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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวั ดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่ประชาชน 272 คน โดยการเก็บตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยได้แก่การออกแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย
พบว่า (1) ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจาแนกเป็นรายด้านในระดับปานกลางเรียง
จากมากไปน้อยได้แก่คุณลักษณะส่วนบุคคล ขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีและความสะดวก ส่วนรายด้านในระดับมากได้แก่
ความแน่นอน และความเป็นธรรมเรียงตามลาดับ (2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้และสถานภาพสมรสที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, การจัดเก็บภาษี, ภาษีโรงเรือน

Abstract

The objective of this research (1) to study the effectiveness to of collecting property tax (2) to
compare the effectiveness of collecting property tax in Banglen Sub District Bangyai District Nonthaburi
Province, the sampling units were 272 people, simple random sampling were used. The tools used for
data collection were questionnaires and statistics used for data analyze were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test and F-test. The results of research were found as follows (1) The
effectiveness of collection property tax was at the high level. However, each of aspects was in the middle
level, taken into account, personal characteristic, process and convenience for high level are certainty
and equality. (2) the people with different sex, age, education, income and the married status has no
different the effectiveness collecting property tax.
Keywords: effectiveness, collecting tax, Property Tax

บทนา
การกระจายอานาจสู่การปกครองท้องถิ่นและ
เพื่อเป็นส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้
อย่ า งเป็ น อิ ส ระ มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการก าหนด
นโยบาย การจัดทาการรบริการสาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมาตรา 283 วรรคสี่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเรื่อง
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไว้ โ ดยก าหนดให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ รายได้
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

ท้องถิ่น เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
และรายได้อื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละ
ชนิด ดังนั้น ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องสาคัญเนื่องจากเป็น
รายได้ที่ท้องถิ่นจะนามาใช้ในการพัฒนาความเจริญ
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ตาบล เทศบาลตาบล กรุงเทพมหานครและเมือง
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พัทยาภาษีท้ อ งถิ่น ที่ ส าคัญ ซึ่ง ปั จ จุ บั น ใช้บั งคั บอยู่
ได้แก่ ภาษีโ รงเรื อนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่งจัดเก็บ
ภาษี จ ากผู้ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของโรงเรื อ นและที่ ดิ น โดย
ประเมิ น ช าระภาษี ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ตามค่ า รายปี ข อง
ทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปีของค่ารายปี
เว้น แต่จ ะเข้าข้อยกเว้น ที่กฎหมายกาหนดให้ ได้รับ
การยกเว้น หรืองดเว้น การเก็บ ภาษี อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งจากการจั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ใน
ปัจจุบันมีปัญหาพอสมควร เนื่องจากกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินมีความล้าสมัยไม่เหมาะสมกับยุค
สมัย ที่เปลี่ ยนแปลงไป ประกอบกับ มีปัญหาในการ
ตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายอยู่ ห ลายประการ
ดังนั้น รัฐ บาลจึงมีแนวคิดที่จะยกเลิกกฎหมายภาษี
โรงเรือนและที่ดินรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และให้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายภาษีท้องถิ่น
ฉบับใหม่ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น
กฎหมายภาษีท้อ งถิ่ น ที่รั ฐ บาลมีแ นวคิดที่ จะมี การ
ประกาศใช้ บั ง คั บ แทนกฎหมายภาษี โ รงเรื อ นและ
ที่ดินและภาษีบารุงท้องที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
เดิ ม ที่ เ คยมี อ ยู่ แ ละเพื่ อ ให้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี มี ค วาม
ทั น สมั ย และสร้ า งรายได้ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ส่ ว นกรณี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี โ ดยราชการส่ ว น
ท้องถิ่น เมื่อส่วนราชการดาเนินการจัดเก็บภาษีจาก
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น แล้ ว เงิ น ภาษี นั้ น จะตกเป็ น
รายได้ของท้องถิ่นเองที่จะนาเงินไปใช้ในการพัฒนา
ความเจริญของท้องถิ่นนั้นๆ ให้มีความเจริญ โดยไม่
ต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดินจากราชการส่วนกลาง
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว น ามาซึ่ ง ความมี เ สถี ย รภาพและ
ความคล่องตัวในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายได้ที่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด หาจากการจั ด เก็ บ ภาษี ไ ม่ ว่ า ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ฯลฯ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2551 พบว่ามีสัดส่วนระหว่าง
ร้อยละ 8.90 ถึงร้อยละ 12.00 เมื่อเทียบกับรายได้
รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นสัดส่วน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

