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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศกึษาระดบัของปัจจยัการบรหิารและประสทิธภิาพ
ในการบรหิารการจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี และ2) ศกึษา
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัการบรหิารงานจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุร ี ประชากรคือผู้เสยีภาษีให้กับเทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน
6,985  คนได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 379 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คอื 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบัชนิดตรวจสอบรายการ  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและการวเิคราะหถ์ดถอย  

ผลการวจิยัพบว่า  
 1. ปัจจัยการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด

เพชรบุรใีนภาพรวมเห็นด้วย อยู่ในระดบัมาก และประสทิธภิาพในการบรหิารการจดัเก็บภาษี
ของเทศบาลเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรใีนภาพรวมมปีระสทิธภิาพมาก 

2.  ปัจจยัด้านโครงสรา้งภาษีอากร บรรยากาศทีเอื้ออ านวยให้เสยีภาษี  และประสทิธภิาพ
ของพนักงานผู้จดัเก็บ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการบรหิารการจดัเก็บภาษีของเทศบาล
เมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรอีย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ค าส าคญั:  ประสิทธิภาพในการบรหิารการจดัเก็บภาษี  การจดัเก็บภาษีของเทศบาล
เมอืงชะอ า  
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ABSTRACT 
This research aimed to study 1)  the factors and efficiency of tax administration of 

Cha-am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province and 2) the correlation of factors of 
tax administration of Cha-am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province.   The 
research population included 6,985 taxpayers paying tax to Cha-am Municipality, Cha-am 
District, Petchaburi Province; and a group of 379 taxpayers was selected as a research 
sample. Research instrument was a 5-rating scale in checklist type. Statistical tools used 
this research were percentage, mean, standard deviation, coefficient variation and 
regression analysis. 

The research findings were as follows: 
 1.  The overall of factors of tax administration of Cha-am Municipality, Cha-am 

District, Petchaburi Province was at high level; and the overall of efficiency of tax 
administration of Cha-am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province was at high level. 

2.   The factors regarding tax structures, a conducive atmosphere for paying taxes 
and efficiency of tax collectors were correlated with the efficiency of tax administration of Cha-
am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province with statistical significance.  

