลงมาคือ จัดโต๊ ะทํางานเป็ นระเบียบทางเดินของ
งานไม่ย้อนไปย้ อนมา และข้ อทีน้ อยสุด คือสภาพแวดล้ อม
ภายนอกอาคารร่ มรื น ผลการวิจยั ทีได้ ไม่สอดคล้ องกับ

นฤมล เหมรา (2554, บทคัดย่อ) ซึงได้ ศึกษาคุณภาพ
การให้ บริ การงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
เหล่าเสือโก้ ก อําเภอเหล่าเสือโก้ ก จังหวัดอุบลราชธานี
ในภา พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ดี เมื อพิ จ ารณาในรายข้ อ
ประชาชนมีความคิดเห็นมากไปน้ อย คือ มีสถานทีจอดรถ
ได้ อย่างสะดวก/เพียงพอ และความสะอาดของบริ เวณ
ทีให้ บริ การ ซึงสอดคล้ องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ
(2548, หน้ า 63) ได้ กล่าวว่าสิงแวดล้ อมทางกายภาพ
ได้ แก่ อาคารของธุรกิจบริ การ เครื องมือ และอุปกรณ์
เช่ น เครื องคอมพิ ว เตอร์ เครื องเอที เ อ็ ม เคาน์ เ ตอร์
ให้ บริ การ การตกแต่งสถานที ล็อบบี ลานจอดรถ สวน
ห้ องนํา การตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์ มต่าง ๆ
สิงต่า ง ๆ เหล่า นีเป็ นสิงที ลูกค้ า ใช้ เ ป็ นเครื องมื อแทน
คุณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร กล่า วคือ ลูก ค้ าจะอาศัย
สิงแวดล้ อมทางกายภาพเป็ นปั จจัยหนึงในการเลือกใช้
บริ การ ดังนัน สิงแวดล้ อมทางกายภาพยิงดูหรู หราและ
สวยงามเพี ย งใดลูก ค้ า จะคาดหวัง ว่า บริ ก ารน่า จะมี
คุณภาพตามไปด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการเพิมประสิทธิภาพการให้ บริ การ
งานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริ การส่วนตําบลหนองไฮ
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. ควรศึกษาคุณภาพการให้ บริ การของหน่วยงาน
อืน ๆ ทีมีการให้ บริ การทีเป็ นเลิศเพือนําผลการวิจยั มา
ปรับปรุงการบริ การ
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