ที่ต่ามากและยัง มีแ นวโน้ม ลดลงโดยตลอดอีก ด้ว ย
การที่ สั ด ส่ ว นรายได้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จัดหาได้เองต่า ส่งผลให้รัฐบาลจาเป็นต้องจัดสรรเงิน
อุ ด หนุ น ให้ เ ป็ น จ านวนมาก และยั ง ท าให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขาดความเป็ น อิ ส ระในการ
บริ ห ารกิ จ การของตนเองด้ ว ย ดั ง นั้ น หากรั ฐ บาล
สามารถเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจัดหาเองได้มากขึ้น โดยการปฏิรูปโครงสร้าง
ภาษีท้องถิ่น และเพิ่มประสิ ทธิภ าพเก็บภาษีให้ กั บ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ก็จะเป็นการลดภาระ
ด้ า นการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น จากงบประมาณของ
รัฐ บาลให้ กั บองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นได้ ระดั บ
หนึ่ ง อีก ทั้ง ยัง เป็ นกลไกที่ ช่ว ยส่ งเสริ มระบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทางาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้ วยซึ่งหากส่วน
ท้ อ งถิ่ น ปล่ อ ยปละละเลยหรื อ ไม่ เ ข้ ม งวดในการ
จัดเก็บภาษี ย่อมส่งผลให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษี ความเสี ย หายจึ งเกิ ดขึ้ น แก่ท้ อ งถิ่น เองที่ ไ ม่ มี
งบประมาณเพียงพอในการบริหารความเจริญของ
ท้องถิ่น และอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนของเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปรับปรุงการจัด เก็บ ภาษี โ รงเรือนให้ มีป ระสิ ทธิผ ล
สูงสุด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรเป้าหมาย (population) ที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยู่ในข่ายที่
ต้องเสียภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
อ าเภอบางใหญ่ จั ง หวั ด นนทบุ รี อั น ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ที่
ประชาชนอาศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาลต าบลบางเลน
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อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 11
หมู่บ้าน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชนที่มาเสีย
ภาษีให้แก่เทศบาลตาบลบางเลน จานวน 272 ราย
โดยทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
จานวน 272 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วน
บุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได้ และ
สถานภาพ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการจัดเก็บภาษีโรงเรือนของเทศบาลตาบลบาง
เลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประกอบด้วยปัจจัจต่างๆ
5 ด้านๆ ละ 5 ข้อ รวมจานวน 25 ข้อ ได้แก่ (1)
คุณลักษณะของบุคลากร (2) ขั้นตอนในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือน (3) ความสะดวก (4) มีความแน่นอน
และ (5) เป็นธรรม โดยใช้มาตรประมาณค่า วัดระดับ
ตามหลั กการของลิ เคอร์ ท (R.Likert) ซึ่งลักษณะ
คาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ และมีหลักการให้
คะแนน ดังนี้
5 หมายความว่า มากที่สุด
4 หมายความว่า มาก
3 หมายความว่า ปานกลาง
2 หมายความว่า น้อย
1 หมายความว่า น้อยที่สุด
3. การสร้ า งและการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ
3.1 การสร้างเครื่องมือ
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบ
สอบถามชนิดปลายปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
คะแนนข้อคาถาม 1-5 เกี่ยวกับ คุณลักษณะของ
บุคลากร จานวน 5 ข้อ ขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี
จานวน 5 ข้อ ความสะดวก จานวน 5 ข้อ ความ
แน่นอน จานวน 5 ข้อ และความเป็นธรรม จานวน 5
ข้อ รวมทั้งหมด 25 ข้อ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

