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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาคุณภาพการให้บริการทีม่ ผี ลต่อการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของประชาชนเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ ประชาชนทีย่ น่ื แบบชาระภาษี ตามบัญชีรายละเอียดผูช้ าระภาษีท่ีดนิ และสิง่ ปลูก
สร้าง และภาษีป้าย ประจาปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง จานวน 305 คน
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย่ , ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน,
One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวม
แล้วอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า คุณภาพการให้บริการทุก
ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ยกเว้น ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ อยู่ในระดับเห็นด้วย
เรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาต่า คือ 1) การให้ความมันใจต่
่ อประชาชน 2) การเข้าใจและ
รูจ้ กั ประชาชน 3) การตอบสนองต่อประชาชน 4) ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ และความ
เชื่อ ถือ ไว้ว างใจได้ ส่ว นระดับความคิด เห็น ด้า นการจัด เก็บ ภาษีข องเทศบาลตาบลยางเนิ้ ง
โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ อาชีพ และประเภทภาษีทช่ี าระ
ทีต่ า่ งกัน มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนคุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน มีผลต่อการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ยกเว้น ด้า นความเชื่อ ถือไว้ว างใจได้ มีผ ลต่อ การจัด เก็บ ภาษีข องเทศบาลตาบลยาง เนิ้ง ที่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการ, การจัดเก็บภาษี
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ABSTRACT
The research objective to 1) study service quality to affecting tax collection of
Yang Noeng Subdistrict Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province. and 2) to
gather various suggestions of the people about tax collection of Yang Noeng SubDistrict
Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province to be used in the development of tax
collection management to be more efficient. The sample in the study were citizens filing
tax returns According to the account details of Land and Building tax and Sign Tax
payers for fiscal year 2021 of Yang Noeng Subdistrict Municipality, amount 305.
Statistics used in data analysis these are Frequency, Percentage, Mean, Standard
Deviations, One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis.
The results of research found People’s opinions on Service Quality Overall, it’s
at Strongly Agree. If considering each aspect, it was found that all aspects Service
Quality is at a Strongly Agree except Reliability is at Agree. Sort by average from
highest to lowest is Assurance, Empathy, Responsive, Tangibles and Reliability. As for
the opinion on Tax collection of Yang Noeng Subdistrict Municipality Overall, it’s at
Strongly Agree.
The results of Hypothesis test found People of different Sexes, Ages, Jobs and
Types of Taxes paid to affecting Tax collection of Yang Noeng Subdistrict Municipality,
Overall, no different with the statistical significance at 0.05. As for Service Quality to
affecting Tax collection of Yang Noeng Subdistrict Municipality, Overall, no different
except Reliability.
Keywords : Service Quality, Tax Collection
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นหน่วยงานราชการทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปกครอง
เป็ นผลมาจากการกระจายอานาจของรัฐบาลไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งการจัด ตัง้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครอง
ตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่ น ของประชากร และพื้น ที่ท่ีต้อ งรับผิด ชอบ
ประกอบกัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 74) อีกทัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงเป็ น
หน่วยงานราชการทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ุด ดังนัน้ คุณภาพในการให้บริการจึงถือเป็ น
ข้อบ่งชีอ้ ย่างหนึ่งในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่าประชาชนได้รบั การอานวย
ความสะดวก และได้รบั การตอบสนองตามความต้องการ
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ย นแปลงฐานะของสุข าภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีฐานะเป็ นนิติบุคคล เทศบาลมี
อานาจในการให้บริการประชาชน และมีอานาจในการจัดเก็บภาษีในเขตของตนเอง กล่าวคือ มี
ระบบในการจัดหารายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการประชาชนในท้องถิ่น และคานึง ถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน รัฐบาลมีหน้าทีก่ ากับดูแลการดาเนินการ
ของเทศบาลให้ถกู ต้องตามกฎหมายเท่านัน้ ซึง่ รายได้ทเ่ี ทศบาลจัดเก็บเอง มาจากภาษีทด่ี นิ และ
สิง่ ปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่นื
