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บทคัดยอ 
 

หัวขอสารนิพนธ : การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ชื่อนักศึกษา : กันยารัตน  อาจแสน 
ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : การปกครอง 
ปพุทธศักราช : 2561 
อาจารยท่ีปรึกษา : ดร.ฐากูร หอมกลิ่น 
 

 
สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ

เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนเขตเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มี เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ แตกตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 245 
คน โดยวิธีการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และดวย
วิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง ในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช คือ สถิติบรรยาย ไดแก คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
อนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test 
(One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) โดยใชการวิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

ผลการวิจัยพบวา  
1. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมือง

ชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด และจําแนก
ในแตละดาน พบวา ดานการประชาสัมพันธ และดานการใหบริการ อยูในระดับมาก สวนดานความรู
ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยู
ในระดับมากท่ีสุด 

2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทาง ใหเทศบาลประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินผานทางเว็บไซตและชองทางสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหประชาชนสามารถเปดเขาไปศึกษาขอมูล
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ขาวสารไดตลอดเวลา ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจง อธิบายและบอกถึงรายละเอียดตางๆ ใหแก
ประชาชนไดรับทราบ และสามารถกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสินไดอยางถูกตอง ให
พนักงานเจาหนาที่แจงผลการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเร็วขึ้น เพื่อประชาชนจะไดชําระคา
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินไดตรงตามเวลาที่กําหนด 
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ABSTRACT 

 

Thematic Topic : Tax Collection of Houses and Lands of Cha-Am 
Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province 

Student’s Name : Kanyarat  Oajsan 
Degree Sought : Master of Political Science 
Program : Government 
Anno Domini : 2018 
Advisor : Dr.Thakul  Homklin 

_____________________________________________________________________ 
 

This thematic paper had the objectives as follows: 1) to study the tax 

collection of houses and lands of Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi 

Province; 2) to compare opinion of the people who had residences in Cha-Am 

Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province, classified to different genders, 

ages, levels of education, and occupations; and 3) to study the suggestions and 

solutions concerning the tax collection of houses and lands of Cha-Am Municipality, 

Cha-Am District, Phetchaburi Province. The used research tools were questionnaires. 

The sample group were 245 people who had residences in Cha-Am Municipality, 

Cha-Am District, Phetchaburi Province, sized by Taro Yamane’s formula. Specified 

Sampling was used in collected data. The used statistics were descriptive statistics, 

frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including  

T-test and One-way ANOVA test. If differentiation was found, it was tested in a pare 

by mean of Scheffe and analyzed by computing 

The results of research were found as follows: 

1. The people had opinion towards The tax collection of houses and lands 

of Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province, in the whole view of 

all 4 aspects in the highest level. Having been considered in each aspect, they were 

found that the Aspect of Public Relation and the Aspect of Service were in the higher 

level, the Aspect of Knowledge of People Concerning Tax of Houses and Lands and 

the Aspect of Stages in Paying Tax of Houses and Lands were in the highest level. 



ง 
 

2. The results of hypothesis-test were found that the people, with different 

genders, ages, levels of education, and occupations, had indifferent opinion towards 

the tax collection of houses and lands of Cha-Am Municipality, Cha-am District, 

Phetchaburi Province. The people with different levels of education had different 

opinion towards the tax collection of houses and lands in the Aspect of Public 

Relation, in statistic significant average of 0.05. 

3. The people had suggested some problems and solutions concerning the 

tax collection of houses and lands as follows: 1) Municipality authority should 

propagate the information about paying of tax via website and other online social 

media for the people to use for information; 2) Municipality personnel should 

suggest the people on how to fill the tax form correctly; and 3) Municipality 

personnel should declare the results of tax estimate as quickly as possible so that 

the tax payers could pay tax on time. 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิ และผู เชี่ยวชาญใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู ใหคําแนะนําแนวทางในการทํา
สารนิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณเปนอยางยิ่ง จึงขอกลาวนามเพ่ือขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันอันทรงเกียรติ อันเปนที่ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ พระศรีวินยาภรณ, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่รวมใหคําปรึกษา ชวยแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนตอการทําสารนิพนธฉบับนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุก ๆ ทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ดร.กรุณา  มธุลาภรังสรรค  ประธานสาขาวิชาการปกครอง  ดร.ฐากูร  หอมกลิ่น  
อาจารยที่ปรึกษา ดร.บานชื่น  นักการเรียน  อาจารยที่ปรึกษารวม พลเรือตรี รศ. ทองใบ  ธีรานันทางกูร  
และ พระมหาวีระชาติ  ปยวณโณ, ดร. คณาจารยที่รวมใหคําปรึกษา ชวยแนะนํา แกไข ปรับปรุงเนื้อหา 
เพิ่มเติมขอคิดเห็นตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียด ตรวจสอบรูปแบบสารนิพนธ และแกไขสารนิพนธ
ฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก ประธาน
กรรมการ ดร.สมภพ  ระงับทุกข, ดร.จักรวาล  สุขไมตรี, ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต กรรมการ และ ดร.ฐากูร 
หอมกลิ่น อาจารยที่ปรึกษาหลักในการสอบสารนิพนธที่ชวยใหคําแนะนําตาง ๆ อันเปนประโยชน 

ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.กรุณา  มธุลาภรังสรรค  ประธานสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย  ดร.บานชื่น  นักการเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และ  นายสรวิชญ  เอี่ยมเอก  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่ใหความอนุเคราะห
ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย พรอมใหคําแนะนํา ปรับปรุง แกไขในดานตาง ๆ เปนอยางดี เพื่อใหสาร
นิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและพนักงานเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรีทุกทาน ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหและสละเวลาในการใหขอมูล ทําใหเกิดประโยชนตอการศึกษา 

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองทุกทาน ที่ใหคําแนะนํา ใหความ
ชวยเหลือ และใหกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ดวยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณ ประชาชนทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเพื่อเปนประโยชนตอ
การศึกษาวิจัย 

ขอขอบคุณ ผูอยูเบื้องหลังในการทําวิจัยทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือ และให
กําลังใจ ทําใหการทําวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณและสําเร็จไปไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่วางรากฐานและใหโอกาสทางการศึกษา ใหกําลังใจ และคอย
สนับสนุนในดานตาง ๆ แกผูวิจัยดวยดีตลอดมา ประโยชนและคุณคาอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอ
มอบความดีทั้งหมดเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย อันเปนที่เคารพสูงสุด และหากสาร
นิพนธฉบับนี้มีขอผิดพลาด บกพรองประการใด ผูวิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
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แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนก
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ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตามอายุ…………………………………………. 
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การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
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ของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดาน
ความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอายุ…. 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชน 
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามอายุ..................................... 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดาน
ขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอายุ………………. 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอายุ…………………………………………………. 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานการใหบริการ จําแนกตามอายุ…………………………………………………. 
แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา  ตําบลชะอํา  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามอายุ……….. 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน   เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามการศึกษา………………………………………… 
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ตารางที ่4.31 
 
 
ตารางที ่4.32 
 
 
 
ตารางที ่4.33 
 
 
 
ตารางที่ 4.34 
 
 
 
ตารางที ่4.35 
 
 
 
 
ตารางที ่4.36 
 
 
 
ตารางที ่4.37 
 
 
 
ตารางที ่4.38 
 
 
 
ตารางที ่4.39 
 
 
 
 

แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามการศึกษา 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดาน
การประชาสัมพันธ จําแนกตามการศึกษา……………………………………….. 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ 
จําแนกตามการศึกษา.............................................................................. 
แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูของประชาชนเกี่ยวกับ
ความคิด เห็น เกี่ยวกับการจัด เก็บภาษีโรง เรือนและที่ดิน  ดาน
การประชาสัมพันธ ที่มีการศึกษาตางกัน ดวยวิธีการของ เชฟเฟ 
(Scheffé)……………………………………………………………………………………… 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตาม
การศึกษา……………………………………………………………………………………. 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามการศึกษา............................ 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามการศึกษา 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามการศึกษา................................................ 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานการใหบริการ จําแนกตามการศึกษา................................................ 
 

 
 

62 
 
 
 

63 
 
 
 

63 
 
 
 

64 
 
 
 
 

65 
 
 
 

65 
 
 
 

66 
 
 
 

66 
 
 
 

67 
 

   



ฏ 
 

ตารางที ่4.40 แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนก
ตามการศึกษา......................................................................................... 
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ตารางที ่4.41 
 
 
 
ตารางที ่4.42 
 
 
 
ตารางที ่4.43 
 
 
 
ตารางที ่4.44 
 
 
 
ตารางที ่4.45 
 
 
 
 
ตารางที ่4.46 
 
 
 
ตารางที ่4.47 
 
 
 
ตารางที ่4.48 
 
 
 

แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอาชีพ..................................................... 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนก
ตามอาชีพ……………………………………………………………………………………. 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตามอาชีพ.............................................. 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานประชาสัมพันธ จําแนก
ตามอาชีพ……………………………………………………………………………………. 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตาม
อาชีพ...................................................................................................... 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามอาชีพ…………………………….. 
แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล
ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอาชีพ……… 
แสดงการวิ เคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน 
เกี ่ย วกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอาชีพ………………………………………………. 
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ตารางที ่4.49 
 
 
 
ตารางที ่4.50 
 

แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความ
คิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการ
ใหบริการ จําแนกตามอาชีพ……………………………………………………………… 
แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ........... 
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ตารางที ่4.51 
 
ตารางที่ 4.52 
 
 
ตารางที่ 4.53 
 
 
 
ตารางที่ 4.54 
 
 
 
ตารางที่ 4.55 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี………………. 
แสดงคาความถี่ (Frequency) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ…………. 
แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน................................................................... 
แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน....................................................................................... 
แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ………………… 
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บทที่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2476 นั้น ไดกําหนดใหเทศบาลเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งปกครองตนเอง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ดานตาง ๆ มีอิสระในการบริหารงบประมาณ มีอํานาจหนาที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของทองถิ่น โดยมีเปาหมายใหทองถิ่นพึ่งตนเองได และมีรายไดเพียงพอที่จะบริหารกิจการ
ของตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น และอื่น ๆ ซึ่งการที่เทศบาลจะสามารถ
ดําเนินการใด ๆ ไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพนั้น มีเงื่อนไขที่สําคัญคือ การมีงบประมาณที่
เพียงพอตอการบริหารพัฒนาเทศบาล (นารี นันตติกูล, 2544) การคลังทองถิ่นนับวาเปนเครื่องมือ 
เปนกระบวนการ เปนกลไกที่สําคัญของการบริหารงานทองถิ่นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการจัดเก็บรายไดและการบริหารรายไดของเทศบาลนั้นถือเปนมาตรการ
พื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งท่ีจะผลักดันใหเทศบาลสามารถพึ่งพาตนเองไดและบริหารงานไดอยางราบรื่น 
ดังนั้น เทศบาลจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่ดี คือ จะตองพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของทองถิ่นในแตละประเภทที่ทองถิ่น
ดําเนินการจัดเก็บเอง ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่ เทศบาลจึงนับได
วาเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่รัฐบาลกระจายอํานาจใหทองถิ่นปกครองตนเองและ
บริหารงานภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว มีหนาที่ในการอํานวยการและพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและสงเสริมใหประชาชนรูจักปกครอง
ตนเองดวย ทั้งนี้ เทศบาลจะมีความสามารถในการพัฒนาความเจริญกาวหนาใหทองถิ่น ตลอดจนการ
บริการในดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหแกประชาชนไดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับรายไดของ
เทศบาลดวย (กรมการปกครอง, 2541) 

เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 110 
ตารางกิโลเมตร มีรายไดหลักมาจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากประชาชนในเขตพื้นที่ 
เนื่องจากชะอํานั้นถือไดวาเปนเมืองแหงการทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยวมากมายหลายแหงที่มี
ชื่อเสียง ดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและจากตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยวกันอยาง
มากมาย ทําใหมีความเจริญเติบโตในดานสังคมและเศรษฐกิจ มีการขยายตัวทางภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว มีอาคาร รานคา โรงแรม ที่พัก บานเชา และกิจการตาง ๆ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ตอบรับความตองการของนักทองเที่ยวและเปนการใหบริการแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว 
ทําใหประชาชนและผูประกอบกิจการตาง ๆ ในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เทศบาลเมืองชะอําจึงไดมี
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่ง
เปนภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางนั้น ซึ่งลักษณะของโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินนั่นก็คือ ทรัพยสินตาง ๆ ที่
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เจาของกรรมสิทธิ์ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอาศัย
ของตนเองโดยปกติ หรือใหผูอื่นนําไปใชประโยชน ไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม ถามีรายไดจาก
ทรัพยสินนั้น เจาของกรรมสิทธิ์จะตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับทองถิ่นดวย  

จากการที่เทศบาลเมืองชะอําไดดําเนินการสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
แลว พบวา ผูที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินแลวกับผูที่อยูในขายตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินใน
เขตเทศบาลนั้น ยังมีสวนตางอยู ประชาชนและผูประกอบกิจการตาง ๆ ยังชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินใหกับเทศบาลไมถูกตองครบถวน ประชาชนบางรายที่อยูในขายจะตองชําระภาษีพยายาม
หลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี และละเลยหนาที่ในการชําระภาษีตาง ๆ ไป หรือมีการชําระภาษีลาชา
เกินไปจากหวงระยะเวลาที่กําหนด ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาว ทําใหเทศบาลเมืองชะอําจําเปนตองมีการ
พัฒนาแนวทางในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนแสวงหากลยุทธ แสวงหาวิธีในการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน การใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการชําระภาษีในชองทางและสื่อ
ตาง ๆ อยางทั่วถึงมากขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการชําระภาษี 
ยินยอมใหความรวมมือในการชําระภาษีใหกับเทศบาลโดยความสมัครใจและดวยความเต็มใจ 
ตลอดจนตองศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการชําระภาษีของประชาชนอีกดวย เพื่อเปนการเรงรัด
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากประชาชนใหถูกตอง ครบถวน เต็มเม็ดเต็มหนวย ทําใหเทศบาลมี
รายไดจากการจัดเก็บภาษีตามหวงระยะเวลาที่กําหนด จัดเก็บภาษีใหไดตามประมาณการที่เทศบาล
ไดตั้งไว สามารถนําเงินรายไดจากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา พึ่งพา
ตนเองได และสนองตอบความตองการของประชาชนและทองถิ่นไดอยางเต็มที่ที่สุด  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ปญหาและอุปสรรคในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน และหาขอเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหา ตลอดจนการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีใหกับประชาชน 
เพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงประโยชนจากการชําระภาษีใหกับเทศบาล และ
เห็นความสําคัญวา เงินรายไดหลักของเทศบาลที่มาจากการชําระภาษีของประชาชนนั้นจะคืนกลับสู
ประชาชนและทองถิ่นในรูปแบบของการบริการสาธารณะตาง ๆ โครงการพัฒนาตาง ๆ เพื่อ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นโดยทั่วถึงกัน ทําใหทองถิ่นเกิดการพัฒนาและมี
ความเจริญกาวหนามากข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
ประชาชนเขตเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
แตกตางกัน 
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1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 

1.3.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 

1.3.3 ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 

1.3.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้
1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ไดแก ประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 634 
คน โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 245 คน 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ไดแก ศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการประชาสัมพันธ 2) ดานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3) ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ 4) ดานการ
ใหบริการ และแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที ่
ไดแก เขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบถึงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

1.5.2 ทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน
เขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

1.5.3 ทําใหทราบเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
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1.5.4 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา และพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลเมืองชะอําใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนเกิดความรวมมือ ยินยอม และสมัครใจชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับเทศบาลเมืองชะอําดวยความเต็มใจ เพื่อเทศบาลเมืองชะอําจะไดนําเงิน
รายไดจากการจัดเก็บภาษีไปพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนาและพ่ึงพาตนเองไดตอไป 
 
1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมรีายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

เทศบาลเมืองชะอํา หมายถึง เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง การจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่มีทรัพยสินอยูใน
เขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น 
เพื่อใหไดมาซึ่งรายไดในการบริหารงานของเทศบาล เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเพื่อศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในดานตาง ๆ 4 ดาน เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานความรู
ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ดานการใหบริการ 

ดานการประชาสัมพันธ หมายถึง เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี มีการแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับผูมีหนาที่เสีย
ภาษีทางไปรษณีย การติดปายประชาสัมพันธ การติดประกาศตามชุมชนและสถานที่ตาง ๆ ในเขต
เทศบาล การประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินผานเสียงตามสาย หอกระจายขาว วิทยุ
ชุมชน เคเบิ้ลทีวี หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ เว็บไซต ชองทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ตลอดจน
การแจกคูมือแผนพับประชาสัมพันธและแจงทางจดหมายขาว ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
อยางท่ัวถึง  

ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลและมี
รายไดจากทรัพยสินนั้น ทราบวาตนเองมีหนาที่ตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทราบขอมูลและ
ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษี ทราบขอมูลและขั้นตอนการยื่น
แบบและการกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสิน สามารถยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
และชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ดานขั้นตอนในการชําระภาษโีรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีการสํารวจและจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพตาง ๆ อยางถูกตอง 
ครบถวน เพียงพอตอการใหบริการรับชําระภาษี มีการรับยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินและ
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ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย มีการประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีดวยความถูกตอง 
เหมาะสม เปนธรรม มีการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็ว ชัดเจน โปรงใส และมีการรับชําระคา
ภาษีอยางถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ดานการใหบริการ หมายถึง เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
มสีถานที่ใหบริการทีเ่หมาะสม เปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาดสวยงาม มีอุปกรณสําหรับอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ อยางเพียงพอพรอมที่จะใหบริการ พนักงานเจาหนาที่มีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับภาษี สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและใหรายละเอียดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
เขาใจงาย มีความสุภาพ ออนนอม ใหบริการดวยความกระตือรือรน มีมนุษยสัมพันธที่ดี อํานวยความ
สะดวกใหกับผูมารับบริการ มีการใหบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการใหบริการชวงพักกลางวัน 
และเปดใหบริการในทุกวันหยุดราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาติดตอชําระภาษี 
เพื่อหวังผลในความรวมมือจากประชาชน รวมทั้งมีสวนชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงาน
และองคกร  

เพศ หมายถึง เพศของประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อ
ขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
เปนผูตอบแบบสอบถามของสารนิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง ชวงอายุของประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
เพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามของสารนิพนธฉบับนี้ โดยแบงออกเปน 4 ชวง คือ ระหวาง 1) อายุ 20 - 
30 ป 2) อายุ 31 - 40 ป 3) อายุ 41 - 50 ป และ 4) อายุ 50 ปขึ้นไป 

การศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดที่จบการศึกษาของประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูใน
เขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มา
ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถามของสารนิพนธฉบับนี้ โดยแบงออกเปน 4 
ระดับ คือ 1) ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนตน, 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.,    
3) ระดับอนุปริญญา /ปวส. /ปวท. และ 4) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

อาชีพ หมายถึง อาชีพของประชาชนที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อ
ขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
เปนผูตอบแบบสอบถามของสารนิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 1) เกษตรกร, 2) คาขาย / 
ธุรกิจสวนตัว, 3) รับจาง / พนักงานบริษัท และ 4) รับราชการ /บุคลากรของรัฐ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเรื่อง “การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” ผูศึกษาไดอาศัยแนวความคิดทฤษฎี ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปน
แนวทางเพื่อนําไปประยุกตใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและตั้งคําถามเพื่อการวิจัย ดังนั้น
แนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหมีดังนี ้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและองคประกอบของภาษีอากรที่ด ี
2.3 การกระจายอํานาจทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.4 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
2.5 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 
2.6 สภาพพ้ืนที่ทําวิจัย 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัความคิดเห็น 

