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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ การบริหารคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน การบริหารตลาดหรือประชาชนผู้รับบริการและการบริหาร
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดลําปาง เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจ ประชากร คือ กลุ่มผู้อํานวยการ กองคลังและกลุ่มนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ทุกปัจจัยมีความสําคัญในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อยคือการบริหารคุณธรรม/จริยธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน การตลาดหรือประชาชนผู้รับบริการ การบริหารข้อมูลข่าวสาร การบริหารงบประมาณ การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารงานทั่วไป โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้มากที่สุดได้แก่
การบริหารข้อมูลข่าวสาร รองลงมาได้แก่ การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารการตลาด ด้านการบริหาร
คุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านการบริหารงานทั่วไป
คําสําคัญ: ปัจจัยที่มีผลกระทบ การจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารงานส่วนตําบล

Abstract
The purposes of this research were to study Man, Money, Management, Material, Morality, Marketing
and Message and to study factors affecting revenue collection of Sub-district administrative organization in
Lampang Province. It was survey research. The population of 122 were the directors of the finance division
and the technical/assistant revenue collecting officers. The research tool was questionnaire. The descriptive
statistics was applied to analyze: percentage, frequency, average and Multiple regression analysis.
The results showed that all factors were respectively essential: Morality, Marketing, Message, Money,
Material and Management. The highest factors affecting revenue collection was followed by Message, Material,
Money, Marketing, Morality, Man and Management.
Key words: Factor Affecting; Revenue Collection; Sub-district Administrative Organization
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บทนํา
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเรียกชื่อย่อว่า “อบต.”
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท มีการบริหารงานเพื่อกระจาย
อํานาจ ไปสู่ท้องถิ่น ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
ของตนเอง ปัจจุบันประเทศไทยมีอบต.จํานวน 5,335 แห่ง
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2557) โดย อบต. มีหน้าที่
สํา คัญ ตามกฎหมายในการจัด ทํา โครงสร้า งพื้น ฐานทาง
เศรษฐกิ จ การให้ บริ การทางสั งคม การดู แลรั กษาคุ ณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และการส่งเสริมคุณภาพ
ชี วิ ตของประชาชนในท้ องถิ่ น การดํ าเนิ นการเพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว จําเป็นต้องมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ซึ่งเป็นภาระค่อนข้างมากสําหรับอบต. กฎหมายได้กําหนดให้
อบต. มีร ายได้บางประเภทเป็น ของตนเองเพื่อให้สามารถ
บริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ ที่กําหนดไว้ได้ เช่น
รายได้จากภาษีอากร รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้จาก
เงินอุดหนุนเงินกู้ เป็นต้น
รายได้ ข อง อบต. ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญ ญัติส ภาตํา บลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส่วนพัฒนางาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี, 2554) ดังนั้นจะเห็นว่า
รายได้ของอบต. เป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นจะเป็นรูปธรรมได้ ท้องถิ่นต้องมีการเงินที่ดี มีอิสระ มี
ความสามารถการบริหารการคลังได้ด้วยตนเอง เงินรายได้ ที่
อบต. ได้รับไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทําให้อบต. สามารถ
ใช้ เงิ นรายได้ นั้ น พั ฒนาความเจริ ญรุ่ งเรื องภายในอบต. ได้
เพี ยงแต่ สมาชิ กสภาอบต. ซึ่ งเป็ นฝ่ ายนิ ติ บั ญญั ติ ของอบต.
จัดทําข้อบังคับรายจ่ายใช้บังคับเท่านั้น แต่ อบต.เป็นหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เพิ่งจัดตั้งถ้าหากได้รับทราบการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
แต่เริ่มแรกจะเป็นการช่วยลดการกระทําผิดทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนา ตลอดจนการป้องปรามการทุจริตอันเกิดจากการขาด
ความรู้ความชํานาญและขาดประสบการณ์ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2557)

