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หัวข้อ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของสำนักงาน เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร 

 ( Property Taxation Efficiency of the Khong Sam Wa District 
Office, Bangkok Metropolitan Administration)  

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
ชื่อนักศึกษา นางสาวนนลนีย์ อริยธนโรจน์ 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน 

และที่ดินของสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 92 คน เก็บ
รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำงานอยู่ในสำนักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานสมรส การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 5-10 และ 16-20 ปี รายได้ 10,000-20,000 และ 20,001-30,000 บาท 

2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพมาก ( X = 4.20, SD = .474) 

เมื่อแยกระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดินของสำนักงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความ
แน่นอน ( X =4.34, SD=.571) รองลงมาได้แก่ ด้านความยุติธรรม ( X =4.26, SD=.562) ด้านความ
สะดวก ( X =4.25, SD=.590) ด้านความเสมอภาค ( X =4.25, SD =.569) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก 
ด้านความยืดหยุ่น ( X =4.16, SD = .547) ด้านการทำรายได้ ( X =4.11, SD = .602) และน้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านความประหยัด ( X =4.04, SD = .722)     
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักงานเขตคลองสามวา 
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Abstract 
 

This research was purposed to study the level performance in property 
taxation efficiency and land of Khong Sam Wa District office, Bangkok Metropolitan 
Administration The sample consisted of 92 people. Collected data by questionnaire 
Analyzed and statistical interpreted in frequency, percentage, mean and Standard 
Deviation. 

The result found that  
1. Personal factor of officer in Klong Sam Wa District Office almost of them 

was female aged 41-50 years marriage bachelor degree, duration of performance 5-10 
years and 6-20 years average month income 10,000-20,000 Bath and 20,001-30,000 

Bath ( X =4.20, S.D.= .474) 
2. Property Taxation Efficiency of Kong Sam Wa District Office, Bangkok 

Metropolitan Administration in overall was the Ingest. When considered each aspect 
foams that: certainty ( X = 4 .3 4 , S.D.  = .5 7 1 ) , Justice ( X = 4 .2 6 , S.D.  = .5 6 2 ) , 
Convenience ( X = 4.25, S.D. = .590), Equality ( X = 4.25, S.D.= .569), Flexibility ( X = 
4.16, S.D.= .547), earn income ( X = 4.11, S.D. = .602), and economy ( X = 4.04, S.D. = 
.722) respectively.  
 
Keyword: Property Taxation Efficiency o Khong Sam Wa District Office Metropolitan 

Administration 
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ความสำคัญของเรื่องท่ีวิจัย 
การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทยใน

ปัจจุบันสามารถแบ่งแยกตามลักษณะของการ
จัดเก็บออกได้เป็น 2 กรณี คือ ประการแรก การ
จัดเก็บภาษีโดยส่วนราชการส่วนกลาง ประการที่
สอง การจัดเก็บภาษีโดยราชการส่วนท้องถิ่น การ
จัดเก็บภาษีโดยราชการส่วนกลาง มีลักษณะเป็นการ
เก็บรวม เข้าสู่ส่วนกลาง เช่น การจัดเก็บภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
เป็นต้น และเมื่อดำเนินการจัดเก็บแล้วรัฐบาลไม่มี
อำนาจนำเงินมาใช้โดยลำพังตนเอง รัฐบาลจะต้องนำเงิน
ส่ งคื นคลั งเข้ าสู่ บั ญชี เงินคงคลั ง รั ฐบาลจะ
ดำเนิ น การจั ด ส รรเงิ น เพ่ื อม าใช้ จ่ าย เป็ น
งบประมาณแผ่นดินต่อไป 

รั ฐ ธ ร รม นู ญ แ ห่ ง ร าช อ าณ าจั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเรื่องการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ในหมวด 14 ตั้งแต่มาตรา 250 ถึง 
251 ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างมากโดยมุ่งกระจายอำนาจสู่การ
ปกครองท้องถิ่นและเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 
มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ
จัดทำการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในมาตรา 250 วรรคสี่ กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายที่ เกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่น 
เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที ่ในการจัดเก็บภาษี
และรายได้อื ่น  ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะ
ของภาษีแต่ละชนิด ดังนั้นภาษีที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษีท้องถิ่น จึงเป็นเรื่อง
สำคัญเนื่องจากเป็นรายได้ที่ท้องถิ่นจะนำมาใช้
ในการพัฒนาความเจริญภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