2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526, หนา 1) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็นคือความ

เชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ เชน บุคคล สิ่งของ การกระทํา สถานที่ และอื่น ๆ รวมถึง
ทาทีท่ีแสดงออกท่ีบงถึงสภาพของจิตใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 พรรณ  ช เจนจิต (2528, หนา 288) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนเรื่อง
ของความรูสึกทั้งที่พอใจและไมพอใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลทําใหแตละบุคคล
สนองตอบตอสิ่งเราแตกตางกันออกไป 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541, หนา 94) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็น
คือการประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบในคน วัตถุ หรือเหตุการณ ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงความรูสึกของแตละบุคคลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง 

 สรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานความรูสึก ความเชื่อของแต
ละบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายใตพื้นฐานความรู ประสบการณ พฤติกรรม และสภาพแวดลอม ซึ่ง
อาจจะเหมือนหรือแตกตางกันก็ได 

2.1.2 ลักษณะของความคิดเห็น 
 ความคิดเห็นถือไดวาเปนเรื่องของความรูสึกและการสนองตอบตอสิ่งตาง ๆ ของแต
ละบุคคล ซึ่ง นวม  สงวนทรัพย (2535, หนา 77) ไดสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นมี
ลักษณะทีส่ําคัญ 3 ประการ คือ 
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 1. ความคิดเห็นคือ ความพรอมทางจิตหรือระบบประสาท หรืออีกนัยหนึ่ง ความ
คิดเห็นคือ การแสดงออกแหงภาพทางสมอง ทางจิต เกี่ยวกับวัตถุ ปจเจกชน และสถานการณตาง ๆ 

 2. ความคิดเห็นไมใชสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด หากแตเปนการเรียนรูของมนุษย 
 3. ความคิดเห็นทําหนาที่กระตุนหรือเราใหบุคคลประพฤติหรือแสดงปฏิกิริยาอยาง

ใดอยางหนึ่งตอวัตถุ ปจเจกชน หรือสถานการณตาง ๆ 
 สรุปไดวา ลักษณะของความคิดเห็น จะแสดงออกมาตอสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนวัตถุ 

คน หรือสถานการณตาง ๆ ทั้งในแงบวกและลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ยอมเกิดจากการเรียนรู 
ประสบการณ พฤติกรรม และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ที่จะกระตุนใหแสดงความรูสึกหรือ
ความคิดนั้น ๆ ออกมา 

2.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2540, หนา 50) ไดกลาวไววา อายุ มีผลตอเจตคติของ
บุคคล สวนใหญมักจะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดยาก ซึ่งทําใหมีผลตอเจตคติ
ของเขาเอง นอกจากอายุแลวก็ยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ปฏิกิริยาของบุคคลตอสิ่งเรา 
ขาวสาร เปนตน บุคคลที่แตกตางกัน จะมีปฏิกิริยาไมเหมือนกัน ผลที่จะมีตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
ความคิด ก็ยอมแตกตางกันไปดวย 
 รัชนี  พิทักษญาติ (2546, หนา 20) ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
 1.1 ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลตอการแสดงออกของความคิดเห็นเปน
อยางมาก เพราะการศึกษาจะทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความรูในเรื่องตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คนที่มี
ความรูมาก ก็ยอมจะมีความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผลมากตามไปดวย 
 1.2 ความเชื่อ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลในการที่จะยอมรับตอ
สิ่งตาง ๆ ที่อาจแตกตางกันออกไป เชน ความเชื่อในการนับถือศาสนาตาง ๆ เปนตน 
 1.3 สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนาที่ที่มีตอผูอื่น และที่มีตอสังคม
หรือสวนรวม 
 1.4 ประสบการณ หมายถึงสิ่งที่กอใหเกิดการเรียนรู ทําใหมีความรู มีความเขาใจ
ในหนาที่และความรับผิดชอบของงาน ซึ่งเปนสิ่งที่มีผลตอความคิดเห็น 

2. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก 
2.1 การอบรมของครอบครัว หมายถึง การที่พอแมหรือบุคคลใดในครอบครัวได

มีการสั่งสอนท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวไดเรียนรูหรือรับเอาระเบียบ
วิธี กฎเกณฑ คานิยมตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวเปนระเบียบของความประพฤติตาง ๆ และความสัมพันธ
ของสังคมนั้น 

2.2 กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอบุคคลตาง ๆ อยางมาก 
เพราะเมื่อบุคคลไดไปอยูในกลุมหรือสังคมใดก็จะตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ไดกําหนดไว 
และในท่ีสุดก็มักจะมีความคิดเห็นที่คลอยตามไปกับกลุมหรือสังคมนั้น ๆ ดวย 
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2.3 สื่อมวลชนตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้มี
อิทธิพลอยางมากในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะเปนสิ่งที่สรางความคิดไดทั้งใน
ดานบวกและดานลบ 

สรุปไดวา ปจจัยที่จะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ นั้น ไดแก อายุ 
การศึกษา ความเชื่อ ครอบครัว สภาพแวดลอม สถานภาพทางสังคม ประสบการณ และขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลตอการแสดงออกทางความรูสึก ความคิดเห็น จึงทําให
ความคิดเห็นของแตละบุคคลนั้นแตกตางกันออกไป 

2.1.4 การวัดความคิดเห็น 
 การวัดความคิดเห็นหรือทัศนคติ สวนใหญจะใชวิธีการแบบรายงานตนเอง เพราะ

สามารถจัดเก็บขอมูลไดจากคนกลุมใหญ ซึ่งอาจจะกระทําไดโดยวิธีการสัมภาษณ ที่มีทั้งแบบ
สัมภาษณที่มีลักษณะคําถามใหเลือกตอบ และลักษณะคําถามแบบลายเปดที่ผูตอบสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ หรืออาจจะใชแบบสอบถามก็ได ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนําไปอธิบายไดอยาง
กวางขวาง แตมีขอจํากัดคือ อาจจะไดขอมูลไมตรงกับความเปนจริงกับพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามจะมีความระมัดระวังในการตอบแบบสอบถาม เพราะฉะนั้น การวัดทัศนคติ 
ความคิดเห็น จึงควรใชหลาย ๆ วิธี เพื่อใหขอมูลที่ไดเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ (2531, หนา 3) ไดกลาวถึงมาตราวัดทัศนคติและความ
คิดเห็นที่นิยมใชกันอยูมี 4 วิธี คือ 

 1. วิธีของเธอรสโตน (Thuston’ Method) เปนวิธีสรางมาตราวัดออกเปนปริมาณ 
แลวเปรียบเทียบตําแหนงของความคิดเห็นหรือทัศนคติไปในทางเดียวกันและเปนสเกล (scale) ที่มี
ชวงหางเทากัน (equal-appearing intervals) 

 2. วิธีของกัตตแมน (Guttman’ Scale) เปนวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนว
เดียวกันและสามารถจัดอันดับของทัศนคติสูง – ต่ํา แบบเปรียบเทียบกันและกันได จากอันดับต่ําสุด
ถึงสูงสุดได และแสดงถึงการสะสมของขอความคิดเห็นได 

 3. วิธีจําแนกแบบ เอส ดี สเกล (Semantic Differential Scale : S-D Scale) เปน
วิธีการวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นโดยอาศัยคูคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงกันขามกัน (Bipolar 
Adjective) เชน ขยัน – ขี้เกียจ , ดี – เลว เปนตน 

 4. วิธีของไลเคิรท (Likert’s Method) เปนวิธีการสรางมาตรวัดทัศนคติและความ
คิดเห็นที่นิยมกันอยางแพรหลาย เพราะเปนวิธีสรางมาตราวัดที่งาย และประหยัดเวลา ผูตอบสามารถ
แสดงทัศนคติในทางชอบหรือไมชอบ โดยจัดอันดับความชอบหรือไมสอบ ซึ่งอาจมีคําตอบใหเลือก 4 
หรือ 5 คําตอบ และใหคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ 

 สรุปไดวา วิธีการวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมีอยู 4 วิธี 
คือ วิธีของเธอรสโตน , วิธีของกัตตแมน , วิธีจําแนกแบบ เอส ดี สเกล และ วิธีของไลเคิรท และ
เพื่อที่จะใหไดขอมูลที่ถูกตองสมบูรณมากขึ้นนั้น ควรจะใชหลาย ๆ วิธีรวมกันในการวัดทัศนคติและ
ความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัภาษีอากรและองคประกอบของภาษีอากรที่ดี 
2.2.1 ความหมายของภาษีอากร 

ขจร  สาธุพันธ (2513, หนา 1) ไดใหความหมายวา ภาษีอากรคือเงินหรือสิ่งของที่
รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน เพือ่นําไปจายในกิจการอันเปนหนาที่ของรัฐบาล 

อรัญ  ธรรมโน (2518, หนา 120 - 121) ไดใหความหมายวา การเรียกเก็บที่จะ
เรียกวาภาษีอากร ควรมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ ประการแรกเปนการบังคับจัดเก็บ และประการที่
สองไมมีการใหประโยชนตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษอีากร 

เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม (2541, หนา 25) ไดใหความหมายวา ภาษีอากรคือ
สิ่งที่รัฐบาลเก็บจากราษฎรและนํามาใชเพื่อประโยชนสวนรวมของสังคม โดยไมมีสิ่งตอบแทนโดยตรง
แกผูเสียภาษี 

จากคํานิยามคําวา ภาษีอากร ซึ่งนักเศรษฐศาสตรแตละทานไดใหความหมายไว 
พอจะสรุปไดดังนี้ (ศุภรัตน  ควัฒนกลุ, 2527, หนา 65 - 66) 

1) ลักษณะบังคบั (obligatory) 
ภาษีอากรทุกประเภท มลีักษณะบังคับใหตองเสียภาษ ี
2) เปนการเคลือ่นยายทรัพยากร 
ภาษีอากร เปนการเคลื่อนยายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสูรัฐบาล 
3) ไมมีผลตอบแทนโดยตรงตอผูเสียภาษ ี
การเสียภาษีอากรเปนหนาที่ตามกฎหมาย จึงไมมีผลตอบแทนโดยตรง ถนน 

โรงเรียน โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่รัฐไดจัดใหมีแกสังคมลวนเปนผลมาจากภาษทีั้งสิ้น 
4) ไมกอใหเกิดภาระในการชําระคืนของรัฐบาล 
ภาษีอากรเปนการเคลื่อนยายทรัพยากรที่ไมมีพันธะใด ๆ เพือ่ท่ีรัฐบาลจะสามารถนํา

เงินภาษีอากรไปบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางเต็มความสามารถ 
5) ภาษีอากรจัดเก็บในรูปแบบใดก็ได 
การจัดเก็บภาษีอากรอาจจัดเก็บในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการจัดเก็บที่เปนตัวเงิน 

โดยอาจจะจัดเก็บในรูปของสิ่งของหรือแรงงาน หรือรูปแบบอื่น ๆ ก็ได 
สรุปไดวา ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชน ทั้งโดย

ทางตรงและโดยทางออม ซึ่งอาจจะจัดเก็บเปนตัวเงิน สิ่งของ แรงงาน หรือรูปแบบอื่น ๆ โดยจะนํา
เงินภาษีของประชาชนมาใชเพื่อประโยชนสวนรวมและตอบสนองความตองการของประชาชนใน
สังคม ในรูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน 
ถนน ไฟฟา ประปา โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน และถือวาการเสียภาษีอากรนั้นเปนหนาที่ตาม
กฎหมายของประชาชน 

2.2.2 วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีอากร 
การจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงคหลายประการ วัตถุประสงคหลักคือการหา

รายไดมาใชจายในกิจการของรัฐ การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่ง
วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีอากรมีดังนี้ (ศภุรัตน  ควัฒนกลุ, 2527, หนา 65 - 66) 
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1) เพื่อหารายไดมาใชจายในกิจการของรัฐ เชน บริการสาธารณะ กิจการ
สาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน 

2) เพื่อควบคุมหรือสงเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ไมตองการใหประชาชน
บริโภคสุรา บุหรี่ หรือสินคาฟุมเฟอยตาง ๆ จึงเก็บภาษีสินคาเหลานี้ในอัตราสูง ๆ เปนตน 

3) เพื่อการกระจายรายไดและทรัพยสินใหเปนธรรม เชน การอุดหนุน การโอนเงิน
ตาง ๆ การสรางงานในชนบท ฯลฯ และการจัดเก็บภาษีอากรยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกระจาย
รายไดดวย เชน วิธีอัตราภาษีกาวหนา ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ภาษีสินคาฟุมเฟอยในอัตราสูง ๆ 
เปนตน 

4) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เชน การปองกันภาวะเงินเฟอ รัฐบาลก็เพิ่ม
ภาษีตาง ๆ ใหสูงขึ้นเพื่อลดการใชจาย ในยามเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลอาจลดภาษีตาง ๆ ลง เพื่อ
กระตุนใหมีการบริโภคและการลงทุนมากขึ้น เปนตน 

สรุปไดวา วัตถุประสงคหลักของรัฐในการจัดเก็บภาษีอากรประเภทตาง ๆ จาก
ประชาชนนั้น ก็เพ่ือใหไดมาซึ่งรายไดที่จะนํามาใชจายในการดําเนินงานการบริหารและพัฒนากิจการ
ตาง ๆ ของรัฐ , เพื่อควบคุมหรือสงเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ , เพื่อการกระจายรายไดและ
ทรัพยสินใหเปนธรรม และเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2.3 ความสําคัญของการบริหารภาษี 
ความสําคัญของการบริหารภาษีนั้น ธนาคารโลก (World Bank, 1991, p. 4) ได

ศึกษาและสรุปไวดังนี้ 
1)  การบริหารภาษีที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยาง

บรรลุผล 
2) ความยุงยากซับซอนของกฎหมายและระเบียบ จะกอใหเกิดความยุงยากในการ

บังคับใชกฎหมายเพ่ือการประเมินการจัดเก็บภาษ ีรวมทั้งการติดตามตรวจสอบ 
3) วิธีการบริหารที่ไมเหมาะสม จะทําใหการใชกําลังคนไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

สงผลใหไมสามารถบังคับใชกฎหมายภาษีไดอยางถูกตองและยุติธรรม 
สรุปไดวา การบริหารภาษีมีความสําคัญคือ เปนกลไกสําคัญในการบังคับใช

กฎหมาย ซึ่งการออกกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ในการจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย จะตองไมยุงยาก ไมซับซอน ตองมีความสะดวกและเขาใจไดงาย มีการปฏิบัติและเลือกใช
วิธีการบริหารที่เหมาะสม การจัดหาบุคลากร อุปกรณเครื่องใช กําหนดแผนและประมาณการจัดเก็บ
ภาษี ตลอดจนการกระตุน สงเสริม สรางแรงจูงใจ เพื่อขอความรวมมือจากประชาชนในการเสียภาษี 
เพื่อสามารถบังคับใชกฎหมายภาษีตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม ยุติธรรม และจัดเก็บภาษีไดบรรลุ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2.2.4 หลักเกณฑที่ดีในการจัดเก็บภาษี 
หลักเกณฑที่ดีในการจัดเก็บภาษีอากร อดัม สมิธ (Adam Smith) ไดวางรากฐานไว

ในหนังสือ Wealth of Nation (1776) โดยมีหลักเกณฑอยู 4 ประการ ไดแก หลักความเสมอภาค
หรือความยุติธรรม หลักความแนนอน หลักความสะดวก และหลักความประหยัด ซึ่งหลักเกณฑ
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ดังกลาวที่ อดัม สมิธ วางไวนั้นเปนที่ยอมรับกันอยางทั่วถึง และไดมีการวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน 
ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ (เกริกเกียรติ  พพิัฒนเสรีธรรม, 2541, หนา 126) 

1. หลักความเสมอภาคหรือหลักความยุติธรรม (equity) 
การจัดเก็บภาษีที่ดีนั้น จะตองมีความยุติธรรมหรือความเสมอภาค และมีความ

เปนธรรมแกผูเสียภาษีทุกคนเสมอ หลักความยุติธรรมในการเก็บภาษีถือเปนหัวใจสําคัญของระบบ
ภาษีที่ดี การพิจารณาความเปนธรรมนั้นจะตองพิจารณาจากความเปนธรรมเกี่ยวกับภาษีที่จะจัดเก็บ 
และความเปนธรรมที่เกิดข้ึนจากการจัดเก็บภาษีนั้นดวย  
 2. หลักความแนนอน (certainly) 
 ในการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้น กฎหมายที่ใชในการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
จะตองมีความแนนอนและมีความชัดเจนตอผูเสียภาษีทุกคน กลาวคือ กฎหมายที่จะนํามาใชในการ
จัดเก็บภาษีทุกประเภทจะตองมีความชัดเจน และมีความแนนอน ทั้งในเรื่องของฐานภาษี อัตราภาษี 
ตลอดจนระยะเวลา และวิธีการในการจัดเก็บภาษีนั้น ๆ เพื่อที่ผูเสียภาษีจะไดมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษีที่ตนจะตองเสียและชวยใหจัดเก็บภาษีไดงายขึ้น 
 3. หลักความสะดวก (convenience) 
 หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี จะตองมีความสะดวกในการจัดเก็บ และมีความสะดวก
ตอผูเสียภาษี โดยภาษีนั้นจะตองจัดเก็บไดงายและงายตอการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และกฎหมาย
ภาษีตาง ๆ นั้น จะตองเขาใจไดงาย มีหลักเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ ที่ไมซับซอน ไมยุงยาก งายตอ
การปฏิบัติ บังคับจัดเก็บไดงาย ทําใหผูเสียภาษีสามารถปฏิบัติตามและเสียภาษีไดอยางสะดวกและมี
ความถูกตอง  
 4. หลักความประหยัด (economy) 
 ระบบของการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดีนั้น ภาษีอากรแตละประเภทที่จัดเก็บจะตอง
เปนภาระแกผูเสียภาษีนอยที่สุด และเสียคาใชจายในการจัดเก็บต่ําที่สุดดวย  

สรุปไดวา หลักเกณฑที่ดีในการจัดเก็บภาษีตองมีการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรที่
มีประสิทธิภาพ หลักเกณฑที่ดีในการจัดเก็บภาษีอากรจะตองยึดหลักความเสมอภาคหรือหลักความ
ยุติธรรม ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของระบบภาษีที่ดี การจัดเก็บภาษีจะตองมีความแนนอน เปนธรรม 
สะดวก ประหยัด และสามารถบังคับจัดเก็บไดอยางถูกตอง ประชาชนใหการยอมรับการเสียภาษี 
ยืดหยุนได ปรับตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงได จะทําใหประชาชนเกิดความสํานึก
ในหนาที่การเสียภาษีตามกฎหมายและยอมรับการเสียภาษีมากขึ้น 

2.2.5 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร 
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร คือ การจัดเก็บภาษีอากรใหเต็มเม็ดเต็มหนวย

หรือไมมีการรั่วไหล โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ตัวเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรนั้น
มี 3 วิธี ดังนี้ (พนม  ทินกร ณ อยุธยา, 2534, หนา 165 – 167) 