3.2 การวัดความถูกต้องของข้อคาถาม
มาตรวั ด คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลากร
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ค้นพบได้ใน
งานวิจัยของ ไพนน์ (Pine, 2016) และงานวิจัยของ
กามาชี ลาเวอร์ ไดร์ ดิ กเกอร์ ฮี เบอร์ ท ลารอร์ เชลลี
และเดสคอร์ออร์ก (Gamache, Laverdiere, Diguer,
Hebert, Larochelle & Descoreaux, 2016)
มาตรวั ด กระบวนการ ประกอบด้ ว ยข้ อ
คาถามจานวน 5 ข้อ ค้นพบได้ในงานวิจัยของ ฮาร์
เยส (Hayes, 2016) และงานวิจั ยของ สก๊อตต์
(Schott, 2016)
มาตรวั ด ความสะดวก ประกอบด้ ว ยข้ อ
คาถามจานวน 5 ข้อ ค้นพบได้ในงานวิจัยของ แคมป์
เบลล์ ดาตาร์ และซานดิโน (Campbell, Datar &
Sandino, 2016) และงานวิจัยของ กอต์สชอร์ก
(Gottschalk, 2016)
มาตรวั ด ความแน่ น อน ประกอบด้ ว ยข้ อ
คาถามจานวน 5 ข้อ ค้นพบได้ในงานวิจัยของ แบตตี
แมนและแครนท์ (Bateman & Crant, 2016 ) และ
งานวิจัยของ ฟอร์ด (Ford, 2016)
มาตรวั ดความเป็ นธรรม ประกอบด้ ว ยข้ อ
คาถามจานวน 5 ข้อ ค้นพบได้ในงานวิจัยของ มิล
เลอร์ (Miller, 2016) และงานวิจัยของ ไฟร์แดน
(Friedan, 2016)
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นาแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (try out) กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางม่วงซึ่งเป็น
พื้นที่ติดกับเทศบาลตาบลบางเลน จานวน 30 คน
แ ล ะ ห า ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(Cronbach’s alpha) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือ
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การท าแบบสอบถามแจก
ให้ กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งเสี ย ภาษี โ รงเรื อ นในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตอบ
แบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มาและที่ ล งไปตามเก็ บ ด้ ว ยตนเองมาตรวจความ
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สมบู รณ์ครบถ้ว น ในการตอบคาถามทั้ง 3 ส่ ว น
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยนา
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จัดหมวดหมู่
และท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการแปลงสภาพ
แนวความคิ ด เห็ น หรื อ ตั ว แปรที่ ต้ อ งการวิ จั ย เป็ น
ข้อมูลเชิงปริมาณ และเพื่อหาค่าคานวณหาค่าสถิติ
โดยใช้โปรแกรมประมวลผลแล้วสรุปผลแนะนาเสนอ
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติดังนี้
5.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อสรุปและ
อธิบายลักษณะข้อมูลต่างๆ
5.2 ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
ของเทศบาลตาบลบางเลน วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด
5.3 เพื่อเปรีย บเทีย บประสิ ทธิผลในการ
จั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อ นของเทศบาลต าบลบางเลน
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ ttest เพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและ F-test
เพื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี รองลงมาคือ 31-40 ปี
และน้อยที่สุด คืออายุระหว่าง 20-30 ปี
1.2 ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า รองลงมาคือ ระดั บ
มัธยมศึกษา และน้อยที่สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี
1.3 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
10,001- 20,000 บาท/เดือน รองลงมาคือ รายได้
มากกว่า 20,000 บาท/เดือน และน้อยที่สุด คือ
รายได้ 5,001-10,000 บาท
1.4 ประชาชนส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส
รองลงมาคือ โสด และน้อยที่สุด คือ แยกกันอยู่
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2. ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
ในระดั บ ปานกลางเรี ย งจากมากไปน้ อ ยได้ แ ก่
คุณลั กษณะส่ ว นบุคคล ขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี
และความสะดวก ส่ ว นรายด้านในระดับมากได้แก่
ความแน่นอน และความเป็นธรรมเรียงตามลาดับ
3. ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้
และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผล
ในการจัดเก็บภาษีไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผ ลในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีประเด็น ที่น่าสนใจควร
นามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนของ
เทศบาลต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ่ จั ง หวั ด
นนทบุ รี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ที่ เ ป็ น เช่ น นี้
เพราะว่ า หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี โ รงเรื อ นมี
ความแน่ นอนและมีค วามเป็น ธรรม สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ คอสไมยและโอโนไฟร (Cozmei &
Onofrei, 2017) และงานวิจัยของโซดอว์ (Zodrow,
2017) สาหรับการจาแนกเป็นรายด้านในระดับปาน
กลางเรี ย งจากมากไปหาน้ อ ยได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะ
บุคลากร ขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี และความ
สะดวกเรียงตามลาดับและจาแนกเป็นรายด้านระดับ
มากพบว่าความแน่นอนและมีความเป็นธรรม
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผ ลในการ
จัดเก็บภาษีโ รงเรือ นในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และสถานภาพการ
สมรสต่างกัน ไม่มีผ ลต่อประสิ ทธิผ ลในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าระเบี ยบในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนได้วางกฎเกณฑ์การจัดเก็บภาษี
ไว้ แ น่ น อนและเป็ น ธรรมเท่ า เที ย มกั น ทุ ก คน ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สเตราทส์ (Strauss,
2017) และ คองเกอร์ คองเกอร์ และมาร์ ติ น
(Conger, Conger & Martin, 2017)
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
จากผลวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตาบลบางเลน อาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่าอยู่ในระดับมากได้แก่
ความแน่นอน และมีความเป็ นธรรม ดังนั้น ในการ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี
โรงเรื อ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ
เกี่ยวกับเรื่องความป็นธรรมและมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบและพฤติกรรมใน
การจัดเก็บภาษีโรงเรือน และศึกษาเปรียบเทียบกับ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนกับเทศบาลอื่นๆ
2.2 ควรมี การศึ กษาถึ งปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

โรงเรื อ นของเทศบาลเพื่ อ หาแนวทางในการ
ดาเนิน งานที่ เหมาะสมกั บเทศบาล(ท้ องถิ่น )แต่ล ะ
แห่ ง อี กทั้ง สถานที่ทางาน หรือ ห้ องปฏิบั ติงาน
เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ รายได้ ที่ ส ะดวกในการติ ด ต่ อ
ประสานงาน มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงาน
และแบบพิมพ์ต่างๆ สาหรับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดเก็บรายได้และให้บริการแก่ประชาชน มีวัสดุที่
ใช้ในการปฏิบัติงานสามารถเบิกใช้หรือนาไปใช้งาน
ได้ ส ะดวกรวดเร็ ว มี ส ถานที่ จอดรถกว้ า งขวาง
พอเพียงและบริเวณที่นั่งพักรับรองแก่ผู้มาใช้บริการ
และติดต่อช าระภาษี และมีการจัดทาป้ายแสดง
รายละเอียดวิธีปฏิบัติและช่วงเดือนที่ต้องชาระภาษีที่
ทาการของเทศบาลอย่างชัดเจน
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