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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ และเพือ่ ศึกษาปัจจัยการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดชัยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดชัยภูมิ จำ�นวน 139 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด   ( = 4.72 , S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา ได้แก่ ด้านภาวะ การเป็นผู้นำ� ด้านการวางแผน และด้านการจัดการองค์กร ตามลำ�ดับ
2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ( = 4.60 , S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านเวลา ตามลำ�ดับ
3. ปัจจัยด้านการควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลใน
จังหวัดชัยภูมิ
คำ�สำ�คัญ

ประสิทธิภาพ  การจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำ�บล
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Abstract
This research aimed to study the level of revenue collection management, to study
the efficiency of revenue collection, and to study the management factors affecting the
efficiency of revenue collection of the Subdistrict Administrative Organization in Chaiyaphum
province. Data were collected from the sample group, namely 139 revenue collection
officers of the Subdistrict Administrative Organization in Chaiyaphum province. The research
instrument was a questionnaire.
Results indicated that:
1. The overall level of revenue collection management at the Subdistrict
Administrative Organization in Chaiyaphum province was at the highest level ( = 4.72, S.D.
= 0.34). When considering each aspect, it was found that the control aspect had the highest
average, followed by leadership, planning and organization management, respectively.
2. Overall revenue collection efficiency of Subdistrict Administrative Organization in
Chaiyaphum province was at the highest level ( = 4.60, S.D. = 0.52).  When considering each
aspect, it was found that the quality of work had the highest average, followed by the quantity
of work, expenses, and time, respectively.
3. The control factor affects the efficiency of revenue collection of the
Subdistrict Administrative Organization in Chaiyaphum province.
Keywords :
Efficiency, Revenue Collection, Subdistrict Administrative Organization
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ที่มาและความสำ�คัญ
การบริหารการคลังท้องถิน่ ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินงาน รวมทัง้ การพัฒนาการให้บริการ และ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเงินการคลังของท้องถิ่นจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
ของท้องถิน่ เป็นสำ�คัญ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีฐานะทางการเงินการคลังทีเ่ ข้มแข็ง ก็จะเป็นหลักประกัน
ให้แก่ประชาชนว่าท้องถิ่น จะสามารถรับผิดชอบภาระรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อการจัดบริการด้านต่างๆ ได้ (นพดล
จันระวัง, 2562, น. 8) ความสามารถทางการคลังของท้องถิ่นมีองค์ประกอบที่สำ�คัญคือ การพัฒนาศักยภาพใน
การจัดหารายได้ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีที่เหมาะสม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีศกั ยภาพในการจัดหารายได้นนั้ ย่อมหมายถึงการทีท่ อ้ งถิน่ มีความสามารถในการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิน่ ประเภท
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
การจัดเก็บภาษีจึงมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะถือเป็นเครื่องมือ
ทีส่ ร้างความสำ�เร็จในการบริหารการคลัง เพือ่ ให้สอดคล้องกับอำ�นาจหน้าทีแ่ ละการดำ�เนินงานได้อย่างเหมาะสม
และเมือ่ เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเก็บเองในปีงบประมาณ 2562 จากรายงาน
สถานการณ์ด้านการคลังของปีงบประมาณ 2562 ฐานะด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้
รวม 150,560 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บเอง 24,161 ล้านบาท รายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้
84,181 ล้านบาท และรายได้จากเงินอุดหนุน 42,218 ล้านบาท แต่เนื่องจากรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 151,870 ล้านบาท จึงส่งผลให้ดุลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดดุล 1,310
ล้านบาท (สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2562, น. 1) เมื่อเทียบกับสถานการณ์ด้านการคลังของปีงบประมาณ
2563 ฐานะด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้รวม 142,608 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่จัด
เก็บเอง 12,745 ล้านบาท รายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ 83,573 ล้านบาท และรายได้จากเงินอุดหนุน
46,290 ล้านบาท (สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2563, น. 1)  ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจัดเก็บเองลดลงอย่างเห็นได้ชัด
พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
7 พ.ศ. 2562 ได้กำ�หนดว่า องค์การบริหารส่วนตำ�บลอาจมีรายได้อันประกอบด้วย รายได้จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม ค่า
ใบอนุญาต และค่าปรับ เงินและทรัพย์สินอื่น ที่มีผู้อุทิศให้ รายได้อื่นที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เงินอุดหนุน
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จากรัฐบาล และรายได้อนื่ ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ�บลกำ�หนดขึน้ (สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562,
น. 30) อาจกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำ�บลต้องมีรายได้ เพียงพอที่จะนำ�มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ จึงจำ�เป็นต้องมีการบริหารงานคลังทีถ่ กู ต้อง  และเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น และหากพิจารณาถึงการคลังท้องถิ่นในฐานะของการกระจายอำ�นาจทางการปกครองสู่ท้องถิ่นแล้วจะ
ถือได้ว่าการบริหารการคลังท้องถิ่นเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชนได้อย่างเต็มที่
จากการศึกษารายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ, 2562ก. น. 1-4) มีองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมทิ มี่ ผี ลคะแนนด้านการบริหารงานการเงินและการคลังอยูใ่ นระดับทีค่ วรปรับปรุง
คิดเป็นร้อยละ 0 – 59.99 จำ�นวน 9 แห่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำ�บลมีรายได้ที่จัดเก็บเองอยู่ใน
สัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ส่วนใหญ่เกิดปัญหาจากการจัดเก็บภาษีอันเนื่องมา
จากภาษีบางประเภทไม่สามารถนำ�มาประเมิน ก่อนที่จะดำ�เนินการจัดเก็บได้ เช่น สิ่งปลูกสร้างบางลักษณะ
ไม่สามารถเทียบเคียงได้ตามบัญชีก�ำ หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ และจากการกำ�หนดอัตราภาษีที่
ไม่เป็นธรรม ทำ�ให้ประชาชนจำ�นวนมากไม่สามารถเสียภาษีได้ เพราะมีรายได้ ไม่เพียงพอจึงหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2563, น. 1-2) ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำ�บลจัดเก็บภาษีได้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ทำ�ให้มรี ายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภารกิจตามอำ�นาจหน้าที่ และยังต้องพึง่ พา
งบประมาณจากรัฐบาลอยู่เสมอ
จากความสำ�คัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิยัง
คงมีปญ
ั หา จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะศึกษา ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะสามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ เพื่อนำ�มา ปรับปรุง หรือ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าว สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรได้ นอกจากนัน้ ยังส่งผลให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งผลให้ประชาชนได้รบั การบริการทีด่ ี และเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีผ่ บู้ ริหารสามารถนำ�
ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดชัยภูมิ

สมมุติฐานการวิจัย
การจัดการจัดเก็บรายได้ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านภาวะการเป็นผูน้ � 
ำ
และด้านการควบคุม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นำ�แนวคิดทฤษฎีการ
จัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กร POLC (Louis A. Allen, 1958) มากำ�หนดเป็นตัวแปรอิสระ คือ การ
จัดการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำ�บล ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านภาวะ
การเป็นผูน้ � 
ำ และด้านการควบคุม ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จา่ ย (Peterson & Plowman,
1953) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
        ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)           ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
การจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
1. การวางแผน
2. การจัดการองค์กร
3. ภาวะการเป็นผู้นำ� 
4. การควบคุม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
1. คุณภาพงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลา
4. ค่าใช้จ่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย      
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัด
ชัยภูมิ เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้เกีย่ วกับประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ จำ�นวน
212 คน (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ, 2562ข. ข้อมูล ณ วันที่  6 มกราคม 2562)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
ได้จากการคำ�นวณโดยใช้สูตรทาโรยามาเน (Taro Yamane) (สิน พันธ์พินิจ, 2555, น. 133) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 139 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยใช้อำ�เภอเป็นชั้นภูมิ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้เกีย่ วกับการ
จัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ โดยจำ�แนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านภาวะการเป็นผู้นำ�  และด้านการควบคุม และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้เกีย่ วกับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ โดยจำ�แนก
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้วิจัยดำ�เนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
      2.1 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
      2.2 นำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง
ตรง ของเนื้อหา (Content validity) โดยวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของนิยามศัพท์กับข้อคำ�ถาม (IOC) และ
เลือกข้อคำ�ถามที่มี ค่า IOC ไม่ตํ่ากว่า 0.8
      2.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ นำ�ไปทดลองใช้ (Try out) กับเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ที่เป็นประชากรศึกษาแต่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 40 คน นำ�ผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Coefficient alpha
Cronbach method) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 117) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ .983  
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   2.4 นำ�แบบสอบถามที่นำ�ไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ทำ�เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูล
ต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยดำ�เนินการทำ�หนังสือขออนุญาตเพื่อทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
ในการส่งหนังสือ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินการวิจัย
3.2 ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ขออนุญาตผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษา โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการทำ�การวิจัย และอธิบายแบบสอบถาม พร้อมแจกแบบสอบถาม จำ�นวน 139 ชุด
3.3 พิจารณาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืน ทำ�การลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลในขัน้
ตอนต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
     4.1 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิตแิ ละนำ�เสนอเป็นรูปแบบตารางประกอบ
คำ�อธิบาย การวิเคราะห์ระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ และการ
วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การวิเคราะห์ปจั จัยการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมและรายด้าน
การจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
ด้านการวางแผน
ด้านการจัดการองค์กร
ด้านภาวะการเป็นผู้นำ�
ด้านการควบคุม
รวม

