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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัเร่ือง การรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูวิ้จยัไดท้ าการส ารวจขอ้มูล
จากกลุ่มประชากรผูท้ี่มีหนา้ที่เสียภาษีในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 400 คน ผูวิ้จยัไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งแบบใช้

หลกัความน่าจะเป็น(Non-Probability Sample) ใชห้ลกัการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ใชวิ้ธีการ

สุ่มแบบง่ าย  (Simple Random Sampling) จากประชากร วิจัย  โดยใช้  Independent Sample t-test เพื่ อ
เปรียบเทียบตวัแปร 2 กลุ่ม และใช ้One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบตวัแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม และในกรณี

ที่พบความแตกต่าง ผูวิ้จยัจะใช้ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น กบั

การรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation) ของ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และศึกษาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจังหวดั

เชียงใหม่ ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า 

 ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รวมถึงระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชน

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั 
 โดยประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่าระดบัการรับรู้ภาษี

ท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการรับรู้ภาษีท้องถิ่น

แตกต่างกนั 
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 ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดั

เชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการ
รับรู้และความตระหนัก ดา้นความสนใจและติดตาม ดา้นการพฒันาความรู้สึกและทศันคติ และด้านการให้

ความร่วมมือ 
 ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่งผลต่อการรับรู้

ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ABSTRACT 

 

This paper study about The perception in local tax of population in Chiang Mai. The researchers 

surveyed data from a population of 400 taxpayers in Chiang Mai province. The researcher was sampling by 

using Non-Probability Sample, Accidental Sampling and Simple Random Sampling principle from 
Population sample and researcher use Independent Sample t-test  for comparing 2 groups of variables and 

using One Way ANOVA for comparing variables that are more than 2 groups. If the researcher finds a 

difference will use Least Significant Difference (LSD) and the study of the relationship between efficiency 
of public relations and communication of local administration with the perception in local tax of taxpayers 

in Chiang Mai using correlation of Pearson (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) and the study 
of the efficiency of public relations and communication of local administration that affect to perception in 

local tax of population in Chiang Mai will use Multiple Regression. The results of the research show that 

feedback of performance of public relations and communication of local administration and perception in 
local tax of taxpayers in Chiang Mai overall was at a moderate level. With people in Chiang Mai with 

different sex, age and education level  It was found that the level of perception in local tax was no different. 

The people in Chiang Mai with different occupations have different levels of local tax perception and 
efficiency of public relations and communication of local administration will affect perception in local tax 

of taxpayers in Chiang Mai. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น” หมายความว่า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจดัตั้ง โดยมีอ านาจ

หน้าที่ ตามมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ฯลฯ ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจึงจ าเป็นตอ้งมีรายได้เพื่อน ามาใช้ด าเนินการในภาระหน้าที่ของตน โดยรายได้ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นประกอบดว้ย 1)รายไดท้ี่จดัเก็บเอง 2)รายไดท้ี่รัฐจดัเก็บให้ 3)รายไดท้ี่รัฐแบ่งให้ 
และ 4)รายไดจ้ากเงินอุดหนุน 

 รายไดท้ี่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัเก็บเองนั้น ถือเป็นรายไดส่้วนหน่ึงที่น ามาพฒันาทอ้งถิ่น ทั้ง

ในเร่ืองการบริการประชาชน สาธารณูปโภค ดูแลวิถีการด าเนินชีวิตที่สะดวกสบาย มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
รวมถึงเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากรัฐอย่างทั่วถึง มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้ที่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัเก็บเองจึงเป็นส่ิงที่บ่งบอกประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นเอง โดยรายไดท้ี่จดัเก็บเองนั้นประกอบดว้ย 1)ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (พระราชบญัญตัิภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบงัคบัใช้เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็น พ.ร.บ. ใหม่ ที่ถูกตราขึ้นใช้

ทดแทน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงทอ้งที่)  2)ภาษีป้าย 3)อากรฆ่าสัตว ์4)ภาษีบ ารุงทอ้งถิ่นจาก
ยาสูบ น ้ามนัและโรงแรม 5)ค่าธรรมเนียมและรายไดอ้ื่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจึงตอ้งปรับปรุงพฒันา

ระบบการจดัเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้ โดยปัจจยัหน่ึงที่

ส าคญัที่ส่งผลต่อการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยตรงคือ การรับรู้รวมถึงความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นนั้นดูแล เพราะฉะนั้น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นควรตระหนกัถึงปัจจยัต่าง ๆ  ทั้งเร่ืองของประสิทธิภาพดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

รวมถึงการส่ือสารกับประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ภาษีท้องถิ่นรวมถึงช่วย
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีทอ้งถิ่นให้เกิดกบัประชาชนในเร่ืองของรายละเอียดเก่ียวกบัการ

จ่ายภาษทีอ้งถิ่นประเภทต่าง ๆ 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารที่ส่งผล