กรุงเทพมหานคร มีรายได้หลักจาก 3 ภาษี 
คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษี
บำรุงท้องที่ จากการเปรียบเทียบรายได้ 3 ภาษี 
ในปีงบประมาณ 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บได้ 11,073,609,825.38 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 92 ภาษีป้าย 773,772,786.96 บาท 
ค ิด เ ป ็น ร ้อ ย ล ะ  7  ภ า ษ ีบ ำ รุ ง ท้ อ ง ที่  
130,190,576.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 

จากการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 3 ภาษี คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ จะเห็นว่าภาษีโรงเรือน
และที่ดินจัดเก็บภาษีได้มากกว่าภาษีป้ายและภาษี
บำรุงท้องที่ เพราะภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็น
รายได้หลักของกรุงเทพมหานครที่ จะนำไป
พัฒนาและบริหารกรุงเทพมหานครให้ประชากร
อยู่ดีกินด ี

สำนักงานเขตคลองสามวา เป็น 1 ใน 50 
เขตของกรุงเทพมหานคร มี พ้ืนที่ประมาณ 
110.686 ตารางกิโลเมตร แบ่งการพ้ืนที่การ
ปกครองเป็น 5 แขวง ประชากรรวมทั้งหมด 
194,225 คน จำนวน 80,917 ครัวเรือน ความ
หนาแน่นของประชากร 1,754 คนต่อตาราง
กิ โลเมตรและมีการจัด เก็บภาษี  3 ประเภท 
ประจำปี 2561 ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เป็นเงิน 53,037,292.04 บาท จำนวน 2,547 
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ราย ภาษีบำรุงท้องที ่เป็นเงิน 2,702,208.45 
บาท จำนวน 10,126 ราย ภาษีป้าย เป็นเงิน 
8,967,361.88 บาท จำนวน 2,334 ราย ด้วย
สภาพโดยรวมของเขตคลองสามวาเป็นพ้ืนที่
การเกษตร และเป็นพ้ืนที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ทาง
การเกษตร ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ 
สถานที่ให้เช่าพักอาศัย โกดัง และคลังสินค้าต่าง 
ๆ ทำให้สภาพเศรษฐกิจของเขตคลองสามวามี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การจัดเก็บภาษีก็เพิ่ม
ตาม ไปด ้วย  เนื ่อ งจากการจ ัด เก ็บภาษ ีใน
ปัจจุบัน ยังมีผู้รับประเมินรายใหม่ที่ยังไม่เคย
ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือชำระภาษี อีกเป็น
จำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ก็ตาม 
ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบาย
กำหนดภารกิจด้านการจัดเก็บรายภาษีให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งสภาวะ
เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจไม่
ค ่อ ยดีน ัก  จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการ
บริหารและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 
เพ่ื อ ให้ ก า ร จั ด เก็ บ ร า ย ได้ เป็ น ไป ต าม ที่
กรุงเทพมหานครกำหนด 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา เรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
โร ง เร ือน และที ่ด ิน ขอ ง เขตคลอ งส ามว า 
ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร”  เ พื ่อ ต ้อ งก า รศ ึก ษ า
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของเขตคลองสามวา เพื่อที่จะได้นำผลของ

การศึกษาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ ่งขึ ้น  และใช้เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ 
นำมาปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาบริหารการ
จัดเก็บภาษีตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เ พื ่อศ ึกษาระดับประสิทธิภ าพ ในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของสำนักงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษานี้ เป็นการศึกษาเฉพาะภาษี
โรงเรือนและที่ดิน โดยใช้ข้อมูลการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของสำนักงานเขตคลองสามวา 
ดังนี้  

1. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร และบุคลากรทั้งหมดของสำนักงาน
เขตคลองสามวา จำนวน 120 คน  

2.  ขอบเขตด้าน เนื้ อหาการศึกษา เป็ น
การศึกษาด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของสำนักงานเขตคลองสามวา
ใน 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความยุติธรรม 2. ด้าน
ความแน่นอน 3. ด้านความสะดวก 4. ด้าน
ประหยัด 5. ด้านความเสมอภาค 6. ด้านการทำ
ร า ย ได้  7 .  ด้ า น ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น  (Adam 
Smith,1776 อ้างถึ งใน พิชิต  ลิขิ ตสมบู รณ์ . 
2561)  
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3.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ของสำนักงานเขต
คลองสามวา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.  ทำให้ทราบระดับประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของเขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร 