1. วัดคาใชจายในการจัดเก็บ (cost of collection) ถือหลักวาการจัดเก็บภาษีที่ดี
ควรถือหลักประหยัด โดยคาใชจายในการจัดเก็บควรจะต่ํา การวัดประสิทธิภาพของการบริหารภาษี
อากรตามวิธีนี้มีแนวปฏิบัติโดยเปรียบเทียบคาใชจายในการจัดเก็บกับภาษีที่จัดเก็บได ถาอัตราสวน
ของคาใชจายในการจัดเก็บภาษีต่ํา ก็แสดงวาการจัดเก็บภาษีนั้นมีประสิทธิภาพสูง 
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2. วัดจากรายไดที่เก็บไดจริงกับรายไดที่ควรจะได (actual yields VS potential 
yields) ตามวิธีนี้จะตองคํานวณการเก็บภาษีอากรแตละประเภท ถาจะเก็บใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวย
ควรไดรายไดเทาใด แลวเปรียบเทียบรายไดที่จะไดของภาษีประเภทนั้น ๆ กับรายไดที่ควรจะได ก็จะ
ทําใหรูวาการบริหารจัดเก็บภาษีนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

3. วัดคาใชจายของผูเสียภาษีอากรในการปฏิบัติตามกฎหมาย (compliance cost) 
ตามวิธีนี้จะถือหลักวาภาษีอากรที่ดีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูง ควรเปนภาษีที่ผูเสียภาษีเสีย
คาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายต่ํา กลาวคือ ภาษีที่มีประสิทธิภาพควรเปนภาษีที่จัดเก็บไดงาย มี
ความแนนอน ชัดเจน เปนธรรม และมีความสะดวกแกผูเสียภาษีอากรที่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีนั้น 

สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร คือ การดําเนินการจัดเก็บภาษี
อากรจากประชาชนใหไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ถูกตอง ครบถวน มีความสะดวก จัดเก็บไดงาย 
แนนอน ชัดเจน และเปนธรรม โดยเสียคาใชจายในการจัดเก็บภาษีนอยที่สุด 

2.2.6 ปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร 
การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรอยางมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหรายไดภาษีอากร

เต็มเม็ดเต็มหนวย และลดจํานวนการหลีกเลี่ยงภาษีใหนอยลง ปจจัยสําคัญ ม ี5 ประการ คือ (ชาญชัย  
มุสิกนิศากร และ สุพรรณี  ตันติศรีสุข, 2528, หนา 274) 

1. ความสํานึกในหนาที่การเสียภาษีอากรของผูเสียภาษ ี
2. ลักษณะของกฎหมายภาษีอากร 
3. ประสิทธิภาพของพนักงานผูจัดเก็บภาษีอากร 
4. บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยใหปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 
5. โครงสรางภาษีอากร 
สรุปไดวา การจัดเก็บภาษีอากรจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยู

กับปจจัยที่เปนเครื่องกําหนดประสิทธิภาพ 5 ประการดังกลาว ซึ่งจะตองมีลักษณะที่วาประชาชนมี
ความสํานึกในหนาที่การเสียภาษีคอนขางสูง ลักษณะของกฎหมายตองงายและสะดวกตอการประเมิน
ภาษี พนักงานผูจัดเก็บภาษีจะตองมีความเอาใจใส ปฏิบัติตัวเปนเยี่ยงอยางแกผูเสียภาษีอากรและ
พยายามมิใหมีการหลบหนีภาษีอากร เพราะการหลบเลี่ยงภาษีอากรเปนชองทางของความไมเปน
ธรรมในการจัดเก็บภาษี และมีสวนทําใหผูเสียภาษีถูกตองอยูแลวเกิดความทอแทและไมมีกําลังใจใน
การเสียภาษี ประการสุดทายคือ โครงสรางภาษีอากรนั้นถือวามีความสําคัญมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
โครงสรางภาษีอากรเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยในแงของความสะดวกและเขาใจงายในทางปฏิบัติทั้งผูจัดเก็บ
ภาษีและผูเสียภาษี และกอใหเกิดความเปนธรรม 

2.2.7 การหลบหนีภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร 
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีอากรเปนการบังคับเก็บจากประชาชน จึงมีการพยายาม

หาทางไมเสียภาษีหรือเสียภาษีใหนอยที่สุด ซึ่งวิธีการดังกลาวมีอยู 2 รูปแบบ คือ การหลบหนีภาษี 
และการหลีกเลี่ยงภาษี (วิโรจน  เลาหพันธ, 2523, หนา 11) 

การหลบหนีภาษีอากร หมายถึง การไมเสียภาษีอากรหรือเสียภาษีอากรนอยกวาที่
ควรจะเปนตามที่กฎหมายไดกําหนดไว ไมวาจะเปนผลที่มาจากการกระทําที่มีเจตนาหรือจากความ
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เพิกเฉยหรือความรูเทาไมถึงการณ เชน ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ยื่นรายการทรัพยสินไม
ครบถวน เปนตน ซึ่งการหลบหนีภาษีอากรจะมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ 

1. ความสมัครใจในการเสียภาษ ี
2. ระบบภาษีอากรเปนธรรมสําหรับประชาชนทั่วไป 
3. การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ 
4. บทลงโทษของกฎหมายภาษีอากร 
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หมายถึง การไมชําระภาษีอากรหรือพยายามชําระแตนอย 

โดยอาศัยชองโหวของกฎหมายภาษีอากร ระเบียบปฏิบัติหรือขอวินิจฉัยของสวนราชการที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี การปฏิบัติดังกลาวนี้ถือวาถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งการหลีกเลี่ยงภาษีนั้น 
เจาพนักงานจะสามารถประเมินเรียกเก็บเพิ่มเติมไดเพียงภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันยื่นแบบ
แสดงรายการเทานั้น และโดยผลแหงกฎหมายหรือมารยาทก็ไมถือวาเปนเรื่องเสียหายในการที่จะ
พยายามเสียภาษีใหนอยลง หรือไมเสียภาษีเลยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

ปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและหลบหนีภาษีเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ (ศุภวัฒน  ควัฒนกุล, 
2527, หนา 167 – 168) 

1) ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายภาษีอากร ไมทราบวาจะตอง
เสียภาษีอยางไรและทําไมจึงจะตองเสียภาษ ี

2) ผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ  
3) การจัดเก็บภาษีขาดความยุติธรรมและไมเปนธรรมตอประชาชน 
4) กฎหมายมีชองโหวมากและยังไมมีบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางแพงที่รุนแรง

พอ 
 

สรุปไดวา การบริหารภาษีอากรที่ไมมีประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญที่จูงใจใหผูเสีย
ภาษีพยายามหลบหนีและหลีกเลี่ยงภาษีมากขึ้น การออกกฎหมายภาษี การใหความรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับภาษีอากรแกประชาชน การสรางความเขาใจ การสรางความสมัครใจในการเสียภาษีอากร
ของประชาชน การจัดเก็บภาษีที่มีความยุติธรรม ถูกตอง และเปนธรรม จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง 
เพราะถาประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร มีความเขาใจในโครงสรางและการจัดเก็บ
ภาษีอากร เห็นวาการจัดเก็บภาษีมีความยุติธรรมและเปนธรรม งายตอการปฏิบัติตาม ประชาชนก็จะ
เกิดความสํานึกในหนาที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเสียภาษีใหแกรัฐมากขึ้น ปญหาการ
หลีกเลี่ยงและการหลบหนีภาษีก็จะลดนอยลง ทําใหรัฐจัดเก็บภาษีไดเต็มเม็ดเต็มหนวย และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2.3 การกระจายอํานาจทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศใชเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ไดกําหนดแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน เชน การถายโอนภารกิจการใหบริการ
สาธารณะจากรัฐบาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดสรรรายได ภาษีอากร เงินอุดหนุน และ
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รายไดอื่น ๆ ตลอดจนการแกปญหาเรื่องอํานาจตามกฎหมายและจัดระบบการบริหารงานบุคคล เปน
ตน 

2.3.1 โครงสรางและรายไดของเทศบาล 
กองคลังเทศบาลมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหารายไดและการบริหารงาน

คลังของเทศบาล ซึ่งไดมีการกําหนดโครงสรางและอํานาจหนาที่ไวตามมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2533 ดังนี้ (สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น กรมการ
ปกครอง, 2533 อางถึงในชูวงศ  ฉายะบุตร, 2539, หนา 215) 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 งานพัฒนารายได                            1 งานการเงินและบัญชี           1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
2 งานผลประโยชน                            2 งานพัสดุและทรัพยสิน          2 งานทะเบียนทรัพยสิน 
3 งานเรงรัดรายได                            3 งานสถิติการคลัง                 3 งานบริการขอมูลแผนทีภ่าษีและ 

                                                                              ทะเบียนทรัพยสิน 
ภาพที่ 2.1 โครงสรางการบริหารงานภายในกองคลังเทศบาล 

 
เนื่องจากเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงมีอิสระใน

การดําเนินการบริหารงานคลังของตนเอง และเพื่อทําใหการบริหารงานคลังของเทศบาลทุกแหงมี
ลักษณะสอดคลองเปนระบบเดียวกัน และสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. 2497 ซึ่งไดกําหนดไววาเทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 10 
พทุธศักราช 2542 มาตรา 6 บัญญัติวาเทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี ้

1.1   ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
1.2   คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
1.3   รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
1.4   รายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
1.5   พันธบัตร หรือ เงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
1.6   เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ 
1.7   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
1.8   เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
1.9   รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

กองคลัง 

งานธุรการ 

ฝายพัฒนารายได ฝายบรหิารงานคลัง ฝายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 



15 
 

2. พระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 10 – 13 กําหนดรายไดของ
เทศบาลดังนี้ 

2.1   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2.2   ภาษีบํารุงทองท่ี 
2.3   ภาษีปาย 
2.4   อากรการฆาสัตว 
2.5   ภาษีมูลคาเพิ่ม 
2.6   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2.7   ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 
2.8   ภาษีบํารุงเทศบาลจากอากรขาวและการซื้อโภคภัณฑจากน้ํามันเบนซิน 
2.9   คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
2.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน 
2.11 ใบอนุญาตคาธรรมเนียมและคาปรับ 
2.12 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

สรุปไดวา เทศบาลถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีฐานะเปนนิติบุคคล มี
อิสระในการดําเนินการบริหารงานคลังของตนเอง และมีรายไดเปนของตนเอง จากการจัดเก็บราย
รายไดตาง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติรายไดเทศบาลไดกําหนดไว และจาก
การจัดสรรเงินอุดหนุนตาง ๆ จากรัฐบาล เพื่อที่จะนํามาบริหารทองถิ่นของตนเองได  

2.3.2 ภาษีที่กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บเพื่อ
เปนรายไดของตนเองมดีวยกัน 3 ประเภท คือ 
  1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง

อื่น ๆ กับที่ดินที่ใชประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น และเจาของทรัพยสินมีรายได
จากการใชประโยชนจากทรัพยสินนั้น ๆ 

 2. ภาษีบํารุงทองท่ี หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดิน
และตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ ไมวาที่ดินนั้นจะเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล 
หรือนิติบุคคล 

  3. ภาษีปาย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากปายโฆษณาสินคาตาง ๆ ที่แสดงชื่อ ยี่หอ 
หรือเครื่องหมาย ที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคา
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น 

 สรุปไดวา ภาษีที่กฎหมายกําหนดใหเทศบาลดําเนินการจัดเก็บเองจากประชาชนใน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อนํามาเปนรายไดและเปนคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย โดยมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีคือ 
เพื่อหารายไดมาใชจายในการบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น และเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมี
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ความเจริญกาวหนา ซึ่งรายไดจากการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภทนี้ ถือวาเปนหัวใจของการพัฒนา
ทองถิ่น  
 
2.4 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 

เทศบาลเมืองชะอําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการจัดเก็บภาษีจากประชาชน
ในทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย โดยในที่นี้จะศึกษา
เฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดินเพียงประเภทเดียว เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเปนภาษีที่ทํารายได
ใหกับเทศบาลมากที่สุดในบรรดารายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง ภาษีโรงเรือนและที่ดินจึงมีความสําคัญ
ตอเทศบาลมาก และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเทศบาลสามารถมีรายไดในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคตาง ๆ 
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหทองถิ่นไดอยางพอเพียง ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงการ
ดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มีความถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรมแกประชาชนผูเสีย
ภาษีดวย 

1. ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่ งปลูกสรางนั้นโดย

ในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการคาขาย ที่ไวเก็บสินคา ที่
ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผูอื่นอาศัยอยู หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อ
หารายได และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย 
 ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หมายความวา ที่ดินซึ่งปลูก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ และบริเวณตอเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใชไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางนั้น ๆ 

2. ผูที่มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
3.1 เจาของทรัพยสิน 
3.2 เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และเจาของที่ดินเปนคนละเจาของ เจาของ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีสําหรับทรัพยสินนั้นทั้งหมด 
 3. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษ ี
 เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) 
ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
 4. การประเมินคารายปมีหลักเกณฑการประเมินตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1 กรณีท่ีทรัพยสินนั้นมีการใหเชาและคาเชาสมควร ใหนําคาเชามาคิดเปนรายป 
 4.2 กรณีทรัพยสินใหเชาและคาเชาไมสมควรหรือหาคาเชาไมได เนื่องจากเจาของ
ทรัพยสินประกอบกิจการเอง ใหประเมินคารายปโดยเทียบเคียงกับคารายปของทรัพยสินในปที่ผาน
มา หรือเทียบเคียงกับคารายปของทรัพยสินในบริเวณใกลเคียงกันที่มีลักษณะของทรัพยสิน ขนาด 
พื้นที่ ทําเล ที่ตั้ง และการบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชนคลายคลึงกันในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นจัดทําราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือนตามทําเลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและตามประเภทของทรัพยสิน 
 4.3 กรณีไมสามารถเทียบเคียงตามขอ 2 ได อาจประเมินคารายปของทรัพยสินโดยใช
มูลคาทรัพยสินมาประกอบการประเมินได 

5. การคํานวณภาษี การประเมินคารายป และอัตราภาษ ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่คิดจากคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 

ของคารายป ซึ่งคารายปของทรัพยสิน หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ 
เชน บานใหเชาเดือนละ 1,000 บาท คารายปของบานหลังนี้ก็คือ 12,000 บาท หมายถึง คาเชาทั้งป
ของบานหลังนี้ 1,000 × 12 = 12,000 บาท เมื่อบานใหเชาหลังนี้มีคารายป 12,000 บาท คาภาษี
ของบานหลังนี้จะเทากับ 12,000 × 12.5% เปนเงิน 1,500 บาท 

6. ขั้นตอนในการชําระภาษ ี
 6.1 ผูที่มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา 
 6.2 พนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบแสดงรายการทรัพยสิน
ที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 6.3 พนักงานเจาหนาที่ประเมินคารายปและคาภาษีที่จะตองเสีย 
 6.4 พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมินภาษี (ภรด.8) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบวา
จะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใด 
 6.5 ผูมีหนาที่เสียภาษี เมื่อไดรับการแจงการประเมินภาษีจากพนักงานเจาหนาที่แลว 
จะตองนําเงินคาภาษีไปชําระ ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา ภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่
ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม หรืออาจชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของ
ธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 
 6.6 ถาผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระคาภาษีภายในกําหนด ถือเปนคาภาษีคางชําระ ซึ่งตอง
เสียเงินเพิ่ม 
 (1) ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลา ใหเพิ่ม รอยละ 2.5 ของคา
ภาษีคาง 
  (2) ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่ม รอยละ 5 ของคาภาษีคาง 
  (3) ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่ม รอยละ 7.5 ของคาภาษีคาง 
  (4) ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพิ่ม รอยละ 10 ของคาภาษีคาง 

7. บทกําหนดโทษ 
 7.1 ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปน
จริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่ 
เดือน ป และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองรอยบาท 
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 7.2 ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติม
รายละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 7.3 ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหง
ทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของ
ตนตามที่ควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

8. การอุทธรณการประเมินภาษ ี
 เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่
โดยเห็นวาคาภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณได โดยยื่นอุทธรณตามแบบที่
กําหนด (ภรด.9) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และเมื่อไดรับแจงผลการชี้ขาดแลว 
ยังไมเปนที่พอใจ ก็มีสิทธิ์นําเรื่องรองตอศาลได ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้
ขาด 

สรุปไดวา ภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น เปนภาษีที่เทศบาลเมืองชะอําดําเนินการจัดเก็บ
เปนรายไดของตนเอง และทํารายไดใหกับเทศบาลมากที่สุด ภาษีโรงเรือนและที่ดินจึงมีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเทศบาล
สามารถมีรายไดในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางพอเพียง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนการ
จัดเก็บภาษีจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินที่ใชประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางนั้น และมีการนําไปจัดหาประโยชนที่กอใหเกิดรายไดในปที่ผานมา โดยเจาของ
ทรัพยสินจะตองไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและตอเทศบาล และกระทํา
ตามกระบวนการขั้นตอนการเสียภาษีใหถูกตอง มิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม หรือตองระวางโทษปรับ
และจําคุกได 
 
2.5 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังจะได
นําเสนอพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวดังตอไปนี้ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยู หัว มีพระบรมราช
โองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา 

โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมภาษโีรงเรือน และขยายออกไปถึงที่ดินดวย 
 จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตราตอไปนี ้
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 
2475” 
 มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2475 
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 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้  ให ใช เฉพาะแตในทองที่ซึ่ งไดระบุไว ในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

ตอไปเมื่อทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะใชพระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในทองที่ใด จะได
มีประกาศพระบรมราชโองการใหขยายออกไปเปนคราว ๆ 
 มาตรา 4 นับตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป และภายในทองที่ซึ่งไดระบุไวตาม
มาตรากอนใหยกเลิกกฎหมายดังตอไปนี้ 
  1 ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมีย โทศก จุลศักราช 1232 
  2 ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมีย โทศก จุล
ศักราช 1232 
  3 ประกาศแกไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2475 
  4 ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2475 
 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
  “ที่ดิน” ใหกนิความถึง ทางน้ํา บอน้ํา สระน้ํา ฯลฯ 
  “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ” ใหกินความถึงแพดวย 
  “ราคาตลาด” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินพรอมทั้งสิ่งที่ทําเพิ่มเติมใหดี
ขึ้นทั้งสิ้น ( ถามี ) ซึ่งจะจําหนายไดในขณะเวลาที่กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “ผูรับประเมิน” หมายความวา บุคคลผูพึงชําระคาภาษี 
  “ป” หมายความวา ปตามปฏิทินหลวง 
 บทนิยาม “พนักงานเจาหนาที่” “พนักงานเก็บภาษี” และ “เสนาบดี” ถูกยกเลิกและใช
ความใหมแทนแลวโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี ้
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบแสดง
รายการทรัพยสิน ประเมินภาษี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 “พนักงานเก็บภาษี” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่จัดเก็บ รับชําระ 
รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทนิยาม “กําหนด” ถูกยกเลิกแลวโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2534  
 และมีบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” เพิ่มขึ้นในมาตรา 5 นี้ โดย มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี ้
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 มาตรา 6 เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ทานใหแบงทรัพยสินออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
 1 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสรางนั้น ๆ 
 2 ที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ 
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 “ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ” ตามความหมายแหง
มาตรานี้หมายความวา ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ และบริเวณตอเนื่องกันซึ่ง
ตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ 
 มีความเพิ่มขึ้น เปนมาตรา 6 ทวิ โดยมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 
ดังตอไปนี ้
 “มาตรา 6 ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดินใหแกรัฐวิสาหกิจ สําหรับ
พื้นที่ท่ีเปนบริเวณตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่ใชประโยชนโดยตรงของรัฐวิสาหกิจ
นั้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได” 
 ความในมาตรา 7 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้ 
 “ มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและ
กําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวน
ที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
 “มาตรา 7 ทวิ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่และพนักงานเก็บภาษ”ี 
 (ความเดิมในมาตรา 7 ทวิ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543) 
 

ภาค 1 
ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูก

สรางนั้นๆ ความในมาตรา 8 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2534 ดังนี้ 