ต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นและ

ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจการจดัเก็บภาษีทอ้งถิ่นโดยเฉพาะ พระราชบญัญติัภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 มีผลบงัคบัใช้เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และการจดัเก็บภาษีประเภทอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วน



 

ท้องถิ่น ทั้งยงัเป็นแนวทางในการพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือให้การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารต่อประชาชนในทอ้งถิ่นมี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

4.เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ 

5.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น กบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

6.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ส่งผลต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันระดับการรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวดั

เชียงใหม่แตกต่างกนั 

2.ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีความสัมพนัธ์
กบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 3.ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่งผลต่อการ

รับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตดา้นประชากรวิจยั 

 ประชากรในพ้ืนที่จังหวดัเชียงใหม่ที่มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จ านวน 211 แห่ง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกบัดว้ย 1)องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จ านวน 1 แห่ง 2)เทศบาล
นคร จ านวน 1 แห่ง 3)เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง 4)เทศบาลต าบล จ านวน 116 แห่ง และ 5)องคก์ารบริหาร



 

ส่วนต าบล จ านวน 89 แห่ง (ขอ้มูลจากส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูล ณ 30 

กนัยายน 2563) 
2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรตน้ การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ส่งผลต่อการรับรู้
ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.1 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 

2.2 การส่ือสาร (Communication)  
ตัวแปรตาม การรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาตามล าดับของ

แบบจ าลอง AIDA Model (St. Elmo Lewis, 1898) 

1. การรับรู้และการตระหนกั (Attention) 
2. ความสนใจและติดตาม (Interest) 

3. การพฒันาความรู้สึกและทศันคติ (Desire) 
4. การให้ความร่วมมือ (Action) 

 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล จะจดัเก็บขอ้มูลระหว่างวนัที่ 1–30 พฤศจิกายน  2563 

 

กรอบแนวคิด 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (N/O) 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

- การประชาสัมพันธ์ 
- การสื่อสาร 

การรับรู้ภาษีท้องถ่ิน ของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
(AIDA Model) (I/R) 
- การรับรู้และการตระหนัก 
- ความสนใจและติดตาม 
- การพัฒนาความรู้สึกและทัศนคติ 
- การให้ความร่วมมือ 
 
 



 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ประชากรการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ท าการวิจัยกับประชากรในจังหวดัเชียงใหม่ที่มีหน้าที่เสียภาษี

ทอ้งถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจ านวน 211 แห่ง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูวิ้จยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากการค านวณตามสูตรการหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึง

ใชสู้ตรการค านวณของ W.G Cochran จากสูตรค านวนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน แต่ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผู ้

ศึกษาวิจยัจะท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
การสุ่มตัวอย่าง ผูวิ้จัยใช้หลักการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) จากประชากรวิจยั จนไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งครบตามที่ก  าหนด 
 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายและบรรยาย ค าถามในส่วนน้ีจะประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับ ระดับประสิทธิภาพการส่ือสารทางการตลาดขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในการอธิบายและบรรยาย 
ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับ ระดับการรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ โดยใช้

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายและบรรยาย 

 ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 การทดสอบความถูกต้องของเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่พฒันาขึ้นไป
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิที่มีความเก่ียวขอ้งกบับริบทงานวิจยั จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเขา้ใจในขอ้ค าถามว่าขอ้ค าถามวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์  ชัดเจน ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ รวมทั้งครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยั หลงัจากนั้นน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index: IOC) ค่า IOC จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ขอ้ค าถาม
ที่ดีจะตอ้งมีค่า IOC ตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.5 ถือว่า ขอ้ค าถามเป็นที่ยอมรับและสามารถน าไปใชไ้ด ้ถา้ค่า IOC นอ้ย
กว่า 0.5 ถือว่า ข้อค าถามไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขค าถามใหม่ ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิหรือตดัทิ้ง 



 

การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยค่าความ
เช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ที่เหมาะสมตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 จึงจะสามารถยอมรับไดว่้าขอ้มูลในแบบสอบถามมี
ความเที่ยงตรง โดยค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ไดเ้ท่ากบั 0.988 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งการวิจยั ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายและบรรยาย 

2. ใชค้่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการ

ส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัเชียงใหม่ และส่วนที่ 3  เก่ียวกับระดับการรับรู้ภาษี

ทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 

     สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ แตกต่างกนั ใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ โดยใช้ Independent Sample t-test เพื่อ

เปรียบเทียบตวัแปร 2 กลุ่ม และใช ้One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบตวัแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม และในกรณี

ที่พบความแตกต่าง ผูวิ้จยัจะใช้ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ซ่ึงการ
วิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

     สมมติฐานที่ 2 : ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาษี

ทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation) ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีได้
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

    สมมติฐานที่ 3 : ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารส่งผลต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่น
ของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ซ่ึงการวิจัย

คร้ังน้ีไดก้  าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 โดย

ส่วนใหญ่เป็นผูม้ีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ระดบัการศึกษาสูงสุดที่พบส่วน