ด้วยพระราชบัญญัตภิ าษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2562 เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสาหรับทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป และให้ยกเลิกกฎหมายเกีย่ วกับภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ และ
ภาษีบารุงท้องทีเ่ ดิม ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุ มตั อิ อกกฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษี
ป้าย พ.ศ. 2563 ออกมาใหม่ซ่งึ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป นัน้
จะเห็นได้ว่าเป็ นการปฏิรปู โครงสร้างระบบภาษีให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั มาก
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งของการแก้ไขปญั หาทีด่ นิ รกร้างให้มกี ารนามาใช้ประโยชน์ การลดความเหลื่อม
ล้าระหว่างคนรวยและคนจน และอัตราภาษีป้ายเดิมได้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและลักษณะของป้ายทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั
เทศบาลได้ดาเนินการให้บริการจัดเก็บภาษีตามอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตามกฎหมาย
และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บ งั คับ ใช้ใหม่ดงั ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเทศบาลพบว่าปจั จุบ นั เกิดการ
ขยายตัวของอาคารทีอ่ ยู่อาศัย ร้านค้า บริษทั ต่าง ๆ และเกิดความเจริญมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับ
เทศบาลได้นาระบบแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ มาใช้ เพื่อทราบแนวเขตการปกครอง การ
ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ภาษี แต่กย็ งั พบกับปญั หาการให้ขอ้ มูลของประชาชน เช่น การย้ายทีอ่ ยู่
อาศัย การยกเลิกป้าย ย้ายร้าน เปลีย่ นเบอร์โทรแล้วไม่แจ้งข้อมูลให้เทศบาลทราบ ส่งผลให้การ
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แจ้งข้อมูลเพือ่ เสียภาษีเกิดความล่าช้า การจัดเก็บภาษีคงค้าง หรือบางรายได้รบั แบบแจ้งแล้วแต่
ไม่มาชาระภาษีตามกาหนด บางรายมาติดต่อขอลดภาษีจากที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินไว้แล้วให้
ลดลงอีก การออกไปเก็บข้อมูลภาษี บางครัง้ ประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล จึง
ทาให้ขอ้ มูลเกิดความผิดพลาดได้ อีกทัง้ กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ใหม่อาจมีความยุ่งยาก ทั ง้ ในเรื่อง
ของการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ซึ่งต้องใช้รปู แปลงทีด่ นิ ข้อมูลเอกสารสิทธิทด่ี นิ
และสิง่ ปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นราคาประเมิน และอัตราภาษีป้ายที่ปรับเปลี่ยน ตลอดจนความ
พร้อมของเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ะต้องให้ความรูแ้ ละอธิบายให้ประชาชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ได้ มพี ระราช
กฤษฎีกาลดภาษีสาหรับทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยให้ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของ
จานวนภาษีท่คี านวณได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ และบรรเท า
ผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) จึงทา
ให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลประสบกับปญั หาและข้อจากัดต่าง ๆ บางครัง้ จัดเก็บภาษีได้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนัน้ เทศบาลจึงต้องมีการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ โดยมีการเตรียมความพร้อมในเรือ่ งของคุณภาพการให้บริการ การอานวยความสะดวกใน
การรับชาระภาษีชว่ งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) โดยประชาชน
สามารถชาระภาษีดว้ ยการโอนเงินเข้าบัญชีของเทศบาลได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาคุณภาพการให้บริการทีม่ ี
ผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง สาหรับภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และภาษี
ป้ายเท่านัน้ เนื่องจากการปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และภาษีป้าย
ั ยด้านคุณภาพการให้บริการ ว่ามีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ใหม่ โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกปจจั
ตาบลยางเนิ้งอย่างไร และนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน มาพัฒนาการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาล
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาคุ ณ ภาพการให้บ ริก ารที่มีผ ลต่ อ การจัด เก็บ ภาษี ข องเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) อาชีพ และ 4) ประเภทภาษีท่ี
ชาระ ทีต่ ่างกัน มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้งทีแ่ ตกต่างกัน
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2. คุณภาพการให้บริการ ประกอบไปด้วย 1) ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ 2)
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อประชาชน 4)การให้ความมันใจต่
่ อประชาชน 5)
การเข้าใจและรูจ้ กั ประชาชน มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้งทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทีย่ ่นื แบบชาระภาษี ตามบัญชีรายละเอียด
ผู้ ช า ร ะ ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง แ ล ะ ภ า ษี ป้ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,293 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น (Independent variables) ประกอบด้วย
1) ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และประเภทภาษีทช่ี าระ
2) คุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อประชาชน การให้ความมันใจต่
่ อประชาชน และการ
เข้าใจและรูจ้ กั ประชาชน
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบล
ยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3. ขอบเขตระยะเวลา
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ระยะเวลา 5 เดือน ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
Parasuraman et al. (1988 อ้างถึงใน เพ็ญนภา จรัสพันธ์ , 2557, หน้า 25) ได้ให้
ความหมายของคุณภาพการบริการว่า หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้า
ที่มีต่ อ การบริก าร และการรับ รู้ท่ีมีต่ อ การบริก ารจริง โดยได้ ส ร้ า งเครื่อ งมือ ที่เ รีย กว่ า
SERVQUAL
Parasuraman. et al. (1990 อ้างถึงใน น้าลิน เทียมแก้ว, 2561, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาคุณภาพการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยจาแนกคุณลักษณะ คุณภาพการ
บริการ จานวน 5 ด้าน ดังนี้

6
1. ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ สิง่ อานวยความสะดวกและ สถานที่
งานบริการควรมีความเป็ นรูปธรรมทีส่ ามารถสัมผัสจับต้องได้มลี กั ษณะทางกายภาพที่ ปรากฏ
ให้เห็น เช่น สถานที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ เป็นต้น
2. ความเชื่อมั ่นไว้วางใจได้ (Reliability) คือ การให้บริการต้องตรงตามการ สือ่ สารที่
นาเสนอแก่ผู้รบั บริการ งานบริการที่มอบหมายให้แก่ผรู้ บั บริการทุกครัง้ ต้องมีความถูกต้อง
เหมาะสม และมีค วามสม่ า เสมอ ที่ส ามารถสร้า งความเชื่อ ถือ ไว้ว างใจในงานบริก ารจาก
ผูร้ บั บริการ
3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) คือ การให้บริการ ผูใ้ ห้บริการ มีหน้าทีใ่ ห้บริการ
ผูร้ บั บริการด้วยความเต็มใจและมีความพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือหรือให้บริการผูร้ บั บริการ ได้ทนั ที
และผูร้ บั บริการได้รบั บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็ว
4. การให้ความมั ่นใจแก่ผรู้ บั บริการ (Assurance) คือ การบริการจากผูใ้ ห้บริการที่มี
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะในการทางาน ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ และมีมนุ ษย์
สัมพันธ์ทด่ี สี ามารถทาให้ผรู้ บั บริการเกิดความเชื่อถือและสร้างความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริการ ได้รบั
บริการทีด่ ี
5. การเข้าใจและรูจ้ กั ผูร้ บั บริการ (Empathy) คือ ผูใ้ ห้บริการทีใ่ ห้บริการแก่ ผูร้ บั บริการ
แต่ละรายด้วยความเอาใจใส่ ศึกษาความต้องการของผูร้ บั บริการแต่ละรายมีความเหมือน และ
ความแตกต่างในบางเรื่อง ใช้เป็ นแนวทางในการให้บ ริการผูร้ บั บริการแต่ละรายในการสร้าง
ความพึงพอใจ
การจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
วไลรัตน์ สวัสดี (อ้างถึงใน นภาพร จุดาบุตร, 2557, หน้า 2) ให้ความหมายว่า ภาษี คือ
สิง่ ทีร่ ฐั บาลเก็บจากราษฎร และนามาใช้เพือ่ ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยมิได้มสี งิ่ ตอบแทน
โดยตรงแก่ผเู้ สียภาษี
ตามที่ร ฐั บาลได้มีก ารกระจายอ านาจให้องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น มีห น้ าที่ในการ
จัดเก็บภาษีเอง เพือ่ ทีจ่ ะสามารถดาเนินกิจกรรมตามอานาจหน้าทีโ่ ดยไม่พง่ึ พาเงินอุดหนุ นหรือ
เงินทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้ หรือพึง่ พาน้อยลง ประกอบด้วย ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้า ง ภาษีป้าย
อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่นื ซึง่ ในทีน่ ้ี ผูว้ จิ ยั จะศึกษาเฉพาะ ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูก
สร้าง และภาษีป้าย เท่านัน้
1. ภาษีท่ดี ินและสิง่ ปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีท่จี ดั เก็บจากพื้นดิน และให้หมายความ
รวมถึงพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นภูเขาหรือทีม่ นี ้ าด้วย โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น ทีบ่ ุคคล
อาจจะเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือทีใ่ ช้เป็ นทีเ่ ก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพทีบ่ ุคคลอาจใช้อยูอ่ าศัยได้หรือทีม่ ไี ว้เพื่อ
หาผลประโยชน์ดว้ ย (พระราชบัญญัตภิ าษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง, 2562, หน้า 23)
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2. ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีทจ่ี ดั เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรือเครื่องหมายทีใ่ ช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ทว่ี ตั ถุใด ๆ ด้ วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายทีเ่ ขียน
แกะสลัก จารึกหรือทาให้ปรากฏด้วยวิธอี ่นื (พระราชบัญญัตภิ าษีป้าย, 2510, หน้า 2)

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทีย่ ่นื แบบชาระภาษี ตามบัญชีรายละเอียดผู้
ชาระภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจาปี งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
– 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
1,293 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่าง (Samples Size) โดยใช้สตู รของยามาเน (Taro Yamane)
จานวนทัง้ สิน้ 305 คน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจ
รายการ (Check List) ประกอบด้วยคาถาม 4 ข้อ