Keywords: Efficiency of Tax Collection, Tax Collection of Cha-am Municipality  
 

1.บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างหรอืที่มาของรายได้ที่คล้ายคลึงกนักล่าวคือ               
1. ภาษีอากร ประกอบด้วย 1) ภาษีที่ท้องถิน่จดัเก็บได้แก่ ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสตัว์  2) ภาษีที่ท้องถิน่มอบให้รฐัจดัเก็บแทน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน  3) ภาษีที่รฐัจดัเก็บแล้วมอบให้
ท้องถิ่นทัง้จ านวน ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 2. ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตและค่าปรบั 3. รายไดจ้ากทรพัยส์นิ 4. รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์5. 
รายได้เบ็ดเตล็ด 6. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  7. เงินกู้ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
นอกเหนือจากรายไดท้ีก่ล่าวมาแลว้ ยงัมรีายไดป้ระเภทอื่น ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  รายได้จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิไดแ้ก่ อากรรงันกอแีอ่น ค่าธรรมเนียม               น ้าบาดาล ค่าภาคหลวง
แร่ และค่าธรรมเนียมป่าไม้ เงนิอากรประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตรการประมง 
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ค่าภาคหลวงป่าไม ้ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม เงนิทีเ่กบ็ตามกฎหมายว่าดว้ย
อุทยานแห่งชาต ิ 
 นโยบายของรฐับาลตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่ฉบบัที ่3 เป็นต้น
มา จนถงึฉบบัที่ 11 มุ่งเพิม่ประสทิธภิาพการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ฐีานะการ
คลังที่มัน่คง สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบัน ประเทศไทยประสบ
ผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดนิ รฐับาลต้องลดรายจ่ายและส่งผลต่อเงนิอุดหนุนใหแ้ก่ท้องถิน่ 
เมื่อภาวการณ์เป็นเช่นนี้ ท้องถิน่จ าเป็นต้องปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบริหารและการจดัเก็บ
ภาษทีอ้งถิน่ โดยเน้นระบบการจดัเกบ็ภาษแีละเพิม่รายไดเ้พือ่ใหท้อ้งถิน่สามารถทีจ่ะด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีไ่ด ้โดยไม่ตอ้งพึง่พาเงนิอุดหนุนหรอืเงนิอื่นทีร่ฐับาลกลางจดัสรรให ้หรอืพึง่พา
ใหน้้อยลง อนัจะท าใหท้อ้งถิน่มอีสิระในการบรหิารกจิการของตนมากขึ้น และลดการควบคุมจาก
รฐับาลกลาง นอกจากนัน้ยงัเป็นการสอดคลอ้งกบันโยบายการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่มคีวามเป็นอสิระในการปกครองตนเองมากขึ้น (ส านักบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น 
กรมการปกครอง, 2543, น. 91-92) 
 นโยบายการกระจายอ านาจทางการเงนิการคลงั เป็นความพยายามของรฐับาลที่จะผลกัดนั
ใหเ้ทศบาลเมอืงสามารถด าเนินการจดัเกบ็รายไดภ้ายในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ให้สามารถมีรายได้ที่เพียงพอแก่การบรหิารกิจการหรอืพัฒนาท้องถิ่นภายใต้อ านาจหน้าที่ และ
ภารกิจของตนเองได้อย่างมอีิสระ ตราบที่เทศบาลเมอืง สามารถหารายได้เพียงพอต่อการพฒันา
ทอ้งถิน่ของตนเอง นัน่ย่อมหมายความว่า เทศบาลเมอืง มศีกัยภาพที่เพยีงพอต่อการพฒันา และมี
ความเป็นอิสระจากรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นี้  เทศบาลเมือง จะต้อง
ด าเนินการเกี่ยวกบัระบบการจดัเก็บภาษอีากร และจะต้องเพิม่ช่องทางหรอืหาแนวทางทีจ่ะเป็นการ
เพิม่รายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ของตนเองอย่างเตม็ที ่ทัง้นี้เทศบาลเมอืงมกีฎหมายทเีปิดโอกาสใหท้อ้งถิน่
สามารถจดัหารายไดด้ว้ยตนเอง 
 การคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงึมคีวามส าคญัมากในการที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเจรญิก้าวหน้าและมคีวามสามารถรบัใช้ประชาชนในการอ านวยความ
สะดวกและความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากนัน้ ย่อมขึ้นอยู่กับการมีรายได้
เพยีงพอแก่การท านุบ ารุงท้องถิน่ หากองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ใดมรีายไดห้รอืฐานการคลงั
ยงัไม่เพยีงพอจ าเป็นต้องอาศยัการอุดหนุนช่วยเหลอืทางการเงนิจากรฐับาลเป็นประจ า เมื่อเป็น
เช่นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้จะถูกควบคุมจากส่วนกลางมากขึน้ตามจ านวนเงนิทีไ่ด้รบั
อุดหนุน การที่หน่วยปกครองท้องถิ่นถูกควบคุมจากส่วนกลางมากขึ้น ย่ อมท าให้สิทธิหรือ
อ านาจในการปกครองตนเองมน้ีอยลง และขาดความคดิรเิริม่ทีจ่ะปรบัปรุงทอ้งถิน่ของตนเองให้
เจรญิกา้วหน้า 
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2.วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัของปัจจยัการบรหิารและประสทิธภิาพในการบรหิารการจดัเกบ็ภาษี
ของเทศบาลเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัการบรหิารงานจดัเก็บภาษีของเทศบาลเทศบาล
เมอืงชะอ า  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี
 