2.  ผลที่ได้รับจากการศึกษาสามารถนำมาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของสำนักงานเขตคลอง
สามวา ให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมาก
ยิ่งขึ้น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ค่ารายปี  หมายความว่า จำนวนเงินซึ่ ง
ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณี
ที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้นเป็นค่า
รายปี 

ภาษี หมายถึง รายได้ที่สำนักงานเขตคลอง
สามวาจัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง เงินที่เก็บ
จากรายได้หรือรายได้ประเมินจากอาคาร
พาณิชย์ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ กับ
ที่ดินที่ติดกับสิ่งปลูกสร้างนั้น 

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง เป็นภาษีท่ีจัดเก็บ
จากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและ
ตามบัญชี อัตราภาษีบำรุงท้องที่ที ่ด ิน ที ่ต ้อ ง
เสีย ภาษีบำรุงท้องที่ 

ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดง
ชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ ใช้ในการประกอบ

การค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้
หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้
ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย
อักษรภาพหรือเครื่องหมายที่ เขียนแกะสลัก 
จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

การจัดเก็บภาษี หมายถึง การจัดเก็บภาษี
ของเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของเขตคลองสามวา ที่มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบและ
ขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ คือ 1.หลัก
ความยุติธรรม 2.หลักความแน่นอน 3.หลักของ
ความสะดวก 4.หลักความประหยัด 5.หลัก
ความเสมอภาค 6.หลักของการทำรายได้ และ 7.
หลักความยืดหยุ่น  
 
 
 
 
 
 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร 
ความหมายของภาษี  
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (2546) ได้

กล่าวไว้ว่า คำนิยามของภาษีอากรแบ่ง
ออกเป็นสองแนวทาง ดังนี้  



7 

ภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร
และนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี  

ภาษีอากร ข้างต้นว่าควรมีลักษณะสอดคล้อง
กันอย่างน้อย 3 ประการคือ เป ็นลักษณะการ
บังคับจัดเก็บ เป็นลักษณะมิได้มีผลประโยชน์
ตอบแทน โดยตรงแก ่ผู ้เส ียภ าษ ี และเป ็น
ลักษณะถาวรต่อเนื่อง ซึ่งอาจแยกอธิบายใน
รายการดังนี้  

1. เป็นลักษณะการบังคับจัดเก็บ หมายความ
ว่า การที่รัฐเก็บภาษีอากรจากประชาชน โดยอาศัย
อำนาจของกฎหมาย 

2.  เป็นลักษณะมิได้เป็นผลประโยชน์ตอบ
แทนโดยตรงแก่เสียภาษี หมายความว่าการจ่าย
ภาษีนั ้นมิใช่ว่าประชาชนผู ้ชำระเงิน เมื ่อได้
ชำระแล้วจะได้รับผลตอบแทนโดยตรงการเก็บ
ภาษีเป็นเรื่องของส่วนรวม ประโยชน์ทั้งหมด
ตกแก่ส่วนรวมมิใช่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใดผู้
หนึ่งโดยเฉพาะ รัฐบาลเก็บภาษีก็เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาประเทศสร้างความผาสุกแก่ประชาชน 
จัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ รัฐบาลท้องถิ่นก็
เช่นกัน เมื่อจัดเก็บภาษีภายในท้องถิ่นแล้ว ก็จะนำ
เง ินภ าษ ีม า พัฒ นาท้ องถิ่ นแก้ ไขปัญ หาให้
ประชาชนในท้ องถิ่น โดยการจัดสรรอยู่ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีของตนเอง 

3.  เป็นลักษณะถาวรต่อเนื่องหมายความว่า 
ภาษีมีลักษณะเป็นการจัดเก็บถาวรต่อเนื่องผู้เสีย
ภาษีจะชำระภาษีให้แก่รัฐทุกปีภาษีที่กำหนด โดย
ไม่สามารถจะเรียกคืนภาษีที่ชำระไปอีกทั้งการ
ชำระภาษีที ่รัฐสามารถจะประเมินการจัดเก็บ 
เพราะม ีล ักษณะความมั ่นคงถาวรม ิใช ้ป ีนี ้

จัดเก็บได้ปีต่อไป ไม่สามารถจัดเก็บได้ เพราะ
รัฐจัดเก็บภาษีได้ตามกฎหมายที่กฎหมายให้
อำนาจไว้ 