“มาตรา 8 ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน คือ โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้น ในอัตรารอยละ
สิบสองครึ่งของคารายป 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “คารายป” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรให
เชาไดในปหนึ่ง ๆ 
 ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีที่มีเหตุอัน
สมควรที่ทําใหพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได หรือเปน
กรณีท่ีหาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจประเมินคารายปโดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง และการ
บริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน ทั้งนี้  เปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา 9 ทรัพยสิน ดังตอไปนี้ ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี ้
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 1 พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 
 ความใน (2) ของมาตรา 9 ถูกยกเลิกและใหใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 10 แหง 
พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้ 
  “2 ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพยสินของ
การรถไฟแหงประเทศไทยที่ใชในกิจการการรถไฟโดยตรง” 
  3 ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอัน
มิใชเพื่อเปนผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
  4 ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือเปนที่อยูของ
สงฆ 
  5 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดป และเจาของมิไดอยูเองหรือ
ใหผูอื่นอยู นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน 
 มีความเพิ่มขึ้นเปน 6 ของมาตรา 9 โดยมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 
ดังตอไปนี ้
  “6 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิใช
เปนที่เก็บสินคาหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได” 

มาตรา 10 นี้ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ฯ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2475 และใชความใหมแทนแลวดังตอไปนี ้
 “มาตรา 10 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝา
รักษา และซึ่งมิไดใชเปนที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม ทานใหงดเวนจากบทบัญญัติแหง
ภาคนี้ ตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป” 

มาตรา 11 ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดยประการอื่น 
ทานใหลดยอดคารายปของทรัพยสินนั้นตามสวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทําขึ้น แตในเวลานั้น
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ นั้นตองเปนที่ซึ่งยังใชไมได 
 ในกรณีถาไมมีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ในที่ดินนั้น ทานใหกําหนดคาภาษี
ในเวลาที่กลาวขางบนตามบทบัญญัติในภาค 2 แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น ทานวาใหถือเอา
เวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ นั้นไดมีขึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปน
เกณฑคํานวณคารายป 
 ถาในระหวางปไมมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ในที่ดินนั้น ทานใหกําหนดคาภาษี
เฉพาะเวลานั้นตามบทบัญญัติในภาค 2 แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 13 ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สําคัญมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก 
เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคาเพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเลื่อย 
ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินทานใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งในสามของคารายปของ
ทรัพยสินนั้น รวมทั้งสวนควบดังกลาวแลวดวย 
 มาตรา 14 เวลาซึ่งลดคารายปตามภาคนี้ ทานใหคํานวณแตเดือนเต็ดี ทานใหแบง
ผลประโยชนจากภาษีนั้นระหวางสุขาภิบาล (สองสวนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งสวนในสาม) 
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 คาใชจายในการเก็บภาษีทุกอยาง ทานใหรัฐบาลเปนผูเสีย 
 

ภาค 2 
(ภาค 2 มาตรา 16 และมาตรา 17 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475) 
 

ภาค 3 
วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีซึ่งกลาวในภาค 1 และ ภาค 2 

 
หมวด 1 

การประเมิน 
มาตรา 18 คารายปของปที่ลวงแลวนั้น ทานใหเปนหลักสําหรับการคํานวณคาภาษีซึ่ง

จะตองเสียในปตอมา 
 มาตรานี้ถูกยกเลิกและบัญญัติใหมโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2485 ดังตอไปนี ้
 ความในมาตรา 19 นี้ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนอีกครั้งหนึ่งโดยมาตรา 12 แหง 
พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้ 
 “มาตรา 19 ใหผูรับประเมินยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่
ในทองที่ ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป แตถาในปที่ลวงมาแลวมีเหตุจําเปนอัน
เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเลื่อน
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามที่เห็นสมควร 
 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ มีหนังสือสอบถามผูเชาหรือผูครองทรัพยสิน
เพื่อใหตอบขอความตามแบบพิมพเชนเดียวกันได และผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองตอบขอสอบถาม
ในแบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนใหพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
สอบถาม ในกรณีเชนนี้ผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองอยูในบทบังคับและมีความรับผิดเชนเดียวกับ
ผูรับประเมินเพียงเทาที่เก่ียวกับการสอบถามขอความ” 

ความในมาตรา 20 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี ้
 “มาตรา 20 ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตาม
ความเปนจริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอม
ทั้งลงวันที่ เดือน ป และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว แลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่
ทรัพยสินนั้นตั้งอยู 
 การสงแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง จะนําไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ก็ได 
 ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหถือวาวันที่สงทางไปรษณียเปนวันยื่นแบบพิมพ” 
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 มาตรา 21 ทานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการนี้ และถาเห็น
จําเปนก็ใหมีอํานาจสั่งใหผูรับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น และถาจะเรียกใหนํา
พยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้นก็เรียกได 
 มาตรา 22 ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายในสิบวัน หรือไดรับ
คําตอบอันไมเพียงพอไซรทานใหมีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควร 
และใหนําพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดงซึ่งเห็นจําเปน กับใหมีอํานาจซักถามผูรับ
ประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น 
 มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการรับประเมิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขาไปตรวจ
ทรัพยสินไดดวยตนเอง ตอหนาผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอง หรือผูแทน ระหวางเวลาพระอาทิตย
ขึ้นและพระอาทิตยตก และเมื่อผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครองไดรับคําขอรองแลว ก็จะตองใหความ
สะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจตรานั้น ในการนี้ผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอง
จะตองไดรับแจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบไมต่ํากวาสี่สิบแปดชั่วโมงกอนตรวจ 

มาตรา 24 เมื่อไดไตสวนตรวจตราแลว ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่จะกําหนด 
  ก ประเภทแหงทรัพยสินตามมาตรา 6 
  ข คารายปแหงทรัพยสิน 
  ค คาภาษีที่จะตองเสีย 
 ใหพนักงานเจาหนาที่แจงรายการตามที่ไดกําหนดไวนั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี ใหเจา
พนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปใหผูรับประเมินทรัพยสินในทองที่ของตนทราบโดยมิชักชา 
 มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 24 ทวิ โดยมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
ดังตอไปนี้ 
 “มาตรา 24 ทวิ ผูรับประเมินผูใดไมยื่นแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินตามมาตรา 19 หรือยื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจประเมินและใหมีการแจงการประเมินยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงาน
เจาหนาที่ประเมินได 
 การประเมินตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี ้
  1 ในกรณีที่ไมยื่นแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 24 
ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นแบบพิมพตามมาตรา 19 
  2 ในกรณียื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาที่
กําหนดใหยื่นแบบพิมพตามมาตรา 19” 

มาตรา 25 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินไซร ทานวาอาจยื่นคํารองตออธิบดี
กรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลตามแตจะไดกําหนดไว หรือขอใหพิจารณาการประเมินนั้นใหม 
โดยวิธีการดังจะไดกลาวตอไป 
 มาตรา 26 คํารองทุก ๆ ฉบับ ใหเขียนในแบบพิมพซึ่งกรมการอําเภอจาย เมื่อผูรับประเมิน
ลงนามแลว ใหสงตอกรมการอําเภอในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเวลาสิบหาวันนับตั้งแตวันที่
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ไดรับแจงความมาตรา 24 นั้น เพื่อใหสงตอไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล แลวแต
กรณ ี
 มาตรา 27 ถาคํารองยื่นภายหลังเวลาซึ่ งกําหนดไว ในมาตรากอน ทานใหอธิบดี
กรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจงความใหผูรับประเมินทราบวาหมดสิทธิที่จะให
พิจารณาการประเมินใหมและจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาด เมื่อเปนดั่งนี้ หามไมให
นําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 
 มาตรา 28 เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล แลวแตกรณี ไดรับคํา
รองแลว มีอํานาจออกหมายเรียกผูรองมาซักถาม แตตองใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน 
 มาตรา 29 ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูแทน หรือ
สมุหเทศาภิบาล หรือไมยอมใหซักถามหรือไมตอบคําถาม หรือไมนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนคํา
รองของตนเมื่อเรียกใหนํามา ทานวาผูนั้นหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และจํานวน
เงินซึ่งประเมินไวเปนจํานวนเด็ดขาด แตทั้งนี้ไมใหเปนการปลดเปลื้องผูรองใหพนจากความรับผิดใน
การแจงความเท็จโดยเจตนาหรือโดยที่รูอยูแลววาเปนเท็จ 
 มาตรา 30 คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นใหแจงไปยังผูรองเปน
ลายลักษณอักษร ถามีการลดจํานวนเงินที่ประเมินไวเปนจํานวนเทาใดก็ใหแจงไปยังพนักงาน
เจาหนาที่ เพื่อจะไดแกไขบัญชีการประเมินตามคําชี้ขาดนั้น 
 มาตรา 31 หากผูรับประเมินผูใดไมพอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือ
สมุหเทศาภิบาล จะนําคดีไปสูศาลเพื่อแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกก็ได แตตองทําภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 
 ถาอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล ชี้ขาดวาผูรับประเมินหมดสิทธิที่จะใหการ
ประเมินของตนไดรับพิจารณาใหมตามมาตรา 29 หามไมใหนําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอ
กฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 
 มีความเพิ่มเปนวรรคสามของมาตรา 31 โดยมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2534 ดังตอไปนี ้
 “ในกรณีที่ผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง เนื่องจากเห็น
วาจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้น มีจํานวนที่สูงเกินสมควร ใหรัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําชี้ขาดตามมาตรา 30 ในการนี้คณะรัฐมนตรีมี
อํานาจใหลดหยอนคารายปใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีใหเปน
ที่สุด” 
 มาตรา 32 เมื่อคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลซึ่งแกคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือ
สมุหเทศาภิบาลนั้น ไดสงไปใหพนักงานเจาหนาที่ทราบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แกบัญชีการ
ประเมินใหถูกตองโดยเร็ว 
 มาตรา 33 การขอยกเวน ขอใหปลดภาษี หรือขอลดคาภาษี ตามความในภาค 1 และภาค 
2 นั้น ผูรับประเมินตองเขียนลงในแบบพิมพท่ียื่นตอกรมการอําเภอทุก ๆ ป พรอมดวยพยานหลักฐาน
ที่จะสนับสนุน เพื่อวาพนักงานเจาหนาที่จะไดสามารถสอบสวนใหแนนอน โดยการไตสวนหรือวิธีอื่น
วาคํารองขอนั้นมีมูลดีและควรจะใหยกเวน หรือปลด หรือลดภาษีเพียงใดหรือไม 



25 
 

 มาตรา 34 ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งยกคําขอยกเวน หรือคําขอใหปลดภาษี หรือลดคาภาษี 
ก็ใหแจงคําชี้ขาดไปยังผูรับประเมิน และผูรับประเมินมีสิทธิเชนเดียวกับเรื่องที่ไดบงไวในหมวดนี้ที่วา
ดวยการประเมิน 
 มาตรา 35 ในการกําหนดคาภาษีนั้น เศษที่ต่ํากวาครึ่งสตางคใหปดทิ้ง ถาครึ่งสตางคขึ้นไป
ใหนับเปนหนึ่งสตางค 
 มาตรา 36 หนังสือแจงความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้จะใหคนนําไปสง หรือ
จะสงโดยทางจดหมายไปรษณียลงทะเบียนก็ได ถาใหคนนําไปสงเมื่อผูสงไมพบผูรับไซร จะสงใหแก
บุคคลใดซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปที่อยูในบานเรือนหรือสํานักการคาของผูรับก็ได และการสงเชนนี้ใหถือวา
เปนการพอเพียงตามกฎหมาย 
 ถาหาตัวผูรับมิไดและไมมีบุคคลที่จะรับดั่งกลาวขางบน ทานวาอาจสงโดยวิธีปดหนังสือแจง
ความหรือหมายนั้นในที่ที่เห็นไดถนัดที่ประตูบานผูรับ หรือโฆษณาในหนังสือพิมพทองที่ก็ได 
 มาตรา 37 ถาผูรับประเมินจะตองลงนามในแบบพิมพใดตามพระราชบัญญัตินี้ ทานวา
จะตองมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนลงนามแทนก็ได ถาผูรับประเมินไดรับหมายเรียกตัว
ตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่กลาวในหมายเรียกวาตองไปเอง ทานวาจะมอบฉันทะเปนลาย
ลักษณอักษรใหตัวแทนไปแทนตัวก็ได 
 แตพนักงานเจาหนาที่ตองพอใจวาผูแทนนั้นไดมอบอํานาจโดยชอบตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
 

หมวด 2 
การเก็บภาษี 

(ความเดิมในมาตรา 38 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ฯ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543) 
 มาตรา 38 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษีภายในสามสิบวัน 
นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนด โดยประกาศลวงหนาไว ณ 
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 
 การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง 
ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งก็ได โดยสั่งจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น ๆ หรือโดยชําระผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
 การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลวในวันที่พนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือชื่อใน
ใบเสร็จรับเงิน เวนแตการชําระตามวรรคสอง ใหถือวันสงทางไปรษณีย วันชําระผานธนาคาร หรือวัน
ชําระโดยวิธีอื่นตามทีก่ําหนด แลวแตกรณี เปนวันชําระภาษ ี
 มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 38 ทวิ โดยมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
ดังตอไปนี ้
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“มาตรา 38ทวิ การชําระคาภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จะกําหนดใหมีการผอนชําระก็ได 
 วงเงินคาภาษีที่จะมีสิทธิผอนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชําระ ให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 มาตรา 39 ถามีผูยื่นฟองตอศาลตามความในมาตรา 31 ทานหามมิใหศาลประทับเปนฟอง
ตามกฎหมาย เวนแตจะเปนที่พอใจศาลวาผูรับประเมินไดชําระคาภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดตองชําระ 
เพราะเวลาซึ่งทานใหไวตามมาตรา 38 นั้นไดสิ้นไปแลว หรือจะถึงกําหนดชําระระหวางที่คดียังอยูใน
ศาล 
 ถาศาลตัดสินใจใหลดคาภาษี ทานใหคืนเงินสวนที่ลดนั้นภายในสามเดือน โดยไมคิดคา
อยางใด 
 มาตรา 40 คาภาษีนั้น ทานใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสีย 
 แตถาที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ เปนของคนละเจาของ เจาของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ตองเสียคาภาษีทั้งสิ้น ในกรณีเชนนั้นถาเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอื่น ๆ ไมเสียภาษี ทานวาการขายทรัพยสินทอดตลาดของผูนั้นตามมาตรา 44 ใหรวมขาย
สิทธิใดๆ ในที่ดินอันเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ยังคงมีอยูนั้นดวย 
 มาตรา 41 ถาผูรับประเมินยื่นคํารองและปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหาย เพราะ
ทรัพยสินวางลงหรือทรัพยสินชํารุด จึงจําเปนตองซอมแซมสวนสําคัญ ทานวาพนักงานเจาหนาที่จะ
ลดคาภาษลีงตามสวนที่เสียหายหรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได 
 ถาผูรองไมพอใจ ทานวาจะรองขอใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณาอีก
ชั้นหนึ่งก็ได คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ทานวาเปนคําตัดสินเด็ดขาด 
 

หมวด 3 
คาภาษีคาง 

 มาตรา 42 ถาคาภาษีมิไดชําระภายในเวลาที่ไดกําหนดในหมวด 2 ไซรทานวาเงินคาภาษี
นั้นคางชําระ 
 มาตรา 43 ถาเงินคาภาษีคางชําระ ทานใหเพิ่มจํานวนขึ้นดั่งอัตราตอไปนี้ 
  1 ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาที่บัญญัติไวในมาตรา 38 ใหเพิ่ม
รอยละสองครึ่งแหงคาภาษีที่คาง 
  2 ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง 
  3 ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละเจ็ดครึ่งแหงคาภาษีที่คาง 
  4 ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพิ่มรอยละสิบแหงคาภาษีที่คาง 
 มาตรา 44 ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา 43 ใหผูบริหาร
ทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคางชําระคา
ภาษี เพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษี เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือ
ออกหมายยึด 
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 การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 
 (ความเดิมในมาตรา 44 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 45 ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของ
เจาของใหมโดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทานวาเจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน 
 

ภาค 4 
บทกําหนดโทษ 

 มาตรา 46 ผูใดละเลยไมแสดงขอความตามที่กลาวไวในมาตรา 20 เวนแตจะเปนดวยเหตุ
สุดวิสัย ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 มาตรา 47 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน
เจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม
ตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาทีซ่ักถามตามความในมาตรา 21 และ 22 ทานวาผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 มาตรา 48 ผูใด 
  ก. โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคํา
อันเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณ
คารายปแหงทรัพยสินตามที่ควรก็ด ี
  ข. โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยาง
ใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ด ี

ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 สรุปไดวา ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น จําเปนตองมีการตราพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาเปนกฎหมายบังคับ เพื่อที่จะไดมีบทบัญญัติที่ชัดเจนและเปนธรรมในการ
จัดเก็บภาษีจากประชาชน ชวยอํานวยความสะดวกในการคํานวณภาษี การประเมินภาษี การจัดเก็บ
ภาษี และการชําระภาษีใหมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนธรรมมากยิ่งขึ้น และชวยเรงรัดใหมีการชําระ
ภาษีที่คางชําระ มีการกําหนดบทลงโทษ และเปนประโยชนแกประชาชนที่จะไดมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และบทบัญญัติตาง ๆ มีสวนรวมในการเสียภาษีใหกับทองถิ่นดวย
ความเขาใจและเต็มใจ เพื่อทองถิ่นจะไดนําเงินภาษีมาใชประโยชนในการบริหารจัดการและพัฒนา
ทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา จัดการบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางท่ัวถึง และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 
 
2.6 สภาพพ้ืนที่ทําวิจัย 

2.6.1 ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองชะอํา 
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เดิมชะอํามีชื่อวา “ ชะอาน ” เลากันวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพมาทางใต ทรงนําทัพมาทางใต ทรงนําทัพมาที่เมืองนี้เพื่อ
ไพรพล ชาง มาและลางอานมา จึงไดชื่อวา “ ชะอาน ” ตอมาชื่อนี้จึงเพี้ยนมาเปน “ ชะอํา ” ชะอํา
ครั้งอดีตเริ่มมีความเจริญทางดานทางทองเที่ยว ตั้งแตทางรถไฟสายใตสรางมาถึงในราวป 2459 
ชายหาดชะอําเปนแหลงทองเที่ยวที่รูจักกันมานานแลว แตในอดีตยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2464 พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ และพระบรมวงศานุวงศ 
ขาราชบริพารในสมัยนั้นไดออกสํารวจพื้นที่ชายทะเลที่ชะอํา ไดทรงมาจับจองที่ดินชายทะเลตําบล
ชะอํา ซึ่งแตเดิมนั้นเปนตําบลในเขตการปกครองของอําเภอนายาง 

พื้นที่  ชายทะเลชะอําเมื่อสํารวจครั้งแรกยังเปนปาอยู  สวนดานชายทะเลเปนดง
กระบองเพชรปาหนามเสมาสลับกับตนมะขามเทศและตนรัก ชาวบานชะอําสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทํานา ทําไรสับปะรด และทําการประมง หมูบานชะอํานั้นตั้งอยูหลังสถานีรถไฟบาน
ชะอําทางทิศตะวันตกของทางรถไฟ หมูบานชายทะเลนี้เปนเปนเพียงหมูบานเล็ก ๆ ที่บานปากคลอง 
และบานหนองแจง เมื่อชะอําเริ่มเปนที่รูจักวา เปนเมืองชายทะเลที่สงบเงียบ ธรรมชาติสวยงาม อีกทั้ง
มีแหลงน้ําจืดที่อุดมสมบูรณ ทําใหมีราษฎรอพยพมาปลูกสรางบาน เรือนอยูอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก
ชุมชนเล็ก ๆ ขยายตัวเปนชุมชนใหญมีการรวมตัวจัดตั้งเปนหมูบาน ใหชื่อวาหมูบาน “ สหคาม ” โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาแตงตั้งพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิป
ประพันธพงศเปนผูใหญบานคนแรก 

พระบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดทรงวางผังเมืองชะอํา วางผังตัดถนน 
และมีพระประสงคเพื่อใหชะอําเปนที่พักตากอากาศตามแผนพัฒนาชะอําที่พระองคไดจัดทําขึ้น โดยมี
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และพระยามโนปกรณฯ รวมเปนที่ปรึกษา 
แผนพัฒนาชะอํามุงที่จะสรางความเจริญใหชะอําทั้งดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พรอมทั้ง
การใหบริการดานการทองเที่ยว ดวยแบงการพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกและระยะยาว 
ระยะแรกเปนการจัดสรรที่ดินชายทะเลดานทิศตะวันตก สําหรับแผนระยะยาวมุงที่จะสรางความ
เจริญใหกับบานเมืองและจัดตั้งเปนชุมชนพักผอนตากอากาศ การพัฒนาชะอําไดดําเนินไปตาม
แนวทางที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดวางไวระยะหนึ่ง จนตอมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 พระองคทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องการ
เจริญเติบโตในเขตชุมชนชายทะเลชะอําอันเปนสถานที่พักผอนตากอากาศ จึงมีพระราชดําริตั้ง
กรรมการวางแผนพัฒนาบริเวณชายทะเลชะอําใหเปนสถานที่ตากอากาศสมบูรณแบบ โดยมีการสราง
สิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ อาทิ เชน ไฟฟา น้ําประปา ถนน โรงเรียน ฯลฯ และจึงโปรดเกลาใหราง
พระราชบัญญัติการจัดสรางบํารุงสถานที่ทองที่ชายทะเลทิศตะวันตก พุทธศักราช 2469 ขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดลงพระปรมาภิไธยประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในป
พุทธศักราช 2469 

สภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกเปนนิติบุคคลมีการสํารวจและกําหนดเขตของ
สภาฯ คือตั้งแตหนองตาพดจนถึงเขาเตา ในขอบเขตกวางขนานกับทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกเปน
ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมโดยประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร และมีหนาที่ดําเนินการจัดใหมี
ขึ้นอีกทั้งแกไขปรับปรุงบํารุงการคมนาคม การประปา ไฟฟา รวมถึงการออกแบบวางแผนผัง หรือ
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กําหนดโครงการสําหรับการพัฒนาเมือง การปลูกสรางโรงเรียนและการโยธาอื่น ๆ ภายในเขตสภาฯ 
ใหมีพรอมและใหดียิ่งขึ้น สภาฯแหงนี้จึงนับไดวาเปนการปกครองตนเองระบอบเทศบาล เชน ใน
ปจจุบัน รายไดของสภาฯ ในการปรับปรุงกิจการทองถิ่น ไดมาจากการเก็บจังกอบจากราษฎรใน
ทองถิ่นโดยคิดอัตราจากประเภทของที่ดินเปนเกณฑ 

อนึ่ง ในการโอนกิจการสภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกใหแกเทศบาล ไดมีการ
แบงพ้ืนที่เปน 2 สวน สวนหนึ่งจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลหัวหินและสวนหนึ่งจัดตั้งเปนตําบลชะอํา โดย
กําหนดแนวแบงเขตเทศบาลตําบลชะอํากับเทศบาลตําบลหัวหิน โดยยึดแนวบริเวณสนามบินบอฝาย
เปนเสนแบงพื้นท่ีสวนที่แบงใหกับเทศบาลตําบลหัวหิน ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร นับเปนที่สวนที่
มีความเจริญมากในสมัยนั้น มีบริการดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ครบถวน อาทิ ไฟฟา ประปา การ
รถไฟและโรงเรียน สําหรับพื้นที่สวนที่แบงใหกับเทศบาลตําบลชะอํา 110 ตารางกิโลเมตร ประกอบ
ไปดวยพื้นที่ของเทศบาลตําบลชะอํา และตําบลหวยทรายเหนือ ซึ่งขณะนั้นยังขึ้นอยูกับอําเภอหนอง
จอกจังหวัดเพชรบุรี สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนทุงนา ทุงหญาและปารกตาง ๆ มากมาย มีสถานที่สําคัญที่
อยูในเขตเทศบาลตําบลชะอํา คือ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน (ปจจุบันตั้งอยูบริเวณกองกํากับการ 1 
กองบังคับฝกพิเศษคายพระรามหก)  

เทศบาลตําบลชะอําเมื่อแรกตั้ง มี นายยัง อวมสําอางค เปนนายกเทศมนตรีคนแรก จาก
ชุมชนชายทะเลเล็ก ๆ สูการจัดตั้งเปนหมูบานสหคามในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จนตอมามีการออกพระราชบัญญัติ จัดตั้งเปนสภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงยกฐานะ เปนเทศบาล
ตําบลชะอํา ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตําบลชะอํา พ.ศ. 2480 อยูในเขตตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

งานที่สภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกจัดทําขึ้น คือ ถนนสายรวมจิตตตลอดแนว
ชายทะเล ตั้งแตบานปากคลองถึงบานหนองแจง อีกทั้งตัดถนนจากสถานีรถไฟบานชะอํา ไปบรรจบ
กับถนนรวมจิตต ณ สามแยกชายทะเลชะอําปจจุบัน 

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงปพุทธศักราช 2479 รัฐสภาพิจารณาเห็นวา
การดําเนินงานของสภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกแหงนี้คลายกับเทศบาล จึงมีมติใหโอน
กิจการและทรัพยสินทั้งหมดของสภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกใหแกเทศบาล โดยตราเปน
พระราชบัญญัติยกเลิกและโอนกิจการสภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตกใหแกเทศบาล และมี
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในปพุทธศักราช 2480 เพื่อรองรับสภาฯ
ที่ไดยกเลิกไป 

เทศบาลตําบลชะอํายกฐานะเปนเทศบาลเมืองชะอํา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 

 
 
 
2.6.2 สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองชะอํา 

ก. ที่ตั้ง 
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เทศบาลเมืองชะอํา ตั้งอยูเลขที่ 33 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดเพชรบุรี หางจากตัวจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 40 กิโลเมตร 

ข. อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอ เทศบาลตําบลนายาง และเทศบาลตําบลบางเกา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต  ติดตอ เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
ทิศตะวันออก  ติดตอ ชายทะเล (อาวไทย) 
ทิศตะวันตก  นับจากทางรถไฟสายใต เปนแนวตั้งฉากกับทางรถไฟเปน

ระยะทาง 3 กิโลเมตร ขนานกับทางรถไฟสายใตตลอด
แนว 

ค. ประชากร ( ขอมูลจากสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองชะอํา ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2561 ) 

ประชากรจํานวน 37,448 คน แบงเปน ชาย 18,032 คน และ หญิง 19,416 คน  
จํานวนครัวเรือน 10,382 ครัวเรือน 

ง. สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ 
สภาพทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลขึ้นอยูกับการทองเที่ยว จึงมีกลุมประกอบ

อาชีพการคาขาย และการบริการแกนักทองเที่ยว ประเภทขายหรือใหเชาอุปกรณในการอํานวยความ
สะดวก และสิ่งบันเทิงแกนักทองเที่ยว การคาและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ในปจจุบันมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วมาก ที่เห็นเดนชัดคือ จํานวนโรงแรม ที่พัก หองพัก รานคา รานอาหาร สถาน
บันเทิง การขายเตียงผาใบ เรือสกูตเตอร บานานาโบท รถจักยานเชา รถจักรยานยนตเชา เปนตน แต
ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลยังประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก เนื่องจากเขตเทศบาลมีพื้นที่
กวางถึง 110 ตารางกิโลเมตร ประชากรสวนใหญจึงมีพ้ืนที่เพื่อทําการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สําคัญ เชน สัปปะรด ขาว ออย ฯลฯ พืช ผัก ผลไมอื่น ๆ ตามฤดูกาล 

จ. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา แบงเปน 27 ชุมชน ดังนี้ 
1  ชุมชนบานสระ 
2  ชุมชนตลาด 
3  ชุมชนหนองคาง 
4  ชุมชนคายพระรามหก 
5  ชุมชนคายนเรศวร 
6  ชุมชนรวมใจพัฒนา 
7  ชุมชนเจาพอเขาใหญ 
8  ชุมชนสะพานหิน 
9  ชุมชนชัยมงคล 
10 ชุมชนบอพุทรา 
11 ชุมชนบางไทรยอย 
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12 ชุมชนเนินสุรา 
13 ชุมชนทุงตะกาดพลี 
14 ชุมชนสหคาม 
15 ชุมชนบานหนองแจง 
16 ชุมชนบานพลี 
17 ชุมชนบานหวยจิก 
18 ชุมชนบอแขมดานเหนือ 
19 ชุมชนบอแขมดานใต 
20 ชุมชนบานใหญชะอํา 
21 ชุมชนหัวบานชะอํา 
22 ชุมชนบานหนองตาพด 
23 ชุมชนบานคลองเทียน 
24 ชุมชนบานปากคลอง 
25 ชุมชนสามพระยาสันติสุข 
26 ชุมชนหวยทรายใต 
27 ชุมชนบานหวยทรายเหนือ 

2.6.3 การใหบริการงานจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองชะอํา 
งานผลประโยชน ฝายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลเมืองชะอํา เปนหนวยงานที่มี

หนาที่เรงรัดและจัดเก็บรายไดจากภาษีอากรของเทศบาลเมืองชะอํา ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีปาย ซึ่งเปนแหลงที่มาของรายไดที่สําคัญของเทศบาลเมืองชะอํา ที่จะนํามา
พัฒนาดานตาง ๆ และบริการสาธารณะของเทศบาล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น จะตองดําเนินการจัดเก็บภาษีตามชวงเวลาตอไปนี้ 

1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
กําหนดใหยื่นแบบชําระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ ของทุกป 
2) ภาษีบํารุงทองท่ี 
กําหนดใหยื่นแบบชําระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกป 
3) ภาษีปาย 
กําหนดใหยื่นแบบชําระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกป 

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยเชิงสํารวจหรืองานวิจัย
ภาคสนาม (Survey Research or Field Research) ดังตอไปนี ้

จิรศักดิ์  บางทาไม (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บภาษีทองถิ่น
เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 
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ผลการวิจัย พบวา ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอยูในระดับ
นอย ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ปญหาและ
อุปสรรคที่สําคัญในการจัดเก็บรายได คือ ปญหาดานกฎหมาย ดานนโยบาย ดานเครื่องมือ ดาน
บุคลากร และดานการมีสวนรวม เทศบาลควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน และควรนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 
สําหรับฝายการเมืองควรออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดราคาคาเชากลางใหเปนปจจุบันและจัดเก็บ
ภาษีตามความเจริญของพื้นที่ เพิ่มชองทางการใหบริการรับชําระภาษี และเรงรัดติดตามผูคางชําระ
ภาษีอยางตอเนื่อง 

นภาพร  จุดาบุตร (2556, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด” 

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทองโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้งสี่ดาน 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา คือ ดานสถานที่ใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ และ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มี 
เพศ และระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการจัดเก็บภาษี ทั้งโดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการจัดเก็บภาษี ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการไมแตกตางกัน สวนความพึงพอใจโดยรวม ดานสถานที่ใหบริการ ดานขั้นตอน
การใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ประชาชนไดเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด ลําดับความถี่จากมากไปหานอยสามอันดับแรก คือ เทศบาลควรมีการกําหนดและลด
ขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็วมากขึ้น รองลงมา คือ พนักงาน เจาหนาที่เทศบาล ควรมาปฏิบัติงาน
ใหตรงตอเวลา และมีความเอาใจใส กระตือรือรน ตอการใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ควร
ใหบริการดวยความเสมอภาค 

นุจริญ  วงษสุภาพ (2559, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “สภาพและปญหาในการจัดเก็บ
ภาษีองคการบริหารสวนตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

ผลการวิจัย พบวา โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นตอสภาพในการจัดเก็บภาษีภาพรวม
อยูในระดับมาก ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนที่มีสถานภาพ และอาชีพตางกัน 
มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมแตกตางกนั ปญหาการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก ขาดการสรางความ
เขาใจที่ดีในการจัดเก็บภาษี ขาดชองทางการประชาสัมพันธที่ทันสมัยและทั่วถึง และภาษีที่จัดเก็บมี
หลายประเภทและมคีวามซ้ําซอน 

 
 
ปาริฉัตร  ภูตองลม (2559, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ” 
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ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวม อยูในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห
รายละเอียดเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานโดยใหความสําคัญกับปจจัย 
ดานชําระภาษีเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานบุคลากร ดานการประชาสัมพันธ ดานความรูเกี่ยวกับ
ภาษี ดานมาตรการในการดําเนินงาน และดานการรับรูขอมูลขาวสารตามลําดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยใหความสําคัญตอการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ไดครบถวนตาม
ทะเบียนคุมผูมีหนาที่ชําระภาษีปาย ความคุมคาทางดานวัสดุ อุปกรณและคาใชจายในการจัดเก็บภาษ ี
และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไดครบถวนตามทะเบียนคุมผูมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีดานการรับรูขอมูลขาวสาร และดานบุคลากรมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองขาม อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ ในทิศทางเดียวกัน 

พรทิพย  แกววงษา (2558, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ” 

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลากรอยูในระดับมาก ดานการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง และติดตามผลอยูในระดับมาก ดานการบริการและอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได พบวา ดานบุคลากร และดานการบริการ
และอํานวยความสะดวกสามารถรวมกันทํานายประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ไดรอยละ 7.0 ผลการ
เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พบวา เพศ สถานภาพการ
สมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุก
ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม
แตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการและอํานวยความสะดวกแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

พัชรสิตา  พิมพอภิวานิช (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูประกอบการใน
การจัดเก็บภาษีปายขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษา : ตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี” 

ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการที่มาเสียภาษีปายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในการ
จัดเก็บภาษีปายขององคการบริหารสวนตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไดแก สถานที่
ใหบริการ และกระบวนการใหบริการของเจาหนาที่ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก 
ขั้นตอนการใหบริการ ตามลําดับ ผลเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทกิจการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีปาย
ไมแตกตางกัน ปจจัยดานคุณภาพในการใหบริการ ไมมีผลตอความพึงพอใจของผูประกอบการในการ
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จัดเก็บภาษีปาย และปจจัยที่สนับสนุนตอความพึงพอใจของผูประกอบการมีความสัมพันธตอความพึง
พอใจของผูประกอบการในการจัดเก็บภาษีปาย 

ไพวรรณ  แกวคุณเมือง (2559) ไดทําวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผูรับบริการตอการใหบริการ
จัดเก็บภาษี กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย” 

ผลการวิจัย พบวา ทัศนคติของผูรับบริการตอการใหบริการจัดเก็บภาษี กรณีศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลากร รองลงมาคือ ดานกระบวนการ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดตอเดือน 
ตางมีทัศนคติตอการใหบริการจัดเก็บภาษี กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสระใคร อําเภอสระ
ใคร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนอาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

สุพรรณษา  สุขเจริญ (2558, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “ปญหาการเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินของประชาชนเขตเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

ผลการวิจัย พบวา ระดับปญหาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนในเทศบาล
ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีปญหาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมากที่สุดคือดานความรูของ
ประชาชน รองลงมาคือ ดานกระบวนการในการเสียภาษี ดานเทคโนโลยี และดานเจาหนาที่
ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเสียภาษีของประชาชนจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตเทศบาลตําบลเชียงรากนอย พบวา 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินไมแตกตางกัน 
 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

จากการที่ไดศึกษา คนควา เอกสารตาง ๆ และรวบรวม แนวคิด กฎหมาย และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี และจากสภาพความเปนจริงที่เปนปญหาในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล ผูวิจัยจึงได
นําแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและองคประกอบของภาษีอากรที่ดี การ
กระจายอํานาจทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา รวมถึงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ตลอดจนสภาพพื้นที่ทํา
วิจัย สภาพปญหาตามที่ไดเกิดขึ้นจริง และงานวิจัยของ นภาพร  จุดาบุตร, ปาริฉัตร  ภูตองลม, และ
สุพรรณษา  สุขเจริญ ที่มีตัวแปรตามที่ไดศึกษาคลายกัน มากําหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อใชในการ
วิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี เปนสี่ดาน ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และดานการใหบริการ ซึ่งสามารถสรุป
กรอบแนวคิด และตัวแปรในการศึกษาวิจัยได ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

(Independent  Variables)  (Dependent  Variables) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 

ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 4 ดาน คือ 

1. ดานการประชาสัมพันธ 

2. ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

3. ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

4. ดานการใหบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  การศึกษา 

-  อาชีพ 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง “การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมือง

ชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” ผูวิจัยไดทําการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนของระเบียบวิธีการวิจัย 
ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 
3.3 เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 
3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6 การวัดคาตัวแปร 
3.7 การวิเคราะหขอมูล 
3.8 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 
ไดแก ประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2560 ณ เทศบาล
เมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 634 คน (จากฐานขอมูลสถิติการจัดเก็บ
รายไดประจําป 2560 ฝายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี) เพื่อนําไปกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จาก
ประชาชนผูทีม่ีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมี
รายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในป 
2561 ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
ไดแก ประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป 2561 ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี จํานวนทั้งสิ้น 245 คน (ตามที่ไดหาขนาดกลุมตัวอยางไวจากจํานวนประชาชนผูที่มีทรัพยสิน
อยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น 
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ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 28 
กุมภาพันธ 2560) 

ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง และกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการใชสูตรของ ทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane ) (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543, หนา 79) โดยการหาขนาดกลุมตัวอยางจาก
ประชาชนผูทีม่ีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และมี
รายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2560 ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 634 คน กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่
ยอมใหเกิด คือ รอยละ 5 ตามสูตรตอไปนี้ 
 

 
สูตร n  =     N 

     1+N (e) 2 
 

เมื่อ n  คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N  คือ จํานวนประชากรที่ใชในการวิจัย 
e  คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง ซึ่งในรายงานการวิจัย

กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 หรือ 0.05 
 แทนคา  n  =            634 

      1 + 634 x (0.05)2          
    n  =            634 
                1 + 634(0.0025) 
    n  =            634 
                  1 + 1.585 
    n  =            634 
            2.58 
    n  =            245 

 ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 245 คน 
 

ซึ่งจากสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาว นํามาจากจํานวนประชากร 

นั่นก็คือ ประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี และมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ประจําป 2560 ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 

634 คน และเมื่อคํานวณแลวจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน  
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3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability 

Sampling) โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Specified Sampling) คือ การเก็บขอมูลแบบสอบถาม
จากประชาชนเฉพาะผูที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจนครบ
ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการเทานั้น 

 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดย

ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามจากเนื้อหาทฤษฎีที่

เกี่ยวของ รวมทั้งนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมตรงตามสิ่งที่

ตองการวัด มาเปนแนวพื้นฐานโดยมีรายละเอียดแบงไดเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําถามเปน
แบบสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใน 4 ดาน ๆ ละ 5 ขอ รวมเปน 20 ขอ ดังนี้ 

1. ดานการประชาสัมพันธ จํานวน 5 ขอ 
2. ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 5 ขอ 
3. ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5 ขอ 
4. ดานการใหบริการ จํานวน 5 ขอ 

ลักษณะของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิ
เคิรท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคา ดังนี้ 