3.สมมติฐานการวิจยั 

ปัจจัยด้านความส านึกในหน้าที่ของผู้เสียภาษี ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร 
ประสิทธิภาพของพนักงานผู้จัดเก็บภาษีอากร บรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้เสียภาษี และ
โครงสรา้งภาษอีากร มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการบรหิารการจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาล
เทศบาลเมอืงชะอ า  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 
4.แนวคิดและทฤษฎี 
 ขจร  สาธุพนัธ์ (2523) (อา้งถงึในพรรณพลิาศ  สมศร,ี 2546) ใหค้วามหมายว่า ภาษอีากร
คอืเงนิหรอืสิ่งของที่รฐับาลบังคบัเก็บจากประชาชน เพื่อน าไปจ่ายในกิจการอันเป็นหน้าที่ของ
รฐับาล 
 เกรกิเกยีรต ิ พพิฒัน์เสรธีรรม (2541, น.25) ใหค้วามหมายของภาษอีากรว่า ภาษคีอืสิง่
ที่รฐับาลเก็บจากราษฎร และน ามาใช้เพื่อประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม โดยมไิด้มสีิง่ตอบแทน
โดยตรงแก่ผูเ้สยีภาษ ี
 นักวชิาการส่วนใหญ่มกัจะน าเสนอหลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บภาษีตามแนวคดิของสมธิ           
นักเศรษฐศาสตรช์าวสกอตแลนด์ในหนังสอื The Wealth of Nation ซึ่งพมิพจ์ าหน่ายในปี ค.ศ. 
1776 ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์4 ประการ คอื (สนธยา  ทองด,ี 2547, น. 9) 
 1. หลกัความยุตธิรรม (Equity) ในการจดัเกบ็ภาษอีากรทุกคนทีอ่ยู่ในฐานะเท่าเทยีมกนั 
ควรจะเสยีภาษเีพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัขิองรฐัเท่าเทยีมกนั 
 2. หลกัความแน่นอน (Certainty) ในการจดัเก็บภาษี จะต้องให้ผู้เสยีภาษีได้ทราบถึง
เวลา วธิกีาร ในการช าระภาษี จ านวนภาษีอากรทีจ่ะต้องช าระ และสถานที่ช าระภาษี กล่าวคอื 
ภาษีจะต้องมคีวามแน่นอน ไม่มลีกัษณะก ากวม ลกัษณะและรูปแบบของภาษ ีรวมทัง้จ านวนที่
จะตอ้งเสยี จะตอ้งเป็นทีช่ดัเจนแก่ผูเ้สยีภาษทีุกคน 
 3. หลกัความสะดวก (Convenience) การจดัเก็บภาษี ควรจะต้องจดัเก็บตามวนัเวลา 
สถานทีแ่ละดว้ยวธิกีารทีจ่ะท าใหผู้เ้สยีภาษไีดร้บัความสะดวกในการเสยีภาษี 
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 4. หลกัประหยดั (Economy) ในการจดัเกบ็ภาษ ีจะต้องเป็นภาระแก่ผูเ้สยีภาษน้ีอยทีสุ่ด 
สิน้เปลอืงค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัเกบ็น้อยทีสุ่ด แต่ท าใหร้ฐับาลไดร้บัรายไดม้ากทีสุ่ด 
 ในการจดัเก็บภาษี มีเครื่องมือที่พอจะเป็นที่ยอมรบักันและนิยมใช้วดัหรือก าหนด
ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษอีากร ม ี3 วธิ ีคอื (พนม  ทนิกร ณ อยุธยา, 2534, น.165-167) 
 1. วดัค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็ (Cost of Collection) ถอืหลกัว่าการจดัเกบ็ภาษทีีด่คีวรถอื
หลกัประหยดั โดยค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บควรจะต ่า ไม่ใช่เก็บภาษีได้มากแต่ค่าใช้จ่ายในการ