4.72
4.67
4.73
4.79
4.72

S.D.

แปลความหมาย

ลำ�ดับที่

0.48
0.43
0.41
0.41
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
4
2
1

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72 , S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านการควบคุม ( = 4.79 , S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ด้านภาวะการเป็นผู้นำ� ( = 4.73 , S.D. =
0.41) ด้านการวางแผน ( = 4.72 , S.D. = 0.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านการจัดการองค์กร
( = 4.67 , S.D. = 0.43)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมและรายด้าน
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลา
ด้านค่าใช้จ่าย
รวม

4.63
4.62
4.56
4.58
4.60

S.D.

แปลความหมาย

ลำ�ดับที่

0.49
0.55
0.63
0.60
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
2
4
3

จากตารางที่ 2 พบว่าระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัด
ชัยภูมิโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณภาพงาน ( = 4.63 , S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ด้านปริมาณงาน ( = 4.62 , S.D.
= 0.55) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านเวลา ( = 4.56 , S.D. = 0.63)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
(SS)
1.833
36.057

DF
1
137

37.890

138

Mean Square
(MS)
1.833
0.263

F

P

6.965*

.009

*นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรอิสระจำ�นวน 1
ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระด้านการควบคุม (X4) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกตามลำ�ดับเข้า
สมการ

B

              Std.
t
β
Error
1. ด้านการควบคุม (X4)
0.280
0.106
0.220
2.639*
ค่าคงที่ (Constant)
3.256
0.510
6.390
Multiple R = 0.220 Adjust R Square = 0.041 Std. Error of the Estimate = 0.513