ประเภทของภาษี 
ประเภทของภาษี  ประมวลรัษฎากรเป็น

กฎหมายที่ให้อำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี 5 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์  ภาษี อากรแต่ ละ
ประเภทมีลักษณะและวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน 

วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548) ได้จำแนกภาษี
อากรกระทำได้หลายวิธี ดังนี้  

1. จำแนกประเภทตามฐานภาษีอากรที ่
จัดเก็บ 

2.  จำแนกประเภทตามสื ่อที ่ใช้ชำระภาษี
อากร โดยพิจารณาว่ารัฐบาลจัดเก็บภาษีในรูป
ใดหรือสิ่งใด  

3. จำแนกตามประเภทตามพรมแดนเขต
การปกครอง โดยพิจารณาว่าภาษีที่จัดเก็บนั้นอยู่
ในขอบเขตอำนาจของหน่วยงานใดของรัฐ 

4.  จำแนกตามประเภทของโครงสร้างอัตรา
ภาษี เป็นการจำแนกประเภทภาษีตามสัดส่วน
ของจำนวนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเมื่อเปรียบเทียบ
กับขนาดของฐานภาษีประเภทนั้น 

5. จำแนกตามวิธีการประเมินภาษีอากร 
โดยพิจารณาจากวิธีการคำนวณหรือวิธีประเมิน
จำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ 

6. จำแนกตามลักษณะการใช้เงินภาษีอากร 
โดยพิจารณาว่าเงินภาษีที่จัดเก็บได้จะนำไปใช้จ่าย
ในล ักษณ ะใด ซึ ่งส ามารถแบ ่งออกเป ็น  2 
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ลักษณะ คือ ภาษีเพื่อการใช้จ่ายทั่วไป ภาษีเพ่ือ
การใช้จ่ายเฉพาะ 

7.  จำแนกตามความถาวรของการจัดเก็บ
ภาษีอากรแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือภาษีที่มี
การเก็บถาวร หรือจัดเก็บปกติ เป็นภาษีอากรที่มี
การจัดเก็บอยู่เป็นประจำจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ส่วนภาษีชั่วคราว 

8.  จำแนกตามวิธีการชำระภาษีอากร โดย
วิธีการนี้สามารถแบ่งประเภทภาษีอากรออกเป็น
ภาษีที่ชำระโดยการประเมินตนเอง ซึ่งผู้มีหน้าที่
เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมทั้ง
คำนวณภาษีที่จะต้องเสียด้วยตนเอง และยื่น
แบบชำระภาษีตามจำนวนภายในเวลาและ
สถานที่ที ่กฎหมายได้กำหนดไว้ เช่นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น 

9.  จำแนกตามการผลักดันการภาษีอากร
เป็นการพิจารณาว่าใครเป็นผู้แบกภาระภาษี
อากรเช่น ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม 

ฐานภาษี (Tax Base) 
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ (2545) ได้กล่าว

ไว้ว่าฐานภาษีคือ สิ่ งที่ถูกใช้ เป็นฐานในการ
ประเมินเพ่ือจัดเก็บภาษีแต่ละชนิดตามอัตราที่ได้
กำหนดไว้ การที่จะกำหนดให้สิ่งใดเป็นฐาน ใน
การจ ัด เก ็บภาษีนั ้นขึ ้นอยู ่ก ับหลักการและ
เหตุผลของการจัดเก็บภาษีอากรแต่ละประเภท 
โดยทั่วไปสิ่งที่จะถูกกำหนดขึ้นเป็นฐานภาษีมีหลาย
ลักษณะ ตั้งแต่ฐานรายได้การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค
ความมั่งคั่ง หรือสิ่งอ่ืน ๆ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ 

ผู้รับประเมิน ซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ ใน

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประเภททรัพย์สินที่ต้อง
เสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง 
ๆ  กับที่ ดิ นต่อ เนื่ องซึ่ งใช้ปลู กสร้างอาคาร 
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่
ต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกัน
กับอาคาร โรงเร ือน สิ ่งปล ูกสร ้างนั ้น ๆ ซึ ่ง
เจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวออก
หาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการ
อยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
2) ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่ง

ปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าเป็นที่ดิน ซึ่ง
ใช ้เป็นที ่ปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร สิ ่งปลูก
สร้างนั้น ๆ และที่ดินอันเป็นบริเวณต่อเนื่องกัน 
ซึ่งตามปกติ ใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับโรงเรือน 
อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ  