การที่อบต.จัดตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจาย
อํานาจให้แก่ประชาชนในตําบลเพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของตนเอง อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็ นอยู่ ของประชาชนในชุ มชนดีขึ้ น จะเห็ นได้ ว่าอบต.
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
ส่ว นใหญ่ข องประเทศมากที่สุด บทบาทและภารกิจ ของ
อบต.จึงเป็ นบทบาทที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อประชาชนใน
ท้องถิ่น ภาพลักษณ์การบริหารจัด การของอบต.จึง จํา เป็น
อย่างยิ่งที่ จะต้ องมี กลไกการบริหารจั ดการที่โปร่งใส ซื่ อตรง
เป็น ธรรม มีป ระสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ลและเปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบ
การทํางานในทุกขั้นตอน (ปริญญา นาคฉัตรีย์, 2558) แต่
เนื ่อ งจากการที่อ บต. ส่ว นใหญ่ยัง มีปัญ หาอยู ่ ปัญ หาที่
สํ า คัญ คือ อบต.มีข นาดเล็ก ทั ้ง ในแง่ข องรายได้ และ
บุค ลากรมีจํ า นวนน้อ ย รวมถึง ขาดการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชน จึงมีผลทําให้อบต.ไม่สามารถจัดทําบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการมีรายได้
จากการจัดเก็บไม่แน่นอน ทําให้ไ ม่ส ามารถพัฒ นาท้องถิ่น
ได้อย่า งเต็ม ที่ ดัง นั้น ผู้บ ริห ารอบต.ต้อ งคํา นึง ถึง ปัจ จัย ใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหาร
วัส ดุอ ุป กรณ์ ด้า นการบริห ารคุณ ธรรม/จริย ธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงาน ด้านการบริหารการตลาดหรือประชาชน
ผู้รับบริการ และด้านการบริหารข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกว่า
7 M’s (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2553) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การจัดเก็บรายได้ของอบต. ส่งผลให้อบต.ไม่อาจสนองตอบ
ต่อการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในเขต
พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ แ ละส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง ศรั ท ธาของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของอบต. แม้พระราชบัญญัติ
สภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และ
พระราชบัญ ญัต ิกํ า หนดแผน และขั ้น ตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะได้
กําหนดอํานาจหน้าที่ข องอบต. ไว้ม าก แต่ด้วยปัญหาด้า น
การพึ่งตนเองด้านการคลัง ทําให้อบต.ไม่อาจดําเนินกิจกรรม
ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ได้
ดังนั้นจึงมีความสนใจศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การจั ด เก็ บ รายได้ ข องอบต.เพื่ อ เป็ น แนวทางและเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของอบต.
ในจังหวัดลําปาง ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่
เอื้อต่อการจัดทําบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสําคัญด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้ า นการบริ ห ารวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ด้ า นการบริ ห ารคุ ณ ธรรม/
จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการบริหารตลาดหรือ
ประชาชนผู้รับบริการ และด้านการบริหารข้อมูลข่าวสาร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจั ด เก็ บ
รายได้ของอบต.ในจังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้อํานวยการกองคลัง และกลุ่ม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ของ
อบต.จังหวัดลําปาง จํานวน 61 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น , 2557) โดยแบ่งเก็บ ข้อ มูล คือ กลุ่ม ผู้อํานวยการ
กองคลัง 61 คน และกลุ่ม นัก วิช าการจัด เก็บ รายได้ห รือ
เจ้ า พนั กงานจั ดเก็ บ รายได้ แห่งละ 1 คน เป็น 61 คน รวม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 122 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดัง นี้ (1) ข้อ มูล พื้น ฐานเกี่ย วกับ ผู้ต อบแบบสอบถาม (2)
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) ด้านการบริหาร
งบประมาณ(Money) ด้านการบริหารงานทั่วไป (Management)
ด้านการบริห ารวัสดุ อุปกรณ์ (Material) ด้านการบริหาร
คุณ ธรรม/จริ ย ธรรมของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน (Morality)
ด้านการบริหารตลาดหรือประชาชนผู้รับบริการ (Marketing)
และด้านการบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) ที่เรียกว่า 7
M’s และด้านการจัดเก็บรายได้ และ (3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ขอความอนุเคราะห์และ
ความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถามจากอบต.ในจั งหวั ด
ลําปาง จัดส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดําเนินการ
3 เดือน และมีการติดตามทางโทรศัพท์ ซึ่งได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จํานวน 122 คน
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ (1) ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
หาค่า ความถี่ และร้อ ยละ (2) ปัจ จัย ความสํา คัญ 7 M’s
และการจัด เก็บ รายได้ข องอบต.โดยใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนา
หาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ใช้ ม าตรวั ด แบบ
Rating Scale จํานวน 5 ระดับ เพื่อจัดระดับคะแนนใช้
ค่าเฉลี่ย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) มีช่วงคะแนนดังนี้
4.50-5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
3.50-4.49 ระดับความคิดเห็นมาก
2.50-3.49 ระดับความคิดเห็นปานกลาง
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1.50-2.49 ระดับความคิดเห็นน้อย
1.00-1.49 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
และสถิติอ นุม านวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยเทคนิค การ
ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย
ปัจจัยด้านการบริหาร 7 M’s
7 M’s ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารวัสดุอุป กรณ์ ด้า นการบริห ารคุณ ธรรม/จริย ธรรม
ของบุค ลากรในหน่ว ยงาน ด้า นการตลาดหรือ ประชาชน
ผู ้ร ับ บริก าร และด้ า นการบริ ห ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยมี
ความสําคัญเรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
ด้านการบริหารคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรใน
หน่วยงาน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 3.80 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นสูงสุดด้านความใส่ใจในปัญหา
ของชุมชนและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ด้ านบริ ห ารการตลาดหรื อประชาชนผู้ รั บบริ การ
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 3.79 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความคิดเห็นสูงสุดด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่อง
หลักเกณฑ์และกําหนดเวลาในการชําระภาษี
ด้านการบริหารข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3.79 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็น
สูงสุดด้านการการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสาย
ด้า นการบริห ารงบประมาณ ค่า เฉลี่ย รวมอยู่ใ น
ระดับมาก 3.74 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
สู ง สุ ด ด้ า นการจัด ทํ า งบประมาณมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติการประจําปี
ด้า นการบริห ารวัส ดุอุป กรณ์ ค่า เฉลี่ย รวมอยู่ใ น
ระดับมาก 3.71 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
สูงสุดด้านการนําเทคโนโลยี เครื่องอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3.64 โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
สูง สุด ด้า นความมุ ่ง มั ่น และตั ้ง ใจจริง ในการทํ า งานของ
เจ้าหน้าที่
ด้านการบริหารงานทั่วไป ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก3.64 พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ค วามคิด เห็น
สูง สุด ด้ านการวางแผน และการเตรี ย มการในการจั ด เก็ บ
รายได้เป็นไปอย่างมีระบบ
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ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้
โดยใช้ สถิ ติ อนุ มานวิ เคราะห์ ด้ วยเทคนิ คการถดถอยพหุ คู ณ
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี
Enter