มากที่สุด มีคาเทากับ 5 
มาก  มีคาเทากับ 4 
ปานกลาง มีคาเทากับ 3 
นอย  มีคาเทากับ 2 
นอยที่สุด มีคาเทากับ 1 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  ใน 4 ดาน ไดแก 

1. ดานการประชาสัมพันธ  
2. ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
3. ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
4. ดานการใหบริการ  

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaire) 
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3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน 

ดังนี้ 
3.4.1 ศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ บทความ ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3.4.2 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัยโดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ

แบบปลายเปดและแบบปลายปด 
3.4.3 นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อแกไข

ปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใชถอยคําสํานวนภาษา แลวนํามา
จัดทําเปนแบบสอบถาม 

3.4.4 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไข
ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม
ของคําถาม จํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี ้

  1) ดร.กรุณา  มธุลาภรังสรรค 
  วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Political Science) 

  ตําแหนงปจจุบัน อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต   

สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

  2) ดร.บานชื่น  นักการเรียน 

  วุฒิการศึกษา   Ph.D. (Political Science) 

  ตําแหนงปจจุบัน อาจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต   

สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

  3) นายสรวิชญ  เอี่ยมเอก 

  วุฒิการศึกษา   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 

  ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและ

แผนงาน เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

3.4.5 นําแบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือ

เนื้อหา (Index of item objective congruence หรือ IOC) ตามสูตรดังนี้ (ธีระศักดิ์  อุนอารมณเลิศ, 

2549, หนา 65) 
 

 สูตร IOC   =    N

x

 
 เมื่อ IOC   แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

   X   แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญแตละทาน 
   N      แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 IOC คือ คาความสอดคลองระหวางขอคําถามวัตถุประสงค หรือเนื้อหา 

IOC : Index of item objective congruence เกณฑการใหคะแนน 

ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด 

ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด 

ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ตองการ

วัด โดยเลือกขอคําถามที่มีคาตั้งแต 0.66 ขึ้นไป จากขอคําถามทั้งหมดจํานวน 20 ขอ ที่ใชไดทั้งหมด 

ซึ่งขอคําถามที่ใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.66 - 1.00 

3.4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตออาจารยที่

ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

3.4.7 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช กับผูที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมี
คุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนผูที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
เพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ เทศบาลตําบลนายาง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถาม ไปหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชประสิทธิ์
อัลฟา (@-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา  วานิชบัญชา, 2548, หนา 35) ไดคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.91 

3.4.8 นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.5.1 ขอหนังสือนําสงจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เสนอตอ

นายกเทศมนตรีเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะหใชพื้นที่
เพื่อการวิจัยและในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอ
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

3.5.2 สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ 
3.5.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืน 
3.5.4 นําแบบสอบถามกลับคืนมาแลว จํานวน 245 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จึงตรวจสอบ

ความสมบูรณและจัดลําดับขอมูล 
3.5.5 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหและประมวลผลตอไป 

 
3.6 การวัดคาตัวแปร 

การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดการวัดคาตัวแปร ซึ่งเปนการแปลผลคาเฉลี่ยของแบบสอบถามการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใน
ดานตางๆ โดยกําหนดการใชเกณฑตามสูตรดังนี้ (รองศาสตราจารย ดร.สรชัย  พิศาลบุตร, 2548, 
หนา 43) 
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =    5 - 1       =       4        =  0.80 
จํานวนระดับ         5                  5 

เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยของกลุม โดยแปลผลตามแบบมาตราสวน ประมาณคาใน  
5 ระดับ (สงศรี ชมภูวงศ, 2554, หนา 331) ดังนี้ 

ระดับคา  ชวงคาเฉลี่ย  การแปลผล 
 5 4.51 - 5.00  มากที่สุด 
 4 3.51 - 4.50  มาก 
 3 2.51 - 3.50  ปานกลาง 
 2  1.51 - 2.50  นอย 
 1 1.00 - 1.50  นอยที่สุด 
 
3.7 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร 
โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.7.1 ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3.7.2 ศึกษาความคิดเห็นในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.7.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานเพศ โดยใช
การทดสอบคาที (t-test) สวนดาน อายุ การศึกษาและอาชีพใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 

3.7.4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยใช
การแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 
3.8 สถิติที่ใชในการวิจัย 

สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 
3.8.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายขอมูลทั่วไป 
3.8.2 สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) วิเคราะหดานตาง ๆ 4 ดาน ที่มี

ผลตอระดับความคิดเห็นในมิติตางๆ โดยใชสถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก 
การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบ
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ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ 
เชฟเฟ (Scheffé) 

สูตรการหาคาสถิติที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 
1) การหาคารอยละ (Percentage) (นิภา  เมธธาวีชัย, 2543, หนา 128) 

 P  =   
  

 P  =  คารอยละ 
 X  =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 N  =  จํานวนประชากร 
 

2) การหาคาเฉลี่ย (Mean) (สงศรี  ชมพูวงศ, 2547, หนา 55) 

 x     =  N

fx

 
 X    =  คาเฉลี่ย 

 X  =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
 N     =  จํานวนประชากร 
 

3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลวน  สายยศ และอังคนา  สาย
ยศ, 2540, หนา 53) 
 S         =   
 

S         =  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  fX   =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 
 N        =  จํานวนประชากร 
 

4) การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา  เมธธาวีชัย, 2543, หนา 238) 

 

t             =               X  1 -       X  2 
S1

2 
  –     S2

2 

N1         n2
 

 

เมื่อ  t       =  คาที - เทสท (t- test) 
X  1. X  2  =  คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 
S1

2. S2
2     =  ความแปรปรวนของคะแนนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

N1 . n2      =  จํานวนคะแนนของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 
 

N

X 100

)1(

)( 22



 
NN

fxfxN
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5) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา  
เมธธาวีชัย, 2543, หนา 110) 

 

 F       =   w

b

MS

MS

 
F       =  อัตราสวนของความแปรปรวน 

 MSb   =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
 MSw   =  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 
 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเรื่อง “การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูวิจัยตั้ง
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว 3 ประการ คอื 

1) เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน
เขตเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกตางกัน 

3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนกลุมตัวอยางเขตเทศบาลเมือง
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน จํานวน 245 คน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability 
Sampling) โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Specified Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํา
แบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณหาคาสถิติ 
สําหรับตอบวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามที่ตั้งไว มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
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4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณที่ใชในการเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 

 X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
  t (t – distribution) 
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  

F (F – distribution) 

 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom) 
 SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 Sig. แทน  นัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.2 ขั้นตอนวิเคราะหขอมูล   
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ใช

การวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนเขตเทศบาล
เมอืงชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ใชการทดสอบคาที (T-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใชการวิเคราะหหา
คาความถี่ (Frequency) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรที่ศึกษา ไดแก ประชาชนผูทีม่ีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมือง

ชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีคุณลักษณะปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ ใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ

ประชาชนทีม่ีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

126 
119 

51.40 
48.60 

รวม 245 100.00 
 

จากตารางที ่4.1 พบวา พบวา ประชาชน ทีต่อบแบบสอบถาม สวนมากเปนเพศชายจํานวน 
126 คน คิดเปนรอยละ51.40 สวนเพศหญิงจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 48.60 
 
ตารางที ่4.2 แสดงคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ

ประชาชนที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ จํานวน รอยละ 
20 - 30 ป 
31 - 40 ป 
41 - 50 ป 
50 ปขึ้นไป 

26 
69 
63 
87 

10.60 
28.20 
25.70 
35.50 

รวม 245 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ประชาชน ที่ตอบแบบสอบถาม สวนมากมีอายุ 31-40 ป จํานวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 28.20 รองลงมาคือมีอายุ 41-50 ป จํานวน 63 คน คิดเปน รอยละ 25.70 
และนอยที่สุดคือมอีาย ุ20-30 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 10.60  
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ตารางที่ 4.3 แสดงคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ
ประชาชนที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรีขึ้นไป 

23 
80 
60 
82 

09.40 
32.60 
24.50 
33.50 

รวม 245 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ประชาชน ที่ตอบแบบสอบถาม สวนมากมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 32.70 และนอยที่สุด มีการศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.40  
 
ตารางที ่4.4 แสดงคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ

ประชาชนที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
เกษตรกร 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง/พนักงานบริษัท 
รับราชการ/บุคลากรของรัฐ 

 21 
144 
54 
26 

8.60 
58.80 
22.00 
10.60 

รวม 245 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวา ประชาชน ที่ตอบแบบสอบถาม สวนมากมีอาชีพ คาขาย จํานวน 
144 คน คิดเปนรอยละ 58.80 รองลงมา คือ อาชีพ รับจาง จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 22.00 
และนอยที่สุด มอีาชีพ เกษตรกร จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.60  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

การศึกษาวิเคราะหการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใชการวิเคราะหหา คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยรวม ทั้ง 4 ดาน 

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

( X ) S.D. แปลผล 

1. ดานการประชาสัมพันธ 
2. ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3. ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
4. ดานการใหบริการ 

4.50 
4.55 
4.57 
4.43 

0.43 
0.48 
0.51 
0.51 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
รวม 4.51 0.41 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีโดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา 
ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดย
มีคาเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือ ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.55 และนอยสุดคือ ดานการใหบริการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 
ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.6 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการ
ประชาสัมพันธ 

 

ดานการประชาสัมพันธ ( X ) S.D. แปลผล 

1 มกีารแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดินลวงหนาใหกับผูมีหนาที่เสียภาษีทางไปรษณีย 

4.77 0.56 มากที่สุด 

2 มีการติดตั้งปายประชาสัมพันธและติดประกาศการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินตามชุมชนและสถานที่ตาง ๆ 

4.72 0.54 มากที่สุด 

3 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินผาน
เสียงตามสาย หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และหนวย
ประชาสัมพันธเคลื่อนที ่

4.72 0.59 มากที่สุด 

4 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินผาน
ชองทางเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน 

4.16 0.80 มาก 

5 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินดวยการ
แจกคูมือ แผนพับประชาสัมพันธ และแจงทางจดหมายขาว 

4.13 0.69 มาก 

รวม 4.50 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
พบวา มีการแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินลวงหนาใหกับผูมีหนาที่
เสียภาษีทางไปรษณีย อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.77 รองลงมาคือ มีการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธและติดประกาศการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามชุมชนและสถานที่ตาง ๆ อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.72 และนอยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินดวยการแจกคูมือ แผนพับประชาสัมพันธ และแจงทางจดหมายขาว อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.7 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรู
ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

  

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดินโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ 
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ประชาชนมีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลและมีรายไดจาก
ทรัพยสินนั้น และทราบวามีหนาที่ตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
4.67 รองลงมาคือ ประชาชนทราบขอมูลและระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอ
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.62 และนอยที่สุดคือ ประชาชน
ทราบขอมูลและขั้นตอนการยื่นแบบและการกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสินอยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.37 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( X ) S.D. แปลผล 

1.มทีรัพยสินอยูในเขตเทศบาลและมีรายไดจากทรัพยสินนั้นและ
ทราบวามีหนาที่ตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

4.67 0.55 มากที่สุด 

2.ทราบขอมูลและระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

4.62 0.57 มากที่สุด 

3.ทราบขอมลูและข้ันตอนการยื่นแบบและการกรอกรายละเอียด
แบบแสดงรายการทรัพยสิน 

4.37 0.65 มากที่สุด 

4.ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5.ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4.52 
4.60 

0.64 
0.62 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.55 0.48 มากที่สุด 
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ตารางที ่4.8 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอน
ในการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 

ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( X ) S.D. แปลผล 

1. มีการสํารวจและจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพตาง ๆ อยาง
ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการใหบริการรับชําระภาษ ี

4.52 0.63 มากที่สุด 

2. มีการรับยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินและตรวจสอบความ
ถูกตอง เรียบรอย 

4.58 0.58 มากที่สุด 

3. มีการประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีดวยความถูกตอง
เหมาะสม และเปนธรรม 

4.56 0.60 มากที่สุด 

4. มีการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความ
โปรงใส 

4.59 0.58 มากที่สุด 

5. มีการรับชําระคาภาษีอยางถูกตอง ภายในระยะเวลาที่
กําหนด  

4.62 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ 
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีการรับชําระคาภาษีอยางถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ มีการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็ว ชัดเจน 
และมีความโปรงใส อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 และนอยที่สุดคือ การสํารวจและ
จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการใหบริการรับชําระภาษ ี
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.52 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.9 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการ
ใหบริการ 

 

ดานการใหบริการ ( X ) S.D. แปลผล 

1.สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม เปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด สวยงาม 

 
4.13 

 
0.76 

 
มาก 

2.อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความพรอมและเพียงพอ
ตอการใหบริการ 

 
4.24 

 
0.78 

 
มาก 

3.พนักงานเจาหนาที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษีสามารถ
ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหรายละเอียดตาง ๆ ไดถูกตอง 
ชัดเจน เขาใจงาย 

 
 

4.59 

 
 

0.54 

 
 

มากที่สุด 
4.พนักงานเจาหนาที่ มีความสุภาพ ออนนอม ใหบริการดวย
ความกระตือรือรน มีมนุษยสัมพันธที่ดี อํานวยความสะดวก
ใหกับผูมารับบริการ 
5.มีการใหบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการใหบริการชวงพัก
กลางวัน และเปดใหบริการในทุกวันหยุดราชการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูมาติดตอชําระภาษ ี

 
 

4.61 
 
 

4.61 

 
 

0.60 
 
 

0.61 

 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
รวม 4.43 0.51 มาก 

 

จากตารางที่ 4.9 พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
พบวา มีการใหบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการใหบริการชวงพักกลางวัน และเปดใหบริการใน
ทุกวันหยุดราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาติดตอชําระภาษี อยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.61 รองลงมาคือ พนักงานเจาหนาที่ มีความสุภาพ ออนนอม ใหบริการดวยความ
กระตือรือรน มีมนุษยสัมพันธที่ดี อํานวยความสะดวกใหกับผูมารับบริการ อยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.61 และนอยที่สุดคือ สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด 
สวยงาม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.13 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไววา ประชาชน ที่มี เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ

ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

ของประชาชน ที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. แปลผล 
ชาย 126 4.49 0.44 มาก 
หญิง 119 4.54 0.37 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.10 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งเพศหญิง และ เพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด โดยมคีาเฉลี่ย 4.54 และมีคาเฉลี่ย 4.49 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม
ทั้ง 4 ดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. t Sig. (2-
tailed) 

ชาย 126 4.49 0.44 -0.97 0.33 
หญิง 119 4.54 0.37   

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 
ดาน ไมแตกตางกนั  
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ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน ที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. แปลผล 
ชาย 126 4.49 0.45 มาก 
หญิง 119 4.51 0.40 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.12 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ดานการประชาสัมพันธ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 และมีคาเฉลี่ย 4.49 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการ
ประชาสัมพันธ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. t Sig. (2-
tailed) 

ชาย 126 4.49 0.45 -0.40 0.68 
หญิง 119 4.51 0.40   

 

จากตารางที่ 4.13 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการ
ประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

ของประชาชน ที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. แปลผล 
ชาย 126 4.53 0.51 มากที่สุด 
หญิง 119 4.58 0.45 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.14 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.58 
และมีคาเฉลี่ย 4.53 ตามลําดับ 



55 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดาน
ความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. t Sig. (2-
tailed) 

ชาย 126 4.53 0.51 -0.78 0.42 
หญิง 119 4.58 0.45   

 

จากตารางที่ 4.15 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานความรู
ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไมแตกตางกัน  
 
ตารางที ่4.16 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น 

ของประชาชน ที่มีตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. แปลผล 
ชาย 126 4.54 0.55 มากที่สุด 
หญิง 119 4.60 0.46 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.16 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 และมี
คาเฉลี่ย 4.54 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน เ กี ่ย วกับการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและท่ีดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานขัน้ตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. t Sig. (2-
tailed) 

ชาย 126 4.54 0.55 -1.02 0.30 
หญิง 119 4.60 0.46   

 

จากตารางที่ 4.17 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอน
ในการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.18 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. แปลผล 
ชาย 126 4.40 0.53 มาก 
หญิง 119 4.47 0.48 มาก 

 

จากตารางที่ 4.18 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ดานการใหบริการ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 และมีคาเฉลี่ย 4.47 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน เ กี ่ย วกับการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ดานการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n ( X ) S.D. t Sig. (2-
tailed) 

ชาย 126 4.40 0.53 -1.00 0.31 
หญิง 119 4.47 0.48   

 

จากตารางที่ 4.19 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการ
ใหบริการ ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.20 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n ( X ) S.D. แปลผล 
20-30 ป 26 4.46 0.38 มาก 
31-40 ป 69 4.55 0.36 มากที่สุด 

41-50 ป 63 4.51 0.46 มากที่สุด 
50 ปขึ้นไป 87 4.50 0.41 มาก 

รวม 245 4.51 0.41 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.20 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนก
ตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 เมื่อแยกตามชวงอายุ พบวา ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.55 รองลงมา
คือผูที่มีอายุระหวาง 41-50 ป อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีอายุ
ระหวาง 20-30 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอาย ุ

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.20 3 0.06 0.403 0.75 
ภายในกลุม 41.27 241 0.17   

รวม 41.48 244    
 

จากตารางที่ 4.21 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 
ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.22 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n ( X ) S.D. แปลผล 
20-30 ป 26 4.50 0.32 มาก 
31-40 ป 69 4.59 0.35 มากที่สุด 

41-50 ป 63 4.44 0.53 มาก 
50 ปขึ้นไป 87 4.46 0.42 มาก 

รวม 245 4.50 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 4.22 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ 
จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 เมื่อแยกตามชวงอายุ พบวา ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 
รองลงมาคือผูที่มีอายุระหวาง 20-30 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 และนอยที่สุด คือ ผูที่มี
อายรุะหวาง 41-50 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่4.23 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตามอาย ุ

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.90 3 0.30 1.63 0.18 
ภายในกลุม 44.42 241 0.18   

รวม 45.33 244    
 

จากตารางที่ 4.23 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการ
ประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.24 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n ( X ) S.D. แปลผล 
20-30 ป 26 4.43 0.43 มาก 
31-40 ป 69 4.57 0.44 มากที่สุด 

41-50 ป 63 4.56 0.56 มากที่สุด 
50 ปขึ้นไป 87 4.56 0.47 มากที่สุด 

รวม 245 4.55 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.24 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานความรูของประชาชน
เกีย่วกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.55 เมื่อ
แยกตามชวงอายุ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 รองลงมาคือผูที่มีอายุระหวาง 41-50 ป อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
4.56 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีอายุระหวาง 20-30  ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่4.25 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอาย ุ

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.40 3 0.13 0.56 0.63 
ภายในกลุม 57.51 241 0.23   

รวม 57.92 244    
 

จากตารางที่ 4.25 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานความรู
ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 



60 
 

ตารางที่ 4.26 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ n ( X ) S.D. แปลผล 
20-30 ป 26 4.39 0.43 มาก 
31-40 ป 69 4.57 0.44 มากที่สุด 

41-50 ป 63 4.61 0.56 มากที่สุด 
50 ปขึ้นไป 87 4.59 0.47 มากที่สุด 

รวม 245 4.57 0.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.26 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 เมื่อแยกตามชวง
อายุ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดย
มีคาเฉลี่ย 4.61 รองลงมาคือผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 และนอย
ทีสุ่ด คือ ผูที่มีอายุระหวาง 20-30  ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.39 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษโีรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามอาย ุ

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.01 3 0.33 1.29 0.27 
ภายในกลุม 62.90 241 0.26   

รวม 63.91 244    
 

จากตารางที่ 4.27 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอน
ในการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.28 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n ( X ) S.D. แปลผล 
20-30 ป 26 4.50 0.46 มาก 
31-40 ป 69 4.47 0.51 มาก 

41-50 ป 63 4.42 0.48 มาก 
50 ปขึ้นไป 87 4.39 0.54 มาก 

รวม 245 4.43 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 4.28 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการใหบริการ จําแนก
ตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 เมื่อแยกตามชวงอายุ พบวา ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุระหวาง 20-30 ป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือผูที่
มีอายุระหวาง 31-40 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.47 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.39 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่4.29 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามอายุ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.42 3 0.14 0.54 0.65 
ภายในกลุม 63.28 241 0.26   

รวม 63.70 244    
 

จากตารางที่ 4.29 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการ
ใหบริการ ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.30 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n ( X ) S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

23 
80 

4.41 
4.49 

0.40 
0.39 

มาก 
มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 60 4.51 0.42 มากที่สุด 
ปริญญาตรีขึ้นไป 82 4.56 0.41 มากที่สุด 
Total 245 4.51 0.41 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.30 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนก
ตามการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 เมื่อแยกตามระดับการศึกษา พบวา 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส./ปวท. อยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.51 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 ตามลําดับ 
 
ตารางที ่4.31 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.47 3 0.15 0.93 0.42 
ภายในกลุม 41.00 241 0.17   

รวม 41.48 244    
 

จากตารางที่ 4.31 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มกีารศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยรวม
ทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.32 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตาม
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n ( X ) S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

23 
80 

4.25 
4.45 

0.62 
0.40 

มาก 
มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 60 4.47 0.39 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 82 4.63 0.37 มากที่สุด 
Total 245 4.50 0.43 มาก 

 

จากตารางที่ 4.32 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ 
จําแนกตามการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 เมื่อแยกตามระดับการศึกษา 
พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.63รองลงมาคือการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.47 และนอยที่สุด คือการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตามการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.23 3 1.07 6.16 0.00* 
ภายในกลุม 42.10 241 0.17   

รวม 45.33 244    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.33 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงไดทําการวิเคราะหตอโดยวิธีหาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.34 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูของประชาชน เกี ่ย วกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ ที่
มกีารศึกษาตางกัน ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 

 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.34 ผลจากการหาความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยจะเห็นไดวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ แตกตางกัน ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
มีความรู และมีประสบการณมากกวา สามารถรับรูขาวสารจากการประชาสัมพันธไดดีและหลาย
ชองทางมากกวา จึงมีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาตอนตน และประชาชนที่มีการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สวนประชาชนที่มี
การศึกษาระดับอื่นไมพบความแตกตางเปนรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส./
ปวท. 