แนวคิด เกี่ ยวกับประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

ความหมายของประสิทธิภาพ  
ธงชั ย  สั น ติ ว งษ์  (2541 ห น้ า  198) ให้

ความหมายของคำว่าประสิทธิภาพหมายถึง
กิจกรรมทางด้านบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการซึ่งหน่วยงานพยายามที่จะกำหนดให้ทราบ
แน่ชัดว่าพนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

อรัญ  ธ รรม โน  (2548 ห น้ า  41) ได้ ให้
ความหมายของประสิทธิภาพหมายถึง การ
ดำ เนิ น กิ จ การ  (ไม่ ว่ าจ ะ เป็ น ภ าครั ฐห รื อ
ภาคเอกชน) ที่ทำอย่างดีที่สุดเป็นประโยชน์มาก
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ที่สุดตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบน้อยที่สุด 

ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีอากร คือ การบริหารจัดเก็บภาษี
อากรอย่างมีประสิทธิภาพย่อมทำให้ได้รายได้ภาษี
อากรเต็ มเม็ดเต็มหน่ วย และลดจำนวนการ
หลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยลง ดังนั้นควรพิจารณาถึง
ปัจจัยที ่มีความสำคัญต่อการกำหนดความมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักที่สำคัญ ๆ มีเพียง 6 
ประการคือ 1. ความสำนึกในหน้าที่การเสียภาษี
อากรของผู้เสียภาษี 2. ลักษณะของกฎหมาย
ภาษีอากร 3. ประสิทธิภาพของพนักงานผู้
จัดเก็บภาษีอากร 4. บรรยากาศที่เอ้ืออำนวยให้
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร 5. โครงสร้างภาษี
อากร 6. ฐานข้อมูล 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประหยัด  สายนุ้ ย  (2555) ได้ศึกษาเรื่อง
“การพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส ่วนตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( = 3.29)  

ศิริพร สีสว่าง และสิทธิเดช สิริสุขะ (2558) 
ได้ ท ำก ารศึ ก ษ า เรื่ อ ง  “ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี” 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่ มี ผ ล ต่ อป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด เก็ บ ภ าษี  
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่
ในระดับมาก 

กาญจนา หิรัญเรือง (2553)ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี  อากรขององค์การบริห ารส่วนตำบล: 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าน
แรงจูงใจให้เสียภาษี อากรด้านการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่ม ตัวอย่างเห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก 

วีรพล แก่นจันทร์ (2560) “ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย” ได้ทำการศึกษา 
ศึ ก ษ า นี้  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พ่ื อ  1) ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่จัน  จังหวัด
เชี ย งราย  และ  2) เสนอแนวทางการเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นใน อำเภอแม่จัน  จังหวัด
เชียงราย  ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษา   ผล
การศึกษา พบว่า ประชากร มีความเห็นว่า
ประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อยู่
ในระดับมาก 
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ประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ของเขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเก็บภาษี 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำปัจจัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 7 ด้านของ  Adam Smith 
(1776 อ้างถึงในพิชิต ลิขิตสมบูรณ์, 2561) 
 

            ตัวแปรอิสระ  
                   ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. ระยะเวลาในการทำงาน 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

1. ด้านความยุติธรรม 

2. ด้านความแน่นอน 

3. ด้านความสะดวก 

4. ด้านความประหยัด 

5. ด้านความเสมอภาค 

6. ด้านการทำรายได้ 
7. ด้านความยืดหยุ่น 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำงานอยู่ในสำนักงานเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 92 คนผู้วิจัยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Simple Random) ที่
ได้จากสูตรการคำนวณของ Taro Yamane , (1967) 
ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05   

n      =     2
)e(N1

N

+
 

โดย  N = จำนวนประชากรทั้งหมด 
 e  = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทั้งหมด 120 คน เมื่อแทนค่า
ในสูตรจะได้ดังนี้ 

 n =  
2

)05.0(1201

120

+

 

 n = 
4250.1

120   

 n = 92.31  
เพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 92 คน 

เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  ซึ่ ง แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
ประกอบด้วย 1.เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. 
ระดับการศึกษา 5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และ 6. รายเฉลี่ยได้ต่อเดือน 

ส่ วน ที่  2 เป็ น แบ บ สอบ ถาม เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ ดิ น ข อ ง ส ำ นั ก ง า น เข ต ค ล อ ง ส า ม ว า 
กรุงเทพมหานคร เป็นคำถามแบบ Rating 