.345
.350
.175
.264
-.095
.121
.215
-.130

.274
.089
.082
.074
.047
.052
.083
.054

1.258
3.927
2.117
3.559
-2.005
2.343
2.601
-2.416

.211
.000
.036
.001
.047
.021
.011
.017

VIF

P-Value

Std.
Error

t

Constant
Man
Money
Management
Material
Morality
Marketing
Message

B

Standardized
Coefficients

ตัวแปรอิสระ

Unstandardized
Coefficients

การจัดเก็บรายได้

Beta
.342
.178
.254
-.096
.133
.203
-.169

R2 = .750, Adjusted R2= .734, F = 48.780

3.457
3.204
2.321
1.038
1.458
2.769
2.240

จากตารางที่ 1 พบว่า ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษ ย์มี ผ ลกระทบต่ อ การจั ด เก็ บ รายได้ ม ากที่ สุ ด มี ค่ า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ .350 รองลงมาได้แก่ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านการบริหารการตลาดหรือประชาชนผู้รับบริการด้าน
การบริหารข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหารคุณธรรม/จริยธรรม
ของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน
บริห ารวัส ดุอ ุป กรณ์ (มีค ่า สัม ประสิท ธิ ์เ ท่า กับ .264,
.215,-.130, .121, .175,-.095 ตามลําดับ)
โดยปัจจัยทุกตัวมีส่วนร่วมในการอธิบายแนวโน้ม
การจัดเก็บรายได้ของอบต. คิดเป็นร้อยละ 73.40