ปริญญาตรีขึ้นไป 

( X = 4.25) ( X = 4.45) ( X = 4.47) ( X = 4.63) 
 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 

 ( X =4.25) 
- -0.19 -0.22 -0.38* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

( X =4.45) 
 - -0.02 -0.18* 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 

( X =4.47) 
  - -0.16 

ปริญญาตรีขึ้นไป 

( X =4.63) 
   - 
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ตารางที่ 4.35 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n ( X ) S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

23 
80 

4.46 
4.53 

0.42 
0.49 

มาก 
มากที่สุด 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 60 4.56 0.48 มากที่สุด 
ปริญญาตรีขึ้นไป 82 4.60 0.50 มากที่สุด 
Total 245 4.55 0.48 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.35 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
4.55 เมื่อแยกตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. อยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.56 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนก
ตามการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.40 3 0.13 0.56 0.63 
ภายในกลุม 57.52 241 0.23   

รวม 57.92 244    
 

จากตารางที่ 4.36 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาน
ความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.37 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษโีรงเรือนและ
ที่ดิน จําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n ( X ) S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

23 
80 

4.53 
4.55 

0.42 
0.53 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 60 4.59 0.50 มากที่สุด 
ปริญญาตรีขึ้นไป 82 4.58 0.52 มากที่สุด 
Total 245 4.57 0.51 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.37 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 เมื่อแยก
ตามระดับการศึกษา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ที่มกีารศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
4.59 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.58 และนอย
ที่สุด คือ ผูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 
4.53 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตาม
การศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.09 3 0.03 0.12 0.94 
ภายในกลุม 63.81 241 0.26   

รวม 63.91 244    
 

จากตารางที่ 4.38 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาน
ขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.39 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n ( X ) S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

23 
80 

4.41 
4.45 

0.47 
0.50 

มาก 
มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 60 4.41 0.55 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 82 4.44 0.50 มาก 
Total 245 4.43 0.51 มาก 

 

จากตารางที่ 4.39 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการใหบริการ จําแนก
ตามการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 เมื่อแยกตามระดับการศึกษา พบวา 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 และนอยที่สุด คือ ผูที่มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.07 3 0.02 0.09 0.96 
ภายในกลุม 63.63 241 0.26   

รวม 63.70 244    
 

จากตารางที่ 4.40 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาน
การใหบริการ ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.41 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n ( X ) S.D. แปลผล 
เกษตรกร 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

21 
144 

4.43 
4.54 

0.43 
0.39 

มาก 
มากที่สุด 

รับจาง/พนักงานบริษัท 54 4.47 0.40 มาก 
รับราชการ/บุคลากรของรัฐ 26 4.49 0.49 มาก 
Total 245 4.51 0.41 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.41 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนก
ตามอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 เมื่อแยกตามอาชีพ พบวา ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือผูที่มีอาชีพรับราชการ/บุคลากรของรัฐ 
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.49 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีอาชีพเกษตรกร อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.43 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน จําแนกตามอาชีพ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.40 3 0.13 0.79 0.49 
ภายในกลุม 41.07 241 0.17   

รวม 41.48 244    
 

จากตารางที่ 4.42 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยรวมทั้ง 
4 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.43 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ จําแนกตาม
อาชีพ 

 

อาชีพ n ( X ) S.D. แปลผล 
เกษตรกร 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

21 
144 

4.31 
4.54 

0.69 
0.36 

มาก 
มากที่สุด 

รับจาง/พนักงานบริษัท 54 4.43 0.43 มาก 
รับราชการ/บุคลากรของรัฐ 26 4.54 0.44 มากที่สุด 
Total 245 4.50 0.43 มาก 

 

จากตารางที่ 4.43 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ 
จําแนกตามอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 เมื่อแยกตามอาชีพ พบวา ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพรับราชการ/บุคลากรของ
รัฐ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือผูที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีอาชีพเกษตรกร อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.31 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.44 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานประชาสัมพันธ จําแนกตามอาชีพ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.27 3 0.42 2.33 0.07 
ภายในกลุม 44.05 241 0.18   

รวม 45.33 244    
 

จากตารางที่ 4.44 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาน
ประชาสัมพันธ ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.45 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n ( X ) S.D. แปลผล 
เกษตรกร 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

21 
144 

4.51 
4.57 

0.46 
0.49 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รับจาง/พนักงานบริษัท 54 4.55 0.46 มากที่สุด 
รับราชการ/บุคลากรของรัฐ 26 4.46 0.53 มาก 
Total 245 4.55 0.48 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.45 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานความรูของประชาชน
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.55 
เมื่อแยกตามอาชีพ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 
รองลงมาคือผูที่มีอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัท อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.55 และนอยที่สุด 
คือ ผูที่มีอาชีพรับราชการ/บุคลากรของรัฐ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนก
ตามอาชีพ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.29 3 0.09 0.40 0.74 
ภายในกลุม 57.63 241 0.23   

รวม 57.92 244    
 

จากตารางที่ 4.46 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานความรู
ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.47 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n ( X ) S.D. แปลผล 
เกษตรกร 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

21 
144 

4.48 
4.59 

0.42 
0.50 

มาก 
มากที่สุด 

รับจาง/พนักงานบริษัท 54 4.55 0.53 มากที่สุด 
รับราชการ/บุคลากรของรัฐ 26 4.58 0.55 มากที่สุด 
Total 245 4.57 0.51 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.47 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 เมื่อแยกตาม
อาชีพ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมาคือผูที่มีอาชีพ
รับราชการ/บุคลากรของรัฐ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.58 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีอาชีพ
เกษตรกร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.48 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.48 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จําแนกตามอาชีพ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.21 3 0.07 0.27 0.84 
ภายในกลุม 63.69 241 0.26   

รวม 63.91 244    
 

จากตารางที่ 4.48 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาน
ขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.49 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n ( X ) S.D. แปลผล 
เกษตรกร 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

21 
144 

4.41 
4.48 

0.46 
0.50 

มาก 
มาก 

รับจาง/พนักงานบริษัท 54 4.34 0.50 มาก 
รับราชการ/บุคลากรของรัฐ 26 4.38 0.59 มาก 
Total 245 4.43 0.51 มาก 

 

จากตารางที่ 4.49 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการใหบริการ จําแนก
ตามอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 เมื่อแยกตามอาชีพ พบวา ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือผูที่มีอาชีพเกษตรกร อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.41 และนอยที่สุด คือ ผูที่มีอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัท อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
4.34 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.50 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.90 3 0.30 1.15 0.32 
ภายในกลุม 62.80 241 0.26   

รวม 63.70 244    
 

จากตารางที่ 4.50 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการ
ใหบริการ ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.51 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมือง
ชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

 

สมมติฐาน สถิติ โดยรวม ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3.การศึกษา 
4. อาชีพ 

T – test 
F – test 
F – test 
F - test 

0.33 
0.75 
0.42 
0.49 

0.68 
0.18 
0.00* 
0.07 

0.42 
0.63 
0.63 
0.74 

0.30 
0.27 
0.94 
0.84 

0.31 
0.65 
0.96 
0.32 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.51 สรุปไดวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน โดยรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวา ประชาชนที่มีการศึกษา
ตางกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

ผูวิจัยไดตั้งคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaire) สําหรับใหผูตอบ
แบบสอบถาม ไดนําเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และใชการวิเคราะหหาคาความถี่ 
(Frequency) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายที่ปรากฏดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.52 แสดงคาความถี่ (Frequency) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ 

 

ปญหา ความถี่ ขอเสนอแนะ ความถี่ 
1. ประชาชนขาดความรู

ความเข า ใจ ในการ
เขาถึงระบบเว็บไซต
และชองทางสื่อสังคม
ออนไลน 
 

40 1. เทศบาลควรใหความรู และแจ ง ใหประชาชน
รับทราบและเขาใจวามีการประชาสัมพันธการชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินผานทางเว็บไซตและชองทาง
สื่อสังคมออนไลน เพื่อใหประชาชนสามารถเปดเขา
ไปศึกษาขอมูลขาวสารการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินไดตลอดเวลา 

38 

 

จากตารางที่ 4.52 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ไดเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการประชาสัมพันธ โดยใหเทศบาลให
ความรูและแจงใหประชาชนเขาใจและรับทราบวามีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผานทางเว็บไซตและชองทางสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหประชาชนสามารถเปดเขาไปศึกษาขอมูล
ขาวสารการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินไดตลอดเวลา 
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ตารางที่ 4.53 แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่ 
1.  ประชาชนขาดความรูความ

เขาใจในขั้นตอนการยื่นแบบ
และการกรอกรายละเอียด
แบบแสดงรายการทรัพยสิน 

21 1. พนักงานเจาหนาที่ควรใหความรู ชี้แจง อธิบาย
และบอกถึงรายละเอียดตาง ๆ ใหประชาชนไดรับ
ทราบ รับรูขอมูลและมีความเขาใจในการกรอก
รายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสินของ
ตนเองไดอยางถูกตอง 

18 

 

จากตารางที่ 4.53 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ไดเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน คือ ใหพนักงานเจาหนาทีใ่หความรู ชี้แจง อธิบายและบอกถึงรายรายละเอียดตาง ๆ 
ใหประชาชนไดรับทราบ รับรูขอมูลและมีความเขาใจในการกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินของตนเองไดอยางถูกตอง 

 
ตารางที่ 4.54 แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่
1. ความลาชาในการแจงผล

การประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 

82 1. พนักงานเจาหนาที่ควรแจงผลการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดินใหเร็วขึ้น เพื่อที่ประชาชนจะได
นําเงินมาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินไดรวดเร็ว
และเทศบาลจะไดมีรายไดเขาภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

80 

 

จากตารางที่ 4.54 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ไดเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน คือ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผลการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเร็วขึ้น เพื่อ
ประชาชนจะไดนําเงินมาชําระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินไดรวดเร็วและเทศบาลจะไดมีรายไดเขาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
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ตารางที่ 4.55 แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานการใหบริการ 

 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่
1. สถานที่ ใ ห บ ริ ก า ร ขาด

ความเปนระเบียบเรียบรอย  
54 1. พนักงานเจาหนาที่ควรจัดเก็บเอกสารใหเปน

ระเบียบ เรียบรอย สวยงาม เพื่อความเปน
ระเบียบ และมีความสะอาดสะอาน 

50 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ไดเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการใหบริการ คือ ใหพนักงานเจาหนาที่
จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เพื่อความเปนระเบียบ และมีความสะอาดสะอาน 
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จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยสรุปพบวา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ
ชาย สวนมากมีอายุ 31 – 40 ป สวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสวนมากมีอาชีพ
คาขาย มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการ
ประชาสัมพันธ ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และดานการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน อยูในระดับมากท่ีสุดตามลําดับ 

เมื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการประชาสัมพันธ พบวา 
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการเขาถึงระบบเว็บไซตและชองทางสื่อสังคมออนไลน ดานความรู
ของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน พบวา ประชาชนขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการ
ยื่นแบบและการกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พบวา มีความลาชาในการแจงผลการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และดานการใหบริการ 
พบวา สถานที่ใหบริการขาดความเปนระเบียบเรียบรอย 

 และจากปญหาดังกลาว พบวามีขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ดานการ
ประชาสัมพันธ คือ เทศบาลควรใหความรูและแจงใหประชาชนรับทราบและเขาใจวามีการ
ประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินผานทางเว็บไซตและชองทางสื่อสังคมออนไลน เพื่อให
ประชาชนสามารถเปดเขาไปศึกษาขอมูลขาวสารการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินไดตลอดเวลา ดาน
ความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ พนักงานเจาหนาที่ควรใหความรู ชี้แจง 
อธิบายและบอกถึงรายละเอียดตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ รับรูขอมูลและมีความเขาใจในการ
กรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสินของตนเองไดอยางถูกตอง ดานขั้นตอนในการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน คือ พนักงานเจาหนาที่ควรแจงผลการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเร็วขึ้น เพื่อ
ประชาชนจะไดนําเงินมาชําระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินไดรวดเร็วและเทศบาลจะไดมีรายไดเขาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และดานการใหบริการ คือ พนักงานเจาหนาที่ควรจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ 
เรียบรอย สวยงาม เพือ่ความเปนระเบียบ และมีความสะอาดสะอาน 



 
บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย รวมถึงการสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ไว 3 ประการ คือ 

1) เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
แตกตางกัน 

3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีและมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ที่มายื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 245 คน โดยวิธีการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) และใชวิธีการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยสุมแบบบังเอิญในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด ใชสถิติบรรยาย ไดแก 
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
อนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-
Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนราย
คูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) โดยใชการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัย ตามขอคนพบ (Fact Findings) ไดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 



79 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิ เคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพ พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 51.40 มีอายุ 50 ป
ขึ้นไป จํานวน 87 คน คดิเปนรอยละ 35.50 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 82 คน 
คิดเปนรอยละ 33.50 และมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 58.80  

5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พบวา 
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด และจําแนกในแตละดาน 
มีผลดังนี้ 

1) ดานการประชาสัมพันธ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับ
มาก  

2) ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน พบวา ความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมากที่สุด 

3) ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน พบวา ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมากที่สุด 

4) ดานการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมาก 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพตางกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดานการประชาสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้  
5.2.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
จากผลการวิเคราะหขอมูล ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 
พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไดนําหลักการบริหารการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการใน
การจัดเก็บภาษี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
รวมถึงคําสั่งและหนังสือสั่งการตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแสวงหากลยุทธ แสวงหาวิธีใน
การเรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน การสรางแรงจูงใจในการชําระภาษีใหกับประชาชน ให
ความรู ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําแกประชาชน ใหประชาชนไดรับความรู และมีความเขาใจในการ
ชําระภาษี ตระหนักถึงความสําคัญในการชําระภาษี และยินยอมชําระภาษีใหกับเทศบาลโดยความ
สมัครใจและดวยความเต็มใจ ทั้งดานการประชาสัมพันธ ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และดานการใหบริการ ในระดับ
มากที่สุด ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร และสนองตอบตอความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณษา  สุขเจริญ ไดวิจัยเรื่อง “ปญหาการเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา ระดับปญหาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูในระดับ
มาก ดานที่มีปญหาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมากที่สุด คือดานความรูของประชาชน ดาน
กระบวนการในการเสียภาษี ดานเทคโนโลยี และดานเจาหนาที่ ตามลําดับ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นภาพร  จุดาบุตร ไดวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง โดยรวมอยูในระดับมากทั้ง 4 
ดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา คือ ดานสถานที่ใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการประชาสัมพันธ 2) ดาน
ความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3) ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 4) ดานการใหบริการ  

1) ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประชาสัมพันธ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ดานการประชาสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลเมือง
ชะอําใหความสําคัญในเรื่องการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบ มีชองทางการประชาสัมพันธที่ครอบคลุม ทันสมัยและมีความ
ทั่วถึง มีการแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินทางไปรษณีย มีการ
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ติดตั้งปายประชาสัมพันธ มีการติดประกาศการชําระภาษีตามชุมชนและสถานที่ตาง ๆ มีการ
ประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินผานเสียงตามสาย หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เคเบิ้ล
ทีวี หนวยรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน ตลอดจนการแจกคูมือ แผนพับ
ประชาสัมพันธ และทางจดหมายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอําไดอยางถูกตอง ทั่วถึง ตระหนักและเขาใจถึงหนาที่ของ
ตนเองในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับทางเทศบาล จึงสงผลใหดานการประชาสัมพันธ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร  ภูตองลม ไดวิจัย
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองขาม อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ” โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการประชาสัมพันธ มคีาเฉลี่ยในระดับมาก  

2) ผลการวิเคราะหขอมูลดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน วาเปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของทรัพยสินที่ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหา
ผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเองโดยปกติหรือใหผูอื่นนําไปใชประโยชน 
โดยมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์มีหนาที่จะตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับ
ทองถิ่นนั้น ๆ มีการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือน และชําระคาภาษีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี ระเบียบในการ
จัดเก็บภาษี วิธีการดําเนินการและขั้นตอนการชําระภาษี ประโยชนที่ไดรับจากการเสียภาษีใหแก
ทองถิ่น ทําใหประชาชนมายื่นแบบและชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับเทศบาลภายในระยะเวลาที่
กําหนดดวยสํานึกที่ดี และมีความเต็มใจ จึงสงผลใหดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน
และที่ดินโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรศักดิ์  บางทาไม ได
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บภาษีทองถิ่นเทศบาลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบวา ดานความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอยูใน
ระดับนอย เทศบาลจะตองจัดทําแผนพัฒนาความรวมมือดานภาษีโดยเนนเรื่องการสรางความรูความ
เขาใจในเรื่องภาษี 

3) ผลการวิเคราะหขอมูลดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน พบวา 
ประชาชน มีความคิดเห็นตอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา หนวยงานเทศบาลมกีารสํารวจและจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพตาง ๆ 
อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการใหบริการรับชําระภาษี มีการรับยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินและตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย มีการประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีดวยความ
ถูกตองเหมาะสม และเปนธรรม มีการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความโปรงใส มี
การรับชําระคาภาษีอยางถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด ประชาชนสามารถยื่นแบบแสดงรายการ 
รับการประเมินภาษี และชําระภาษีไดอยางถูกตอง รวดเร็ว จึงสงผลใหดานขั้นตอนในการชําระภาษี
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โรงเรือนและที่ดิน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 