Scale ตามแบบของ Likert Scale 5 ระดั บ 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 7 ด้าน 
ได้ แก่  1. ด้านความยุติ ธรรม 2. ด้ านความ
แน่นอน 3. ด้านความสะดวก 4. ด้านความ
ประหยัด 5. ด้านความเสมอภาค 6.ด้านการทำ
รายได้ 7. ด้านความยืดหยุ่น 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่

เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

ทราบข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของสำนักงาน
เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร และได้ทำการ
รวบรวมโดยออกแบบสอบถามจากบุคลากรใน
สำนักงานเขตคลองสามวา 

ตัวแปรที่ใช้ในการใช้วิจัย 
ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  1. เพศ  2. อายุ  3 . 
สถานภาพการสมรส 4. ระดับการศึกษา 5. 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ 6. รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ได้แก่ 
1. ด้านความยุติธรรม 2. ด้านความแน่นอน 
3. ด้านความสะดวก 4. ด้านความประหยัด 5. 
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ด้านเสมอภาค 6. ด้านการทำรายได้ 7. ด้าน
ความยืดหยุ่น 

ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent Variables) 
ได้แก่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ ดิ น ของสำนั กงาน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
โด ย ส ถิ ติ เชิ ง พ ร ร ณ น า  (Descriptive 

Statistics) ที่ ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย  

1.  ค่ า ร้ อ ย ล ะ  (Percentage) ใช้ ใน ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัย
ด้านงานของกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วน เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) ใช้ ในการ
วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้าน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ สถานีดับเพลิง
และกู้ภัยธนบุรี 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ 
“ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” 
ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .474 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริพร สีสว่าง และสิทธิเดช สิริสุขะ 
(2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี” 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน 
ดังนี้ 

1.  ด้านความยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมาก
ที่ สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.26 มีค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ .562 โดยเฉพาะประเด็น 
สำนักงานเขต คลองสามวาให้บริการรับชำระค่า
ภาษีแก่มาผู้เสียภาษีอย่างเหมาะสมเสมอภาค
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรองลงมา สำนักงาน
เขตคลองสามวา มีความการจัดเก็บภาษีที่
โปร่ งใส  ซื่ อสั ตย์  สุ จริต  ไม่มี การเรียกร้อ ง
ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ชำระภาษีประเด็น 
การประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและยุติธรรม ประเด็นสำนักงานเขตคลอง
สามวามีการเก็บภาษีที่ทั่ วถึงและเหมาะสม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ขอนทอง 
(2553) ได้ ศึ กษาเรื่ อง “แนวทางการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการจั ดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร” 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ  1) ศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 
2) ศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่ างปั จจัยด้ าน
ลักษณะของกฎหมายภาษีอากรพนักงานผู้
จัดเก็บภาษีอากร บรรยากาศที่เอ้ืออำนวยให้
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และโครงสร้าง
ภาษีอากรกับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 
3) หาแนวทางการพัฒนาประส ิทธ ิภ าพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยภาพรวม 

2. ด้านความแน่นอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .571 โดยเฉพาะประเด็นสำนักงานเขต 
คลองสามวา มีฐานภาษี อัตราภาษี ระยะเวลา 
และวิธีการชำระภาษีไว้อย่างชัดเจน รองลงมามี
การจัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ 
ไว้อย่างเพียงพอ ประเด็นเจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ และตอบข้อสงสัยของผู้เสียภาษี
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ประเด็นสำนักงานเขต 
คลองสามวามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ชำระภาษีให้ทราบเป็นการล่วงหน้า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กาญจนา หิรัญเรือง (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองสระอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ด้านแรงจูงใจให้เสียภาษี อากรด้าน
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการชำระภาษีอากร 
ด้านขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