ส่ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามด้านคุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน คือ 1) ความเป็ น
รูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อประชาชน 4) การให้
ความมั ่นใจต่อประชาชน 5) การเข้าใจและรู้จกั ประชาชน เป็ นแบบปลายปิ ด (Close ended
question) จานวนทัง้ สิน้ 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบปลายปิด (Close ended question) จานวนทัง้ สิน้ 3 ข้อ
ส่ว นที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัด เก็บ ภาษีข องเทศบาลต าบลยางเนิ้ ง อ าเภอสารภี จัง หวัด เชีย งใหม่ เป็ น แบบปลายเปิ ด
(Open– ended Questionnaire)
การสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้ชาระภาษีท่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์โดย
ใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึ่งแบบสอบถาม ได้ค่า α-
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Coefficient เท่ากับ 0.910 โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ถือว่า แบบสอบถามมีความ
น่าเชือ่ ถือตามหลักสถิติ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ
ประเภทภาษีทช่ี าระ สถิตทิ ใ่ี ช้คอื สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ความเห็นด้านคุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน สถิติท่ใี ช้คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ความเห็นด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ สถิตทิ ใ่ี ช้คอื สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุ มาน โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA
สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และหากพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 จะทาการทดสอบความ แตกต่างรายคู่ด้วย
วิธกี ารทดสอบของ LSD (Least significant difference test) และใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
จากกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา จานวนทัง้ สิน้ 305 คน การวิเคราะห์ลกั ษณะส่วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
174 คน คิด เป็ นร้อยละ 57 มีอายุระหว่าง 45 ปี ข้นึ ไป จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.9
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 ส่วนใหญ่ชาระภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูก
สร้าง จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ด้านคุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน พบว่า โดยรวม
แล้วอยู่ในระดับเห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง (ค่า เฉลี่ย 4.58, ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการให้ความมันใจต่
่ อประชาชน
(ค่าเฉลี่ย 4.71, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) รองลงมาคือ ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ประชาชน
(ค่าเฉลีย่ 4.62, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.39) ด้านการตอบสนองต่อประชาชน (ค่าเฉลีย่ 4.59,
ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.53) ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.57, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40) และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (ค่าเฉลี่ย 4.43, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44)
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง พบว่า
โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลีย่ 4.67, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.54) และเมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อคาถามพบว่า ทุกข้อคาถาม อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
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การทดสอบสมมติฐาน จาแนกเป็นรายข้อ สรุปได้ดงั นี้
1. ประชาชนที่มีเ พศ อายุ อาชีพ และประเภทภาษีท่ีชาระ ที่ ต่า งกัน มีร ะดับ ความ
คิดเห็นต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง โดยรวมไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ในข้อที่ 1 สรุปได้ว่าลักษณะส่วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถามไม่มผี ลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง
2. คุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) สรุปได้ว่า ด้านความเป็ นรูปธรรมของ
การบริการ ด้านการตอบสนองต่อประชาชน ด้านการให้ความมันใจต่
่ อประชาชน และด้านการ
เข้าใจ และรูจ้ กั ประชาชน ไม่มผี ลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ส่วนด้านความ
เชือ่ ถือไว้วางใจได้ มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั คุณภาพการให้บริการที่มผี ลต่อการจัดเก็บภาษีข องเทศบาลตาบล
ยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นสาคัญทีส่ ามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ อาชีพ และประเภทภาษีท่ชี าระ ที่ต่างกัน มีผลต่อการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ เหตุทเ่ี ป็ น
เช่นนี้ อภิปรายได้ว่า ประชาชนไม่ว่ าจะเพศชาย หรือ หญิง มีอ ายุอ ยู่ในช่วงระหว่างเท่าใด
ประกอบอาชีพ อะไร และชาระภาษีท่ีแ ตกต่ างกัน ออกไป ก็ไ ม่มีผ ลต่ อ การจัด เก็บ ภาษีข อง
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง ผลปรากฏเช่นนี้ อภิป รายได้ว่าเทศบาลตาบลยางเนิ้งมีระบบการจัดเก็บ