จดัเกบ็ภาษกีม็ากดว้ย การวดัประสทิธภิาพของการบรหิารภาษอีากรตามวธินีี้ มแีนวปฏบิตัโิดย
เปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็ภาษทีีเ่กบ็ได ้ถ้าอตัราสว่นของค่าใชจ่้ายต่อภาษทีีเ่กบ็ไดต้ ่า
กแ็สดงว่าการเกบ็ภาษนีัน้มปีระสทิธภิาพสงู 
 2. วดัจากรายไดท้ีเ่กบ็ไดจ้รงิกบัรายไดท้ีค่วรจะได ้(Actual Yields vs. Potential Yields) 
ตามวธินีี้จะต้องค านวณในการเก็บภาษีอากรแต่ละประเภท ถ้าจะเก็บให้ได้เต็มเมด็เต็มหน่วย 
ควรไดร้ายได้เท่าไร แลว้เปรยีบเทยีบรายไดท้ีจ่ะได้จรงิของภาษปีระเภทนัน้ ๆ กบัรายได้ทีค่วร
จะไดก้จ็ะท าใหรู้ว้่าการบรหิารการจดัเกบ็ภาษนีัน้ ๆ มปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงไร 
 3. วดัค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Cost) 
ตามวธินีี้จะถอืหลกัว่าภาษอีากรทีด่มีปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็สงู ควรเป็นภาษทีีผู่เ้สยีภาษเีสยี
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิตามกฎหมายต ่า กล่าวคอื ภาษีที่มปีระสทิธภิาพควรเป็นภาษีที่ง่าย มี
ขอ้ความแจ่มชดั และสะดวกแก่ผูเ้สยีภาษอีากรทีป่ฏบิตัติาม โดยไม่ตอ้งปรกึษาทนายความ 
 การจดัเก็บภาษีอากรมปีระสทิธภิาพหรอืไม่นัน้ สามารถวดัได้โดยใช้ดชันี 3 ประการ
ดงันี้ คอื 
 1. วดัจากค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีอากร (Cost of Collection) เนื่องจากการจดัเก็บ
ภาษเีป็นการโอนทรพัยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครฐับาล โดยไม่ก่อใหเ้กดิผลผลติหรอืรายไดแ้ก่
ประเทศ อย่างไรก็ตามสิง่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการโอนทรพัยากรก็คอื ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บทัง้
ภาครฐับาลและเอกชน ซึ่งถอืเป็นความสูญเปล่าประการหนึ่งทางเศรษฐกจิ ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิ
จากการจดัเกบ็จงึควรใหม้คี่าต ่าสุด โดยทัว่ไปการวดัประสทิธภิาพจากค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็ภาษี
อากร สามารถกระท าได้โดยการเปรยีบเทียบค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีอากรกบัผลการจดัเก็บ
ภาษอีากร ถา้สดัสว่นของค่าใชจ่้ายต่อภาษทีีเ่กบ็ไดต้ ่ากแ็สดงว่าการจดัเกบ็นัน้มปีระสทิธภิาพสงู 
 2. วัดจากภาษีอากรที่ เก็บได้จริงกับประมาณการภาษีอากร (Actual Yields vs. 
Potential Yields) ตามวธินีี้ประสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษีจะค านวณได้จากการเปรยีบเทียบ
รายไดท้ีเ่กบ็ไดจ้รงิกบัรายไดท้ีค่าดว่าจะจดัเกบ็ไดใ้นแต่ละปีงบประมาณ 
 3. ผลการจดัเก็บภาษีอากร ดชันีนี้จะช่วยบ่งชี้ถงึประสทิธภิาพในการจดัเก็บภาษีอากร
ของหน่วยงาน ถ้าผลการจดัเก็บมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นก็น่าจะบ่งชี้ได้ ประการหนึ่งว่าประสทิธภิาพ
ของการบรหิารการจดัเกบ็ภาษอีากรเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ 
 