p
0.009
0.000

*นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระที่ได้รับเลือกเข้าสมการคือ ด้านการควบคุม (X4) ตัวแปรนี้ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์   การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjust R Square) เท่ากับ 0.041 แสดงว่าปัจจัย
ด้านการควบคุม (X4) สามารถทำ�นายประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
ได้ร้อยละ 4.10
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลใน
จังหวัดชัยภูมิมีประเด็นที่จะนำ�มาอภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก องค์การบริหารส่วนตำ�บลมีการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารจัดเก็บรายได้ประจำ�
ปี กำ�หนดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ สอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (2562, น. 4) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำ�ปี และกำ�หนดเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ในแต่ละปีงบประมาณเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น และเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนด โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น การให้บริการรับชำ�ระภาษีนอก
สถานที่ หรือการออกหน่วยบริการรับชำ�ระภาษีเคลื่อนที่ การให้บริการรับชำ�ระภาษีในช่วงวันหยุดราชการใน
ช่วงฤดูภาษี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีประเด็นที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการวางแผน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ มีการวางแผนการจัดเก็บภาษี มีขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี คำ�นึงถึงระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสัง่ การ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Louis A. Allen (1958) กล่าวว่า การพัฒนา
ประสิทธิภาพให้แก่องค์การ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร ภาวะการเป็นผู้นำ� และการควบคุม โดยการ
วางแผนเป็นการกำ�หนดกิจกรรม ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ อาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ ให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
1.2 ด้านการจัดการองค์กร พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ได้เหมาะสมกับงาน และการนำ�ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการจัดเก็บภาษีเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น (2554, น. 2) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีให้มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดเก็บภาษี ตลอดจนการดำ�เนินการปรับปรุง
สำ�นักงานหรือสถานที่ให้บริการรับชำ�ระภาษี และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี โดยการนำ�
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
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1.3 ด้านภาวะการเป็นผูน้ � 
ำ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ มีผบู้ ริหารทีเ่ ป็นผูก้ �ำ หนดนโยบายและมอบหมายงานเจ้าหน้าทีใ่ นการดำ�เนิน
งานจัดเก็บภาษีได้อย่างครอบคลุมสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง สามารถชีแ้ จงข้อซักถามเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีให้แก่
ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมาชำ�ระภาษี สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สำ�นักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (2558, น. 3) กล่าวว่า ภาวะความ
เป็นผู้นำ�ของผู้บริหารที่สามารถตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีได้
อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 ด้านการควบคุม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ มีการติดตาม ตรวจสอบ กำ�กับดูแล และตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีมกี ารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มีการตรวจงานจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามแผนอย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงควบคุมการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในการจัดเก็บภาษีให้เป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ ธิดารัตน์ สินแสง (2556, น. 69-70) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานที่
เกิดจากความสามารถในการใช้ทรัพยากรคน งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจำ�กัด และคุ้มค่า
เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
2. ระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ พบว่าโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำ�บลในจังหวัดชัยภูมดิ �ำ เนินงานตามนโยบายของผูบ้ ริหาร สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามขัน้ ตอนและสำ�เร็จได้ตาม
เป้าหมาย และระยะเวลาทีก่ �ำ หนดมีชอ่ งทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีอย่างหลากหลาย
ช่องทาง มีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ
ธีระยุทธ เลี้ยงสมบูรณ์ (2552, น. 47) กล่าวว่า การที่บุคคล มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ตรง
ตามเป้าหมายขององค์การอยูใ่ นระยะเวลาทีก่ �ำ หนด ผลงานทีไ่ ด้มคี วามถูกต้อง มีการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด มีวธิ กี ารหรือนำ�เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเข้ามาช่วย เพิม่ ผลงานและลดระยะเวลาการปฏิบตั งิ านใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีประเด็นที่
สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านคุณภาพงาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลลัพธ์ของงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการจัดเก็บรายได้มคี วามถูกต้อง และครบถ้วน เกิดประสิทธิผลต่อองค์การบริหารส่วนตำ�บล สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของ Peterson & Plowman (1953, P. 433) กล่าวว่า งานที่ได้ต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิต
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และผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผลการทำ�งานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้รับบริการ