4) ผลการวิเคราะหขอมูลดานการใหบริการ พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ดาน
การใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลมีการจัดสถานที่ใหบริการ
ประชาชนอยางเหมาะสม มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม มีอุปกรณอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ มีความพรอมและเพียงพอตอการใหบริการ พนักงานเจาหนาที่ มีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับภาษี สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหรายละเอียดตาง ๆ ไดถูกตอง ชัดเจน เขาใจ
งาย มีความสุภาพ ออนนอม ใหบริการดวยความกระตือรือรน มีมนุษยสัมพันธที่ดี อํานวยความ
สะดวกใหกับผูมารับบริการ มีการใหบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการใหบริการชวงพักกลางวัน 
และเปดใหบริการในทุกวันหยุดราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาติดตอชําระภาษี จึงสงผล
ใหหลักการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาพร  
จุดาบุตร ไดทําวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลโพธิ์ทองโดยรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก
สูงไปหาต่ํา คือ ดานสถานที่ใหบริการ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก  

5.2.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยจําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยจําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งเพศหญิง และ เพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแตละสวนมี
ประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1) จากสมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 
ดาน ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อธิบายไดวา ประชาชนผูที่มีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลและมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ไม
วาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ตางก็ตองมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับเทศบาลตามที่
กฎหมายไดกําหนดไว โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพวรรณ  แกวคุณเมือง ไดทําวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผูรับบริการตอการ
ใหบริการจัดเก็บภาษี กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย” ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูรับบริการตอการใหบริการจัดเก็บ
ภาษี กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคายจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนที่มีเพศ อาย ุสถานภาพการศึกษาและรายไดตอเดือนตางกัน มีทัศนคติ
ตอการใหบริการจัดเก็บภาษี กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัด
หนองคายโดยรวมไมแตกตางกัน 

2) จากสมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มอีายตุางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 
ดาน ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อธิบายไดวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน ไมวาจะมีอายุนอยหรือมีอายุมาก หรือจะเปนวัย
ไหนก็ตาม ที่มีทรัพยสินและมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ตางก็มีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดวยกันทุกคนตามที่กฎหมายไดกําหนดไว โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช 2475 ชวงอายุจึงไมมีผลตอระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นุจริญ  วงษสุภาพ ไดทําวิจัยเรื่อง “สภาพและปญหาในการจัดเก็บภาษี
องคการบริหารสวนตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย
พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการเสียภาษีของประชาชนจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลของประชาชนที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไมแตกตางกัน 

3) จากสมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ผลการวิจัย
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อธิบายไดวา ประชาชนทุกคนไมวาจะมีการศึกษาระดับใดก็ตาม 
ถามีทรัพยสินและมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ตางก็มีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดวยกันทุกคน
โดยหลีกเลี่ยงไมไดตามที่กฎหมายไดกําหนดไว โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรสิตา  พิมพอภิวานิช ไดทําวิจัยเรื่อง 
“ความพึงพอใจของผูประกอบการในการจัดเก็บภาษีปายขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษา 
ตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดเก็บภาษีปายขององคการบริหาร
สวนตําบล กรณีศึกษา ตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโดยรวมไมแตกตางกัน 

4) จากสมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อธิบายไดวา ประชาชนทุกคนไมวาจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ถามี
ทรัพยสินและมีรายไดจากทรัพยสินนั้น ตางก็มีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินดวยกันทุกคนโดย
หลีกเลี่ยงไมไดตามที่กฎหมายไดกําหนดไว โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช 2475 อาชีพจึงไมมีผลตอตอระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย  แกววงษา ไดทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ” 
ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีเพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได
ตอเดือนตางกัน มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 

ขอคนพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลดังกลาวมาแลว สามารถ
สรุปผลเปนขอเสนอแนะ โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
1) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานที่ 1 คือ ดานการประชาสัมพันธ พบวาอยูใน

ระดับมาก ดังนั้น เทศบาลเมืองชะอํา ควรรักษามาตรฐาน และพัฒนาการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินใหกับประชาชน ดวยการแจกคูมือ แผนพับประชาสัมพันธ แจง
ทางจดหมายขาว รวมถึงประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตและชองทางสื่อสังคมออนไลนใหมากขึ้น เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารไดหลายชองทางมากข้ึนอยางทัว่ถึง 

2) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานที่ 2 คือ ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พบวา อยูในระดับมากที่สุด ดังนั้น เทศบาลเมืองชะอํา ควรรักษามาตรฐานไวให
มากที่สุด ในการทําใหประชาชนรูหนาที่ในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และรูระยะเวลาในยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินของตนกับทางเทศบาล เพื่อประโยชนสูงสุด
ตอเทศบาลในการจัดเก็บภาษี และเปนตัวอยางที่ดีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกลเคียง 
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3) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานที่ 3 คือ ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พบวา อยูในระดับมากที่สุด ดังนั้น เทศบาลเมืองชะอํา ควรรักษามาตรฐานไวใหมากที่สุด 
ในขั้นตอนการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็ว ชัดเจน มีความเปนธรรมแกประชาชน และมีการรับ
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากประชาชนอยางถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดความ
เรียบรอย ถูกตอง ครบถวน เหมาะสม แนนอน ยุติธรรม เปนธรรม ประหยัด สะดวก และมีความ
โปรงใส สอดคลองกับหลักเกณฑที่ดีในการจัดเก็บภาษี เพื่อใหการบริหารงานดานจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อเปนตัวอยางที่ดีในทางปฏิบัติใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอ่ืน ๆ 

4) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานที่ 4 คือ ดานการใหบริการ พบวา อยูในระดับมาก 
ดังนั้น เทศบาลเมืองชะอํา ควรรักษามาตรฐาน และพัฒนาปรับปรุงสถานที่ใหบริการใหมีความ
เหมาะสม มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม จัดใหมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
อยางเพียงพอ พรอมที่จะใหบริการประชาชนอยูตลอดเวลา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนผูมาติดตอชําระภาษี 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากผลการวิจัย การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล

ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
1) ควรศึกษาเรื่องการใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการประชาสัมพันธการ

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินผานทางเว็บไซตและทางสื่อสังคมออนไลน ตลอดจนการวิธีการเขาถึง
ชองทางสื่อประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจ สามารถศึกษา และรับรูขอมูลขาวสารได
อยางทั่วถึง 

2) ควรศึกษาเรื่องการใหบริการของเทศบาลที่มีตอประชาชนเกี่ยวกับสถานที่ใหบริการ 
และอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใหบริการ และอํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนที่มาติดตอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

3) ควรศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความลาชาในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเทศบาล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชอง (   ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงหรือ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด หรือเติมขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ ขอมูลที่ไดทั้งหมด
จะปกปดเปนความลับ แตจะนําไปวิเคราะหเพื่อนําผลการวิจัยเทานั้น 

แบบสอบถามมีอยู 3 ตอน มีดังตอไปนี ้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 
 ผู วิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ เสียสละเวลาอันมีคาของทานตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ ซึ่งผูวิจัยคาดวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรีตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กันยารัตน อาจแสน 
       ผูวิจัย 
คณะสังคมศาสตร 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับทาน ดังนี้ 
1. เพศ 
 (   ) ชาย 
 (   ) หญิง 
 
2. อาย ุ
 (   ) 20-30 ป 
 (   ) 31-40 ป 
 (   ) 41-50 ป 
 (   ) 50 ปขึ้นไป 
 
3. การศึกษา 
 (   ) ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนตน 
 (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
 (   ) อนุปริญญา / ปวส. /ปวท. 
 (   ) ปริญญาตรีขึ้นไป 
  
4. อาชีพ 
 (   ) เกษตรกร 
 (   ) คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 
 (   ) รับจาง / พนักงานบริษัท 
 (   ) รับราชการ / บุคลากรของรัฐ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความสอดคลองของแตละขอที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทานเพียงชองเดียว 

5 หมายความวา  มากที่สุด 
4 หมายความวา  มาก 
3 หมายความวา  ปานกลาง 
2 หมายความวา  นอย 
1 หมายความวา  นอยที่สุด 
 

ขอ ขอความ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานการประชาสัมพันธ 
1 มีการแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการชําระภาษีโรงเรือน

และที่ดินลวงหนาใหกับผูมีหนาที่เสียภาษีทางไปรษณียมาก
นอยเพียงใด 

     

2 มีการติดปาย ติดประกาศประชาสัมพันธการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินตามชุมชนและสถานที่ตาง ๆ มากนอย
เพียงใด 

     

3 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินผานเสียง
ตามสาย หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และหนวย
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ มากนอยเพียงใด 

     

4 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินผานทาง
เว็บไซดและชองทางสื่อสังคมออนไลน มากนอยเพียงใด 

     

5 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินดวยการ
แจกคูมือ แผนพับประชาสัมพันธ และแจงทางจดหมายขาว 
มากนอยเพียงใด 

     

ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1 ทานมีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลและมีรายไดจากทรัพยสิน

นั้น และทราบวามีหนาที่ตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาก
นอยเพียงใด 

     

2 ทานทราบขอมูลและระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน มากนอยเพียงใด 

     

3 ทานทราบขอมูลและขั้นตอนการยื่นแบบและการกรอก
รายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสิน มากนอยเพียงใด 

     

4 ทานยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
มากนอยเพียงใด 
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ขอ ขอความ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 ทานชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
มากนอยเพียงใด 

     

ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1 มีการสํารวจและจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพตาง ๆ อยาง

ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอใหบริการรับชําระภาษี มาก
นอยเพียงใด 

     

2 มีการรับยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินและตรวจสอบความ
ถูกตอง เรียบรอย มากนอยเพียงใด 

     

3 มีการประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีดวยความถูกตอง 

เหมาะสม และเปนธรรม มากนอยเพียงใด 
     

4 มีการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความ
โปรงใส มากนอยเพียงใด 

     

5 มีการรับชําระคาภาษีอยางถูกตอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
มากนอยเพียงใด 

     

ดานการใหบริการ 
1 สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม เปนระเบียบเรียบรอย 

สะอาด สวยงาม มากนอยเพียงใด 
     

2 อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความพรอมและเพียงพอ
ตอการใหบริการ มากนอยเพียงใด 

     

3 พนักงานเจาหนาที่  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษี 
สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหรายละเอียดตาง ๆ 
ไดถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย มากนอยเพียงใด 

     

4 พนักงานเจาหนาที่ มีความสุภาพ ออนนอม ใหบริการดวย
ความกระตือรือรน มีมนุษยสัมพันธที่ดี อํานวยความสะดวก
ใหกับผูมารับบริการ มากนอยเพียงใด 

     

5 มีการใหบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม มีการใหบริการชวง
พักกลางวัน และเปดใหบริการในทุกวันหยุดราชการ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูมาติดตอชําระภาษี มากนอย
เพียงใด 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 

1.ดานการประชาสัมพันธ 

ปญหาและอุปสรรค ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 2.ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ปญหาและอุปสรรค ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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3.ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ปญหาและอุปสรรค ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

4.ดานการใหบริการ 

ปญหาและอุปสรรค ................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
สรุปผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
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การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC : Index of item Objective Congruence) 

จากผูเชี่ยวชาญผูตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย จํานวน 3 ทาน 
เกณฑการใหคะแนนดังนี้ +1 = เห็นดวย 0 = ไมแนใจ -1 = ไมเห็นดวย 

 
 

ขอที่ 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ

เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

ความเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ ∑R 

คา 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 

 ดานการประชาสัมพันธ       
1 มีการแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการ

ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินลวงหนาใหกับผู
มีหนาที่ เสียภาษีทางไปรษณียมากนอย
เพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

2 มีการติดปายประชาสัมพันธ ติดประกาศ
ประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินตามชุมชนและสถานที่ตาง ๆ มากนอย
เพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

3 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดินผานเสียงตามสาย หอกระจายขาว 
วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และหนวยประชา   
สัมพันธเคลื่อนที่ มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

4 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดินผานทางเว็บไซด และชองทางสื่อ
สังคมออนไลน มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

5 มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดินดวยการแจกคูมือ แผนพับประชา 
สัมพันธ และทางจดหมายขาว มากนอย
เพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

 ดานความรูของประชาชนเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

      

1 ทานมีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลและมี
รายไดจากทรัพยสินนั้น และทราบวามี
หนาที่ตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาก
นอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 
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ขอที่ 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ความเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ ∑R 

คา 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 
2 ทานทราบขอมูลและระยะเวลาในการยื่น

แบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อขอชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

3 ทานทราบขอมูลและขั้นตอนการยื่นแบบ
และการกรอกรายละเอียดแบบแสดงราย 
การทรัพยสิน มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

4 ทานยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

5 ทานชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

 ดานขั้นตอนในการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

      

1 มีการสํารวจและจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ
ตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
ตอใหบริการรับชําระภาษี มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

2 มีการรับยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินและ
ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย มากนอย
เพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

3 มีการประเมินคารายปและกําหนดคาภาษี
ดวยความถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรม 

มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

4 มีการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็วชัด 
เจน และมีความโปรงใส มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

5 มีการรับชําระคาภาษีอยางถูกตอง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

 ดานการใหบริการ       
1 สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม เปนระ 

เบียบ เรียบรอย สะอาด สวยงาม มากนอย
เพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

2 อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความ
พรอมและเพียงพอตอการใหบริการ มาก
นอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 
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ขอที่ 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
เทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ความเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ ∑R 

คา 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 
3 พนักงานเจาหนาที่ มีความรูความสามารถ

เกี่ยวกับภาษี สามารถใหคําแนะนํา ใหคํา 
ปรึกษา และใหรายละเอียดต าง ๆ ได
ถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

4 พนักงานเจาหนาที่ มีความสุภาพ ออนนอม 
ใหบริการดวยความกระตือรือรน มีมนุษย
สัมพันธที่ดี อํานวยความสะดวกใหกับผูมา
รับบริการ มากนอยเพียงใด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชได 

5 มีการใหบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม มี
การใหบริการชวงพักกลางวัน และเปดให 
บริการในทุกวันหยุดราชการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูมาติดตอชําระภาษี 
มากนอยเพียงใด 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใชได 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมือสัมประสิทธิอ์ัลฟาครอนบาค 
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คาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
เร่ือง “การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี” 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

มีการแจงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินลวงหนาใหกับผูมีหนาท่ีเสียภาษีทาง
ไปรษณียมากนอยเพียงใด 

 
81.03 

 
72.999 

 
.364 

 
.910 

มีการติดปายประชาสัมพันธ ติดประกาศประชาสัมพันธ
การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามชุมชนและสถานที่
ตางๆ มากนอยเพียงใด 

 
81.27 

 
70.616 

 
.515 

 
.907 

มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผานเสียงตามสาย หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เคเบิ้ล
ทีวี และหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี มากนอยเพียงใด 

 
80.93 

 
77.582 

 
-.062 

 
.918 

มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผานทางเว็บไซด และชองทางส่ือสังคมออนไลน มาก
นอยเพียงใด 

 
82.03 

 
67.482 

 
.532 

 
.908 

มีการประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดวยการแจกคูมือ แผนพับประชาสัมพันธ และทาง
จดหมายขาว มากนอยเพียงใด 

 
81.57 

 
66.944 

 
.732 

 
.901 

ทานมีทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลและมีรายไดจาก
ทรัพยสิน น้ัน และทราบวามีหนาที่ตองชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน มากนอยเพียงใด 

 
81.20 

 
71.338 

 
.591 

 
.906 

ทานทราบขอมูลและระยะเวลาในการย่ืนแบบแสดง
รายการทรัพยสินเพื่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
มากนอยเพียงใด 

 
81.23 

 
70.185 

 
.652 

 
.904 

ทานทราบขอมูลและขั้นตอนการย่ืนแบบและการกรอก
รายละเอียดแบบแสดงรายการทรัพยสิน มากนอย
เพียงใด 

 
81.20 

 
70.510 

 
.682 

 
.904 

ทานย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในระยะเวลาที่
กําหนด มากนอยเพียงใด 

 
81.23 

 
70.599 

 
.610 

 
.905 

ทานชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่
กําหนด มากนอยเพียงใด 

 
81.10 

 
70.714 

 
.648 

 
.905 
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Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

มีการสํารวจและจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพตาง ๆ 
อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอใหบริการรับ
ชําระภาษี มากนอยเพียงใด 

 
81.27 

 
68.892 

 
.725 

 
.902 

มีการรับย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสินและตรวจสอบ
ความถูกตอง เรียบรอย มากนอยเพียงใด 

 
81.40 

 
70.248 

 
.651 

 
.904 

มีการประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีดวยความ
ถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

 
81.37 

 
70.378 

 
.620 

 
.905 

มีการแจงผลการประเมินภาษีที่รวดเร็ว ชัดเจน และมี
ความโปรงใส มากนอยเพียงใด 

 
81.20 

 
68.441 

 
.751 

 
.902 

มีการรับชําระคาภาษีอยางถูกตอง ภายในระยะเวลาที่
กําหนด มากนอยเพียงใด 

 
81.23 

 
68.875 

 
.717 

 
.902 

สถานที่ ใหบริการมีความเหมาะสม เปนระเบียบ
เรียบรอย สะอาด สวยงาม มากนอยเพียงใด 

 
81.13 

 
68.189 

 
.767 

 
.901 

อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความพรอมและ
เพียงพอตอการใหบริการ มากนอยเพียงใด 

 
81.10 

 
68.852 

 
.769 

 
.902 

พนักงานเจาหนาท่ี มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษี 
สามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหรายละเอียด
ตาง ๆ ไดถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย มากนอยเพียงใด 

 
81.30 

 
72.217 

 
.383 

 
.910 

พนักงานเจาหนาที่ มีความสุภาพ ออนนอม ใหบริการ
ดวยความกระตือรือรน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี อํานวย
ความสะดวกใหกับผูมารับบริการ มากนอยเพียงใด 

 
81.43 

 
71.702 

 
.370 

 
.911 

มีการใหบริการในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีการใหบริการ
ชวงพักกลางวันและเปดใหบริการในทุกวันหยุดราชการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาติดตอชําระภาษี มาก
นอยเพียงใด 

 
 

82.17 

 
 

64.764 

 
 

.502 

 
 

.914 

 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
 

.910 
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 ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ – สกุล  : นางกันยารัตน  อาจแสน 
วัน เดือน ป เกิด  : 25 กันยายน 2520 
ภูมิลําเนาเดิม  : จังหวัดเพชรบุรี 
วุฒิการศึกษา 

  พ.ศ.2532 : ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
  พ.ศ.2535 : มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ.2537 : มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด จังหวัด 
เพชรบุรี   

พ.ศ.2538 : มัธยมศึกษาปที่ 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหญา 
ปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 

  พ.ศ.2552 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี วิทยาลัย 
การอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก 

  พ.ศ.2557 : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การทํางาน 

พ.ศ.2545 : เจาหนาที่จัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลบางปลา อําเภอ 
   เมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

  พ.ศ.2549 : เจาพนักงานจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลเมืองชะอํา อําเภอ 
     ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

พ.ศ.2559 : เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน กองคลัง เทศบาลเมือง 
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ที่อยูปจจุบัน  : 32/3 ถนนราษฎรพลี 1 ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
E-mail   : kwithk2520@gmail.com 
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