6 
 

 
5. วิธีการด าเนินการวิจยั 

5.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ประชาชนที่มหีน้าที่เสยีภาษีทุกประเภทในเขต

ความรบัผิดชอบของเทศบาลเมืองชะอ า  อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี จ านวน 6,985 คน 
(เทศบาลเมอืงชะอ า, ออนไลน์, 2563) 

5.2 กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการค านวณตามสูตรของ Yamane จ านวน 379 คนและไดสุ้่มแบบ

ง่าย              (Simple  Random  Sampling) จากผูท้ี่มาเสยีภาษปีระจ าปีให้กบัเทศบาลเมอืง
ชะอ า   

5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถาม ทีป่ระกอบดว้ยขอ้ค าถามเกี่ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้  

ประเภททีเ่สยีภาษ ี     

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามปัจจยัการบรหิารการจดัเก็บภาษีของเทศบาลเมอืงชะอ า  
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดบั จ านวน 5 ดา้น รวม  25  ขอ้   

ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามประสทิธิภาพในการบรหิารการจดัเก็บภาษีของเทศบาล
เมอืงชะอ า  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จ านวน  3  ดา้น รวม  15  ขอ้ 

ตอนที ่4 สอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะประสทิธภิาพ
ในการบรหิารการจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลเมอืงชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี

 
6.ผลการวิจยั 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.2 มีอายุ 31-40ปี ร้อยละ 34.6 มี
สถานภาพสมรสร้อยละ48.8 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสูงกว่าร้อยละ35.4 กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขายร้อยละ 39.6 มรีายได้ 20,001-40,000 บาทร้อยละ 47.0 
และประเภทภาษทีีเ่สยี สว่นใหญ่มาเสยีภาษบี ารุงทอ้งที ่รอ้ยละ 39.3  

  2. ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ตัง้ไว้คอืปัจจยัด้านความส านึกในหน้าที่ของผู้เสยีภาษ ี
ลกัษณะของกฎหมายภาษีอากร ประสทิธภิาพของพนักงานผู้จดัเก็บภาษีอากร บรรยากาศที่
เอื้ออ านวยให้เสยีภาษ ีและโครงสรา้งภาษอีากร  มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการบรหิาร
การจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลเมอืงชะอ า  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
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ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัด้านโครงสรา้งภาษีอากร บรรยากาศทเีอื้ออ านวยใหเ้สยีภาษี  และ
ประสทิธภิาพของพนักงานผู้จดัเก็บ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการบรหิารการจดัเก็บ
ภาษขีองเทศบาลเมอืงชะอ า  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรแีละสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลง
ของตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพในการบรหิารการจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลเมอืงชะอ า  อ าเภอ
ชะอ า จงัหวดัเพชรบุรไีดถ้งึรอ้ยละ62.0 
 