3.  ด้านความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ .590 โดยเฉพาะประเด็นเจ้าหน้าที่มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการรับ ชำระภาษี 
รองลงมาประเด็น เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ชำระ
ภาษีด้ วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
ป ร ะ เด็ น ส ำนั ก ง า น เข ต ค ล อ งส า ม ว า มี
กระบวนการและขั้นตอนในการชำระภาษี ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ประเด็นสำนักงานเขตคลองสาม
วามีการจัดสถานที่ในการรับชำระภาษีระหว่าง
รอไว้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดนครปฐม” มี
วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ ศึ กษ าคุณ ลั กษ ณ ะของ
คณะกรรมการการได้รับการสนับสนุนจาก
เจ้ าหน้ าที่ พัฒ นาชุมชนประสิทธิภ าพการ
ดำเนิน งาน เปรียบ เที ยบประสิทธิภาพการ
ด ำ เนิ น งาน จำแน กตาม คุณ ลั กษ ณ ะขอ ง
คณะกรรมการและการได้รับการสนับสนุนจาก
เจ ้าหน ้าที ่พ ัฒนาช ุมชน ศึกษาอิทธิพลของ
คุณลักษณะของคณะกรรมการและการได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตและปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ
ดำ เน ิน งานกลุ ่ม ออมท ร ัพ ย ์เ พื ่อ การผล ิต 
ผลการวิ จั ยพ บ ว่ า มี  5 ตั วแป รที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตจังหวัดนครปฐมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

4.  ด้านความประหยัดในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ .722 โดยเฉพาะประเด็นสำนักงานเขต  
คลองสามวามีการให้บริการ ไม่มีความยุ่งยาก
และเสร็จสิ้นในจุดเดียว ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาใน
การชำระภาษีรองลงมา ประเด็นสำนักงานเขต
คลองสามวาใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานการ
จัดเก็บภาษีด้วยความประหยัดคุ้มค่าสูงสุด
ประเด็น สำนักงานเขตคลองสามวามีบริการรับ
ชำระภาษีผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ประเด็นสำนักงานเขตคลองสาม
วาออกหน่วยบริการเพ่ือรับชำระภาษีในพ้ืนที่
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เสีย
ภาษี สอดคล้องกับงานวิจัย ปาริฉัตร ภูต้องลม 
(2559) ได้ศึกษาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด  จั งหวัด
กาฬสินธุ์ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ การจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 3) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยในการจัดเก็บภาษีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขามอำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร ส่วน
ตำบลคลองขาม  อำเภอยางตลาด  จั งหวัด
กาฬสินธุ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

5.  ด้านความเสมอภาคในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมาก
ที่ สุ ดมีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .25 มีค่ าเบี่ ยงเบน

มาตรฐานเท่ ากับ .569โดยเฉพาะประเด็ น 
เจ้ าหน้ าที่ บริการตามลำดับผู้ มาก่อน -หลั ง 
รองลงมาประเด็นเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ประเด็น ผู้เสียภาษี
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและเต็มใจในการชำระ
ภาษีประเด็นสำนักงาน เขตคลองสามวามีความ
เป็นกลางในทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรพล แก่นจันทร์ 
(2560) “ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน จังหวัด
เชี ย ง ร า ย ” ได้ ท ำก ารศึ ก ษ า  ศึ ก ษ านี้  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ 2) เสนอ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่จัน 
จั ง ห วั ด เชี ย ง ร า ย  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ ว่ า 
1) ประชากร มีความเห็นว่าประสิทธิภาพจัดเก็บ
ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก 

6.  ด้านการทำรายได้  ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .602 โดยเฉพาะประเด็น สำนักงานเขต
คลองสามวาสามารถจัด เก็บภาษี ได้ตามที่
เป้าหมายกำหนด รองลงมาประเด็น สำนักงาน
เขตคลองสามวาสามารถทำรายได้ให้แก่รัฐเป็น
อย่างดี ประเด็น สำนักงานเขตคลองสามวามี
รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมาก ประเด็น การ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาใช้
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ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร สีสว่าง และสิทธิ
เดช สิริสุขะ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี” ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี  ประสิ ทธิ ภาพในการจั ดเก็ บภาษี  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในเขตอำเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

7.  ด้านความยืดหยุ่น ในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .547 โดยเฉพาะประเด็น สำนักงานเขต
คลองสามวา สามารถเอ้ืออำนวยการจัดเก็บภาษี
ให้ แก่ ผู้ ช ำระภาษี ได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ
รองลงมาประเด็นสำนักงานเขตคลองสามวามี
โครงสร้างการจัดภาษีที่เหมาะสม ประเด็น การ
จัดเก็บภาษีมีการยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เสีย
ภาษีได้ง่าย ประเด็นการจัดเก็บภาษีมีการปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด 
สายนุ้ย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง“การพัฒนาการ
บริหารการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่” 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาและแนวทางใน

การพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ ศึกษาการพัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ใน 4 ด้าน จังหวัดกระบี่โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.29)  
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินของสำนักงานเขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร”  

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ทำงานอยู่ในสำนักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-
50 ปี  สถานสมรส การศึ กษ าปริญ ญ าตรี  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5-10 และ 16-20 ปี 
รายได้ 10,000-20,000 และ 20,001-30,000 
บาท 

2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ ดิ น ข อ ง ส ำ นั ก ง า น เข ต ค ล อ ง ส า ม ว า 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพมาก 
( X = 4.20, SD = .474)  เมื่อแยกระดับความ
คิดเห็นประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน 
และที่ ดิ น ของสำนั กงาน เขตคลองส ามวา 
กรุงเทพมหานคร เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านความแน่นอน ( X =
4.34, SD=.571) รองลงมาได้แก่ ด้านความ
ยุ ติ ธรรม ( X =4 .26 , SD=.562 ) ด้ านความ
สะดวก ( X =4.25, SD=.590) ด้านความเสมอ
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ภาค  ( X =4 .25 , SD =.569 ) และด้ านที่ มี
ค่าเฉลี่ยมาก ด้านความยืดหยุ่น ( X =4.16, SD 
= .547) ด้านการทำรายได้  ( X =4.11, SD = 
.602) และน้อยที่สุดได้แก่ ด้านความประหยัด 
( X =4.04, SD = .722)     
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ด้ า น ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม  ค ว ร ก ำ ห น ด

หลักเกณฑ์การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ และ
ภาษี โรง เรื อน  เพ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกับ ความ
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับรายได้
บางตัวใช้มาเป็นระยะเวลานาน ไม่มีการปรับปรุง
ให้ทันสมัย 

2.  ด้านแน่นอน ควรมีความชัดเจนในเรื่อง
ฐานภาษีอัตราภาษี วันเวลา และวิธีการในการ
เสียภาษี และการจัดเก็บโดยต้องมีกฎหมาย
กำหนดไว้ เพ่ือให้รัฐบาลสามารถคาดหมาย
จำนวนรายได้ที่จะจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.   ด้านความสะดวก ควรจัดให้มีการรับ
ชำระภาษีนอกเวลาราชการ และให้สามารถ
ชำระภาษีได้หลาย ๆ ช่องทาง เช่น ออนไลน์ 
ทางไปรษณีย์ การโอนเงินผ่านธนาคาร ตลอดทั้ง
จัดให้มีป้ายประกาศวิธีคิดคำนวณภาษีเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

4.  ด้านความประหยัด มีการประเมินอัตรา
ภาษีให้มีความเหมาะสมตามสัดส่วนของรายได้ที่
ครอบครองอย่างเป็นธรรม เช่น การกำหนด
อัตราภาษีให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

5.  ด้านความเสมอภาค โดยการฝึกอบรม
เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การประเมิน
ภาษี  และการจัดการ อ่ืน  ๆ  เพ่ื อช่ วยเหลือ
ประชาชนที่มาชำระภาษี การสร้างอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการชำระ
ภาษี  และการอำนวยความสะดวกอ่ืน  ๆ ที่
สามารถกระทำได้และที่สำคัญบุคลากรควร
พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้
ใหม ่ๆ ให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ  

6.  ด้านการอำนวยรายได้ ควรเน้นจิตสำนึก
ทั้ งด้ านผู้ ให้ บริการและผู้ รับบ ริการให้ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ของเงินภาษีว่าจะช่วยพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าได้ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจว่าภาษีที่ชำระให้กับองค์กรปกครองส่วน
ประเทศนั้นจะได้นำไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพก็จะทำให้ผู้เสียภาษีเต็มใจที่จะมา
ชำระภาษีโดยไม่หลีกเลี่ยง 

7.  ด้านความยืดหยุ่น ควรศึกษาผลกระทบ
จากเศรษฐกิจที่มีต่อการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายสามารถนำมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึ กษ าใน ครั้ งนี้ ได้ ศึ กษ า เรื่ อ ง 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนะให้มีการ
วิจัยในครั้งต่อไปเพิ่มเติมดังนี้ 

1 . ควรทำการศึ กษาเกี่ ยวกับประเด็ น 
ประสิทธิภาพ หน้าที่ของจัดเก็บภาษี ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การและการควบคุมบังคับ
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บัญชา หรือนำเอาปัจจัยที่สำคัญ และมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 

2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้จัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษี  
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