ข้อเสนอแนะอื่น
1. ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้เกิดจากผู้บริหาร
หากผู้บ ริหารเห็นความสํา คัญของระบบการจัดเก็บ เป็นสิ่ง
สํา คัญ ในการเป็น ส่ว นหนึ ่ง ของการบริห ารรายได้ และไม่
คํานึงถึงผลกระทบที่คิดว่าเกิดจากการจัดเก็บภาษีมีผลต่อ
คะแนนเสีย งและการบริหาร จะทํา ให้ผู้มีห น้า ที่เ สีย ภาษีมี
การเสียภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ํา
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกลําบากใจที่ต้องติดตามเน้นย้ํา

2. ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้เกิดจากผู้นําชุมชน
หากผู้นําชุมชนมีความสนใจให้ความสํ าคัญในการชํ าระภาษี
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ และเป็นหูเป็นตาให้อบต.
หากมีร้านค้าเพิ่มในหมู่บ้านควรแจ้งให้อบต.ทราบต่อไป
3. ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้เกิดจากบุคลากร
เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอและไม่มีความรู้
ความสามารถ ดังนั้น ควรให้บุคลากรในส่วนกองคลังทุกคนมี
ความรู้ในด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อสามารถทําหน้าที่ทดแทน
กันได้ เพื่อจะได้สามารถอํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้
ตลอดเวลา
4. ผลกระทบต่อ การจัดเก็บ รายได้เ กิด จากพื้น ที่
ของอบต.บางแห่ งมี พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นเขตป่ า บางพื้ น ที่ อ ยู่ ใ นเขต
อุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จัดเก็บเกี่ยวกับภาษี
โรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ที่แตกต่างกัน
5. ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ เกิดจากประชาชน
เนื่องจากประชาชนส่วนมากยังไม่ให้ความร่วมมือและไม่เข้าใจ
การเก็บเงินภาษีของท้องถิ่น ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมือ
6. ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของอบต.เก็บได้
น้อยและไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งมาจาก พ.ร.บ.ภาษีต่าง ๆ
ที่กําหนดไว้นาน ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาความคิ ดเห็ นการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้ า นการบริ ห ารวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ด้ า นการบริ ห ารคุ ณ ธรรม/
จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการบริหารตลาดหรือ
ประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร และด้ านการบริ หารข้ อมู ลข่ า วสาร
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า
ค่าความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลกระทบเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านการ
บริหารคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเกิด
จากความใส่ใจในปัญหาของชุมชนและความกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับสุธิดา อรรคนิมาตย์และคณะ
(2557) พบว่ า ปั ญหาการจั ด เก็ บ รายได้ ข องอบต.บึ ง เกลื อ
อํ าเภอเสลภู มิ จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด ต้ องได้ รั บการเอาใจใส่ จาก
ผู้บริหารอย่างจริงจัง รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎ
ระเบี ยบ แก่ ผู้ เสี ยภาษี เพื่ อลดปั ญหาที่ เกิ ดจากการจั ดเก็ บ
รายได้ของอบต.บึงเกลือ และทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห ารการตลาดหรื อ
ประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง กระทบด้ า นการให้ ค วามรู้ แ ก่
ประชาชนในเรื่องหลักเกณฑ์และกําหนดเวลาในการชําระ
ภาษี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ศศิ ธ ร สิ น อํ า พล (2553) พบว่ า
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ประชาชนผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ของอบต.ท่าฬ่อ อําเภอพิจิตร
จังหวัดพิจิตร มีการรับรู้เกี่ยวกับหลักการจัดเก็บภาษีบํารุง
ท้องที่ จากการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการเสียภาษีอยู่ใน
ระดับต่ํา ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
โดยการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชน ผู้เสียภาษี
เกี่ยวกับบทกําหนดโทษในกรณีไม่ยื่นแบบหรือชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา
ด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารพบว่า มีผลกระทบจาก
การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสาย ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศศิธ ร สิน อํา พล (2553) พบว่า ประชาชนผู้เ สีย ภาษี
บํารุงท้องที่ของอบต.ท่าฬ่อ อําเภอพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีการ
รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด เก็ บ ภาษี บํ า รุ ง ท้ อ งที่ จากการ
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการเสียภาษีอยู่ในระดับต่ํา ควร
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบํา รุง ท้อ งที่ โดยการ
ประชาสัม พัน ธ์ห รือ ให้ค วามรู ้ก ับ ประชาชนผู้ เ สี ย ภาษี
เกี่ยวกับบทกําหนดโทษในกรณีไม่ยื่นแบบหรือชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา
ด้านการบริหารงบประมาณได้รับ ผลกระทบจาก
ด้านการจัดทํางบประมาณมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจําปี ซึ่งสอดคล้อ งกับ การศึกษาของปัญญ์ป ระดับ
จรเอ้กา (2554) เรื่อง ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ ประสิท ธิภาพการ
จัด เก็บ รายได้ข องอบต.ปะเคีย บ อํ า เภอคูเ มือ ง จัง หวัด
บุรีรัมย์ พบว่า ด้านงบประมาณส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของชนันพร กุตนันท์ (2553) รายงานการศึก ษาปัญ หาการ
จัดเก็บรายได้ของอบต.: กรณีศึกษาอบต.ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร พบว่า ด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับน้อย
ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ ได้รับผลกระทบจาก
ด้ า นการนํ า เทคโนโลยี เครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับศรินรัตน์
วิรุณพันธ์ (2553) พบว่า ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้เสี ยภาษี ได้ อย่ างรวดเร็ว ถู กต้ องและเป็นธรรมตามลํ าดั บ
และสอดคล้องกับการศึกษาของปัญญ์ประดับ จรเอ้กา (2554)
พบว่ า ด้ านวั สดุ อุ ปกรณ์ ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการจั ดเก็ บ
รายได้ของอบต.ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ชนั น พร กุ ต นั น ท์ (2553) เรื่ อ ง การศึ กษาปั ญหาการ
จัดเก็ บรายได้ของอบต.:กรณีศึกษาอบต.ในเขตอํ าเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ความเหมาะสมมีปัญหา
ในระดับปานกลาง
ด้านการบริหารงานทั่วไปได้รับผลกระทบจากการ
วางแผนและการเตรียมการในการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมี
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ระบบ ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของชนั น พร กุ ต นั น ท์
(2553) รายงานการศึก ษาปัญ หาการจัด เก็บ รายได้ข อง
อบต.: ศึ ก ษากรณี อ บต.ในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
พบว่า ด้านระบบการจัดการมีปัญหาในระดับน้อย
และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับผลกระทบ
จากด้านความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการทํางานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญ์ประดับ จรเอ้กา (2554)
เรื่อ ง ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ ประสิท ธิภ าพการจัด เก็บ รายได้ข อง
อบต.ปะเคี ย บ อํ า เภอคู เ มื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ พบว่ า ด้ า น
บุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อยู่ในระดับ
มากเช่นกัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บ
รายได้ของอบต.จังหวัดลํ าปาง พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบต่อการจัดเก็ บรายได้ มากที่สุ ด
เนื่องจากอบต.ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กทําให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้จึงความมี
ความมุ่ งมั่ น ตั้ งใจจริ ง ในการทํ างานและมี ความรั บผิ ดชอบ
เพื่ อให้การจัดเก็ บรายได้ บรรลุ แผนที่ วางไว้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของปัญญ์ประดับ จรเอ้กา (2554) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อ ประสิท ธิภ าพการจัด เก็บ รายได้ข องอบต.ปะเคีย บ
อําเภอคู เมื อง จั งหวั ดบุรี รั มย์ พบว่าด้ านบุ คลากร ส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อยู่ในระดับมากเช่นกัน
ปัจ จัย ที่มี ผลกระทบลํ า ดับ ที่ 2 ได้แ ก่ ด้า นการ
บริหารงานทั่วไป การที่อบต.มีการวางแผนและเตรียมการ
ในการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบแล้ว การจัดเก็บรายได้ก็
จะเป็นไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพทํา ให้ส ามารถนํา รายได้ม า