ภาษีท่มี ีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยในการให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อีกทัง้ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จทุกครัง้
คุณภาพการให้บริการ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ 2) ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อประชาชน 4) การให้ความมันใจต่
่ อประชาชน 5) การ
เข้าใจ และรู้จกั ประชาชน มีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ไม่ แตกต่างกัน
ยกเว้นด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ ซึง่ สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดงั นี้
1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้ว ยอย่างยิ่ง และไม่มีผ ลต่อการจัด เก็บภาษีข องเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ผล
ปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้ว่าเทศบาลตาบลยางเนิ้ง มีบตั รคิวในการให้บริการ ตามลาดับ ก่อน –
หลัง มีป้ายแสดงขัน้ ตอนระยะเวลาการให้บริการที่ชดั เจน และสถานที่ชาระภาษีมีความ
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เหมาะสม และมีสงิ่ อานวยความสะดวก ได้แก่ มีท่นี งให้
ั ่ ประชาชนระหว่างที่รอชาระภาษี มี
ห้องน้าทีส่ ะอาด เพียงพอ และมีน้าดื่ม กาแฟให้บริการ
2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และมีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ผลปรากฏเช่นนี้ อภิปราย
ได้วา่ เทศบาลตาบลยางเนิ้ง มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเชือ่ ถือได้ แต่ขนตอน
ั้
และระยะเวลาใน
การชาระภาษียงั ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื ประชาชน ซึง่ อาจจะมีบางช่วงทีป่ ระชาชนมา
ช าระภาษีก ัน มากจึง ส่ง ผลให้เ จ้า หน้ า ที่ท่ีค อยให้บ ริก ารไม่ เ พีย งพอ เกิด ความล่ า ช้า และ
ประชาชนรอนาน อีกทัง้ ประชาชนก็ยงั เกิดความไม่แน่ ใจว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชนได้เป็นอย่างดีหรือไม่
3) ด้านการตอบสนองต่อประชาชน พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ และไม่มผี ลต่อการจัด เก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ผลปรากฏ
เช่นนี้ อภิปรายได้ว่าเทศบาลตาบลยางเนิ้ง มีเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้คาแนะนา และตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน เจ้าหน้ าที่มคี วามพร้อมในการให้บริการ และให้บริการด้วยความเต็มใจ และมี
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการในช่วงพักกลางวัน เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
4) ด้านการให้ความมั ่นใจต่อประชาชน พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ และไม่มผี ลต่อการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ผลปรากฏ
เช่นนี้ อภิปรายได้ว่าเทศบาลตาบลยางเนิ้ง มีเจ้าหน้าทีม่ คี วามซื่อสัตย์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ คือ
ไม่รบั สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเจ้าหน้าทีม่ ที กั ษะ ไหวพริบ และมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี
5) ด้านการเข้าใจ และรูจ้ กั ประชาชน พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ และไม่มผี ลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง ผลปรากฏ
เช่นนี้ อภิปรายได้วา่ เทศบาลตาบลยางเนิ้ง มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความเป็นกันเอง สามารถ
ตอบคาถามของประชาชนอย่างตรงไปตรงมา และนุ่มนวล และเจ้าหน้าทีม่ คี วามเข้าใจ และรับรู้
ถึงความต้องการของประชาชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสาร และเพิม่ ความเชื่อถือไว้วางใจให้กบั
ประชาชน เทศบาลควรมีขนั ้ ตอน และระยะเวลาในการชาระภาษีทร่ี วดเร็วเป็ นไปตามทีก่ าหนด
ไว้ในคู่มือ ประชาชน และเพิ่มช่องทางการชาระภาษีให้ม ากกว่าเดิม เทศบาลควรพิจ ารณา
ส่ง เสริม ด้า นนวัต กรรมในการให้บ ริก ารให้มีค วามทัน สมัย มากยิ่ง ขึ้น โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การชาระภาษีแบบออนไลน์ โดยชาระผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ผ่านทางไลน์ หรือแอพพลิเคชั ่นของเทศบาล เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนได้หลาย
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ช่ อ งทาง และส่ ง เสริม การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการบริห ารจัด เก็บ ภาษี โดยมีก าร
ประชาสัมพันธ์หรือออกพืน้ ที่ เพือ่ กระจายข่าวสารเกีย่ วกับภาษีหากมีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
กฎหมายใหม่ ๆ อีกทัง้ เทศบาลควรมีการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ การรักษา
ข้อ มูลของประชาชน เพื่อ ให้ป ระชาชนเกิด ความมันใจ
่ เชื่อถือ ไว้ว างใจได้ และสร้า งความ
ประทับใจให้แก่ประชาชนมากขึน้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั
1) ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง คุณภาพการให้บริการทีม่ ี
ผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาความรูส้ กึ
นึกคิดตามบริบทต่าง ๆ ของประชาชน และนาผลการวิจยั ไปพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี
ต่อไป
2) ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการทีส่ ง่ ผลต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบล
ยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ไปพัฒนาการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต่อไป
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