7.อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นโครงสรา้งภาษอีากร บรรยากาศทเีอื้ออ านวยใหเ้สยีภาษ ี 
และประสิทธิภาพของพนักงานผู้จดัเก็บ มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการบรหิารการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลเมอืงชะอ า  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีจากผลวจิยัสามารถอภปิราย
ได้ว่าเทศบาลเมอืงชะอ า  ต้องให้ความส าคญัปัจจยัด้านโครงสร้างภาษีอากรเป็นอนัดบัแรกเพราะ
เป็นสิ่งที่เอื้ออ านวยในแง่ความสะดวกและเข้าใจง่ายในทางปฏิบัติทัง้ผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษ ี
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อภาษีอากรมีโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะการลดความซ ้าซ้อนของการ
จดัเก็บ หรอืที่เรยีกว่าภาระภาษีอากรทบัถมทว ีอนัจะมผีลให้ภาระภาษีเหมาะสมอยู่ในวสิยัที่ผู้เสยี
ภาษีรบัได้และส่งผลขัน้สุดท้าย คอืลดการหลบเลี่ยงภาษีให้น้อยลง เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของ
การจดัเก็บภาษีอีกด้วย ส่วนปัจจยัด้านบรรยากาศทีเอื้ออ านวยให้เสียภาษี เทศบาลเมืองชะอ า
จะต้องด าเนินการสร้างบรรยากาศให้ผู้เสยีภาษีปฏบิตัติามกฎหมายภาษีอากรให้มากขึ้น โดยผู้น า
ธุรกิจต้องปฏบิตัติวัเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้เสยีภาษีอากรทัว่ไป และพยายามมใิห้มกีารหลบเลี่ยงภาษี
อากร เพราะการหลบเลี่ยงภาษีอากรเป็นช่องทางความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บภาษีอากรและ
ปัจจยัดา้นประสทิธภิาพของพนักงานผู้จดัเก็บทางเทศบาลเมอืงชะอ าต้องเน้นให้พนักงานผู้จดัเก็บ
ภาษตี้องเอาใจใส่ในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารแก่ผูเ้สยีภาษเีป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
ชาญชยั  มุสกินิศากร และสุพรรณี  ตนัตศิรสีุข (2540, น.274) กล่าวถงึการบรหิารจดัเก็บภาษอีากร
อย่างมปีระสทิธภิาพย่อมท าให้รายได้ภาษีอากรเตม็เมด็เตม็หน่วยและลดจ านวนการหลกีเลี่ยงภาษี
ให้น้อยลง การพจิารณาถึงปัจจยัที่มคีวามส าคญัต่อการก าหนดความมปีระสทิธิภาพปัจจยัหลกัที่
ส าคญั ๆ มเีพยีง 5 ประการ คอื1.ความส านึกในหน้าที่การเสยีภาษีอากรของผู้เสยีภาษี ต้องมี
ลกัษณะทีว่่าประชาชนมคีวามส านึกในหน้าทีก่ารเสยีภาษทีีค่่อนขา้งสูง 2. ลกัษณะของกฎหมาย
ภาษอีากร ตอ้งงา่ยและสะดวกต่อการประเมนิภาษขีองผูเ้สยีภาษ ี3. ประสทิธภิาพของพนักงาน
ผูจ้ดัเกบ็ภาษีอากร พนักงานผูจ้ดัเกบ็ภาษีต้องเอาใจใส่ในการปฏบิตังิานและให้บรกิารแก่ผูเ้สยี
ภาษีเป็นอย่างด ี4. บรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้ปฏบิตัติามกฎหมายภาษีอากร จะต้องด าเนินการ
สรา้งบรรยากาศให้ผู้เสยีภาษีปฏิบตัิตามกฎหมายภาษีอากรให้มากขึ้น โดยผู้น าของประเทศและ
ผูน้ าทางดา้นธุรกจิจะต้องปฏบิตัติวัเป็นเยีย่งอย่างแก่ผูเ้สยีภาษอีากรทัว่ไป และพยายามมใิหม้กีาร
หลบเลี่ยงภาษีอากร เพราะการหลบเลี่ยงภาษีอากรเป็นช่องทางความไม่เป็นธรรมในการจดัเก็บ
ภาษีอากร 5. โครงสร้างภาษีอากร เป็นสิง่ที่เอื้ออ านวยในแง่ความสะดวกและเขา้ใจง่ายในทาง
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ปฏิบัติทัง้ผู้จัดเก็บและผู้เสียภาษี ก่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อภาษีอากรมีโครงสร้างที่ด ี
โดยเฉพาะการลดความซ ้าซ้อนของการจัดเก็บ หรือที่เรียกว่าภาระภาษีอากรทับถมทว ี
(Cascading Effect) อนัจะมผีลให้ภาระภาษีเหมาะสมอยู่ในวสิยัที่ผู้เสยีภาษีรบัได้และส่งผลขัน้
สุดท้าย คอืลดการหลบเลี่ยงภาษีให้น้อยลง เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพของการจดัเก็บภาษีอีก
ดว้ยและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนปภสร   สุวรรณมณี (2552) เรื่อง ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายได้
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาขา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพรในประเด็นที่ว่าปัจจยัด้านความ
ส านึกในหน้าที่ของผู้เสียภาษี ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร ประสิทธิภาพของพนักงาน ผู้
จดัเกบ็ภาษีอากร บรรยากาศทีเ่อื้ออ านวยใหเ้สยีภาษ ีและโครงสรา้งภาษีอากร กบัตวัแปรตาม คอื 
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