จัดสรรได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของชนันพร
กุตนันท์ (2553) รายงานการศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้
ของอบต.: ศึกษากรณีอบต.ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
พบว่า ด้านระบบการจัดการมีปัญหาในระดับน้อย
ปัจจั ยที่ มี ผลกระทบลําดั บที่ 3 ด้ านการบริ หาร
การตลาด/ประชาชนผู้รับบริการ เนื่องจากรายได้ของอบต.มา
จากการชําระภาษีของประชาชน ดังนั้นนอกจากมีการให้ความรู้
แก่ประชาชนแล้ว ยังควรที่จะเตรียมเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่
ประชาชน ในเรื่องหลักเกณฑ์และกําหนดเวลาในการชําระภาษี
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบทกําหนดโทษ เพื่อให้ประชาชน
ตระหนั ก ในการชํ า ระภาษี ใ ห้ ต รงต่ อ เวลาซึ่ งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของศศิธร สินอําพล (2553) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจั ดเก็ บภาษี บํ ารุ งท้ อ งที่ ข องอบต.ท่ า ฬ่ อ อํ าเภอพิ จิ ต ร
จังหวัดพิจิตร พบว่า ประชาชนผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ มีการ
รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด เก็ บ ภาษี บํ า รุ ง ท้ อ งที่ จากการ
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ประชาสัม พัน ธ์ร ะยะเวลาในการเสีย ภาษีอ ยู่ในระดับ น้อ ย
ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี บํารุงท้องที่โดยการ
ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชนผู้เสียภาษีเกี่ยวกับ
บทกํ า หนดโทษในกรณี ไ ม่ ยื่ น แบบหรื อ ชํ า ระภาษี ต าม
กําหนดเวลา
ปัจจัยที่มีผลกระทบลําดับที่ 4 ได้แก่ ด้านการ
บริหารข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก รายได้ของอบต.ส่วนใหญ่มา
จากการชําระภาษีของประชาชน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงในเรื่อง
หลักเกณฑ์และกําหนด เวลาในการชําระภาษีเป็นสิ่งสําคัญ
นอกจากนี้ควรทําป้ายแสดงขั้น ตอนการชํา ระเงินไว้ให้เ ห็น
อย่า งชัด เจน และเข้า ใจง่ายซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
ศศิ ธ ร สิ น อํา พล (2553) ศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัด เก็บ ภาษีบํ า รุง ท้อ งที ่ข องอบต.ท่า ฬ่อ อํ า เภอพิจ ิต ร
จังหวัดพิจิตร พบว่า ประชาชนผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ มีการ
รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด เก็ บ ภาษี บํ า รุ ง ท้ อ งที่ จากการ
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการเสียภาษีอยู่ในระดับต่ํา ควร
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ ภาษี บํ า รุ ง ท้ อ งที่ โ ดยการ
ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชนผู้เสียภาษีเกี่ยวกับ
บทกํ า หนดโทษในกรณี ไ ม่ ยื่ น แบบหรื อ ชํ า ระภาษี ต าม
กําหนดเวลา
ผลกระทบลํ า ดั บ ที่ 5 ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห าร
คุณธรรม/จริยธรรมเนื่องการบริหารงานส่วนท้องถิ่นต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การบริหารงาน ใส่ใจใน
ปัญหาของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี การทํางาน
ต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งสอดคล้องกับสุธิดา
อรรคนิมาตย์ และ จีรวัฒน์ เจริญสุข (2557) พบว่า ปัญหา
การจัดเก็บรายได้ของอบต.บึงเกลือ อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด ต้ อ งได้ รั บ การเอาใจใส่ จ ากผู้ บ ริ ห ารอย่ า งจริ ง จั ง
รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ แก่ผู้เสีย
ภาษี เพื่อ ลดปัญ หาที่เ กิด จากการจัด เก็บ รายได้ข องอบต.
บึงเกลือ และทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลกระทบลํ า ดั บ ที่ 6 ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ อบต.ควรกําหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมให้
ครอบคลุมอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อจะได้ประมาณการ
รายรับอย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ได้อ ย่า งครอบคลุม พื ้น ที ่ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ
ปั ญ ญ์ ประดั บ จรเอ้ ก า (2554) พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต.ปะเคียบ อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านงบประมาณส่งผลประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของชนันพร กุตนันท์ (2553) ศึกษาปัญหาการจัด เก็บ รายได้