2.2 ด้านปริมาณงาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่จัด
เก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดทำ�แผนทีภ่ าษี
การจัดทำ�แผนแม่บท การจัดทำ�ทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภาษี ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี และมีการจัดอบรม เพือ่ ชีแ้ จงหรือให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจและมาเสียภาษีมากขึน้
สอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2550, น. 2) กล่าวว่า งานที่ได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับจำ�นวนบุคลากร และระยะเวลา ได้แก่ การจัดทำ�แผนที่ภาษี เพื่อแสดงตำ�แหน่ง
ลักษณะ ขนาดของแปลงที่ดิน อาคารต่าง ๆ การจัดทำ�ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อแสดงรายการทรัพย์สินและการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การจัดทำ�ทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภาษี เพื่อแสดงรายการชำ�ระภาษีของเจ้าของทรัพย์สิน
ผู้อยู่ในข่ายต้องชำ�ระภาษี การจัดทำ�แผนแม่บท ซึ่งเป็นแผนที่จัดทำ�ขึ้นจากระวางที่ดิน เพื่อใช้ในการนำ�เดิน
สำ�รวจข้อมูลภาคสนาม
2.3 ด้านเวลา พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดชัยภูมมิ กี ารกำ�หนดระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดเก็บภาษีได้เหมาะสมกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำ�เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเสร็จตามห้วงเวลาที่กำ�หนด
มีการจัดเก็บภาษีตามช่วงระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำ�ปีได้ทันตามระยะ
เวลาที่กำ�หนด สอดคล้องกับสำ�นักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (2558, น.
2-3) กล่าวว่า การจัดสรรเวลาที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ เพื่อให้ทราบว่าการ
เก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น ๆ สามารถทำ�ได้ จำ�นวนเท่าใด อันจะนำ�ไปสู่การคาดประมาณการรายได้
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้ รวมถึงระยะเวลาในการจัดทำ�ระบบฐาน
ข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำ�ระภาษีลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีรวดเร็วขึ้น และทันตามเวลาที่กำ�หนด
2.4 ด้านค่าใช้จ่าย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลในจังหวัดชัยภูมมิ คี า่ ใช้จา่ ยทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษี ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิด
จากการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้มาชำ�ระภาษี ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยคำ�นึงถึงความคุ้มค่า
ความประหยัด สอดคล้องกับแนวคิดของรุง่ กมล สุวรรณมิตร (2557) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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3. การวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรอิสระจำ�นวน 1 ตัวแปร
คือ ด้านการควบคุม (X4) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ ตัวแปรอิสระทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าสมการ
คือ ด้านการควบคุม (X4) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยด้านการควบคุม (X4) สามารถทำ�นายประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ ได้ร้อยละ 4.10 สอดคล้องกับ อังคณา ทัพใหญ่
(2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ด้านการวางแผนดำ�เนิน
งานจัดเก็บภาษีและการดำ�เนินงาน และการติดตามควบคุมผลการดำ�เนินงานจัดเก็บภาษี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี ได้
ร้อยละ 31.5 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดการจัดเก็บ
รายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ แต่เมือ่ พิจารณาข้อคำ�ถาม
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ สุด ของด้านละ1 ข้อ ได้แก่ ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีการกำ�หนดเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี
ไว้อย่างชัดเจน ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีการจัดระเบียบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีแ่ ละสถานทีใ่ นการให้
บริการรับชำ�ระภาษีอย่างเพียงพอ ท่านคิดว่าผูบ้ ริหารเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในการบริหารงานจัดเก็บภาษี
ได้อย่างเหมาะสม และท่านคิดว่าสามารถติดตามหรือเร่งรัดผูท้ คี่ า้ งชำ�ระภาษีให้มาชำ�ระภาษีได้ทนั ตามทีก่ �ำ หนด
จึงนำ�มาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. องค์การบริหารส่วนตำ�บลควรจัดทำ�ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย เพื่อการกำ�หนดเป้าหมายและแผนการจัดเก็บรายได้ให้ชัดเจน และถูกต้องยิ่งขึ้น
2. องค์การบริหารส่วนตำ�บลควรมีทตี่ งั้ สถานทีใ่ นการรับชำ�ระภาษีนอกสำ�นักงานเพือ่ รองรับผูม้ าชำ�ระ
ภาษีได้อย่างเพียงพอ
3. องค์การบริหารส่วนตำ�บลควรมีการพัฒนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ที่ทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ และควรจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียง
พอต่อการดำ�เนินงานจัดเก็บภาษี
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4. องค์การบริหารส่วนตำ�บลควรกำ�หนดแนวทางเพื่อติดตาม หรือเร่งรัดผู้ค้างชำ�ระภาษีให้มาชำ�ระ
ภาษีภายในระยะเวลาที่กำ�หนด และควรเพิ่มช่องทางการชำ�ระภาษีให้มากขึ้น
5. องค์การบริหารส่วนตำ�บลควรมีการจัดประชุมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
6. องค์การบริหารส่วนตำ�บลควรจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อให้ผู้มีหน้าที่
ชำ�ระภาษีได้มาชำ�ระภาษีภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัด
ชัยภูมิและจังหวัดอื่น ๆ
2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอื่น ๆ
3. ควรศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดเก็บรายได้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่น หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัด
อื่นหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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