ของอบต.: ศึก ษากรณีอ บต.ในเขตอํา เภอเมือ ง จัง หวัด
พิจิตร พบว่า ด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับน้อย
และปัจจัยที่มีผลกระทบลําดับสุดท้าย ได้แก่ ด้าน
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การเอื้ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนเป็น สิ่งสําคัญ ดังนั้ นการเตรียมอุ ปกรณ์ สถานที่
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม
และอย่างเพียงพอ มีผลต่อการชําระภาษีของประชาชนซึ่ง
สอดคล้องกับศรินรัตน์ วิรุณพันธ์ (2553) พบว่า ควรนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้เ สีย ภาษีไ ด้อ ย่า งรวดเร็ว ถูก ต้อ ง
และเป็นธรรมตามลําดับ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ปัญญ์ประดับ จรเอ้กา (2554) พบว่าด้านวัสดุอุปกรณ์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต.ในระดับมาก และไม่
สอดคล้ อ งกั บ ชนั น พร กุ ต นั น ท์ (2553) ศึ ก ษาปั ญ หาการ
จัดเก็บรายได้ของอบต.: กรณีศึกษาอบต.ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ความเหมาะสมมีปัญหา
ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ภาครั ฐ ควรปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบให้เป็นปัจจุบัน
และเหมาะสมกั บสภาวการณ์และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบั น
เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้อยู่อาจไม่ครอบคลุมและ
ล้าสมัย
2. ควรกําหนดบทบาทหน้าที่ให้เกิดความเชื่อมโยง
กับ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ว มและนํา ไปสู่ ก าร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจําปี และสอดคล้อง
กับงบประมาณรายได้
3. ควรมีก ารพัฒ นาและอบรมให้ค วามรู ้แ ก่
บุคลากรของอบต. เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอใน
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยบุคลากร
ต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการทํางานเพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด
4. ควรมี ก ารนํ า เทคโนโลยี เครื่ อ งอํ า นวยความ
สะดวกในการให้บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเพิ่ ม
ช่องทางในการชําระภาษีผ่านธนาคาร เป็นต้น
5. ควรมี ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์และกําหนดเวลาในการชําระภาษี ตลอดจนมีการ
ประชาสัม พันธ์เสีย งตามสายให้แก่คนในชุมชนได้รับทราบ
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ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
6. ควรให้ผู้นําชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการรับรู้และถ่ายทอดข้อมูลให้ลูกบ้านทราบอย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารทํ า วิ จั ย ในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น นี้ กั บ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ เพื่อจะได้ทราบว่ามี
ผลกระทบหรือปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งในลัก ษณะคล้า ยคลึง กัน
และมีค วามเหมาะสมต่ อ การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่ และสามารถนําผลกระทบมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของอบต.ด้านใดได้บ้าง

สรุป
อบต.สามารถจัด ทําบริการสาธารณะที่เหมาะสม
และสอดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ และสัง คมซึ่ง ส่ง ผลต่อ
ระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ได้ ดี
เพีย งใด ทั้งนี้ ผู้บ ริห ารอบต.และบุ คลากรในองค์ กรต้อ งยึ ด
หลั ก ความมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี การทํ างานที่ โปร่ งใส
บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล ใส่ใจในปัญหาของชุมชน
และมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาซึ่งจะส่งผลต่อเนื่อง
ไปถึงศรัท ธาของประชาชนที่ มีต่อการบริหารงานของอบต.
ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายและประสบความสําเร็จใน
การดําเนินกิจกรรม ตามแผนงานที่วางไว้
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