ใหญ่คือระดับปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2  



 

 2. ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สูงสุดคือ การ
ประชาสัมพนัธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.29 : ปานกลาง) รองลงมาคือ การส่ือสาร (ค่าเฉลี่ย 3.22 : ปานกลาง) ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 : ค่าเฉลี่ยและค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์

และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ สรุปรวม 

การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD)

ระดบัความ

คดิเห็น
การประชาสมัพนัธ์ 3.29 0.872 ปานกลาง
การส่ือสาร 3.22 0.903 ปานกลาง

รวม 3.26 0.841 ปานกลาง  
  3. ระดบัความคิดเห็นดา้นระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวม

ของการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การพฒันาความรู้สึกและทศันคติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.43 : มาก) รอง
ลองมาคือ ความสนใจและติดตาม (ค่าเฉลี่ย 3.40 : ปานกลาง) การให้ความร่วมมือ (ค่าเฉลี่ย 3.40 ปานกลาง) 

และ การรับรู้และตระหนกั (ค่าเฉลี่ย 3.28 : ปานกลาง) ดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ยและค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดั

เชียงใหม่ สรุปรวม 

การรับรู้เร่ืองภาษท้ีองถิ่น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD)

ระดบัความ

คดิเห็น
การรับรู้และตระหนกั 3.28 0.938 ปานกลาง
ความสนใจและตดิตาม 3.40 0.882 ปานกลาง
การพฒันาความรู้สึกและทศันคติ 3.43 0.918 มาก
การให้ความร่วมมือ 3.40 0.888 ปานกลาง

รวม 3.38 0.846 ปานกลาง  

 4. เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ พบว่า  ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต่างกนั มีระดบัการรับรู้

ภาษีท้องถิ่นไม่แตกต่างกนั ส าหรับประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการรับรู้ภาษี
ทอ้งถิ่นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงัตารางที่ 3 



 

ตารางที่ 3 : สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันระดับการรับรู้ภาษี

ทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่แตกต่างกนั 

การรับรู้และ

ความตระหนกั

ความสนใจ

และตดิตาม
การพฒันาความรู้สึก

และทศันคติ

การให้ความ

ร่วมมือ
t-Test=-0.717 t-Test=-0.569 t-Test=-0.906 t-Test=-2.269 t-Test=-1.186

Sig.=0.474 Sig.=0.569 Sig.=0.366 Sig.=0.024 Sig.=0.236

ไมแ่ตกต่าง ไมแ่ตกต่าง ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง

ANOVA=2.653 ANOVA=1.495 ANOVA=1.337 ANOVA=3.494 ANOVA=2.402

Sig.=0.048 Sig.=0.215 Sig.=0.262 Sig.=0.016 Sig.=0.067

แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง

ANOVA=2.944 ANOVA=1.209 ANOVA=2.078 ANOVA=1.439 ANOVA=1.827

Sig.=0.033 Sig.=0.306 Sig.=0.103 Sig.=0.231 Sig.=0.142

แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง ไมแ่ตกต่าง ไมแ่ตกต่าง ไมแ่ตกต่าง

ANOVA=0.986 ANOVA=2.350 ANOVA=3.862 ANOVA=3.157 ANOVA=2.591

Sig.=0.426 Sig.=0.040 Sig.=0.002 Sig.=0.008 Sig.=0.025

ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง

*ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

อาชีพ

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์

การรับรู้ภาษท้ีองถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่
รวม

เพศ

อายุ

ระดบัการศึกษา

 

 

5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่างประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น กบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประสิทธิภาพการ

ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ดงัตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 : การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบั

การรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 



 

การรับรู้และ

ความตระหนกั

ความสนใจ

และตดิตาม
การพฒันาความสึก

และทศันคติ

การให้ความ

ร่วมมือ
การประชาสัมพนัธ์ R = 0.747** R = 0.701** R = 0.697** R = 0.712** R = 0.766**

Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์

การส่ือสาร R = 0.837** R = 0.757** R = 0.724** R = 0.742** R = 0.821**

Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์

รวม R = 0.837** R = 0.770** R = 0.750** R = 0.768** R = 0.838**

Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000 Sig. = 0.000

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์

*ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

การประชาสัมพนัธ์/

การส่ือสาร
รวม

การรับรู้ภาษท้ีองถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่

 
 

6. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ส่งผลต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และ

การส่ือสาร ส่งผลต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน โดย ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีอิทธิพลสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 57.6 
รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 : การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารส่งผลต่อการรับรู้

ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 0.656 0.092 7.134 0.000
การประชาสัมพนัธ์ 0.299 0.043 0.308 6.898 0.000
การส่ือสาร 0.539 0.042 0.576 12.904 0.000
*ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ตวัแปร Unstandardized Coefficients t Sig.

 
   



 

อภิปรายผล 

 
 1. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่มีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์มีค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นสูงสุด 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา  เมธาวรากุล (2559) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการจดัเก็บภาษี
บ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี พบว่า ปัจจยัที่มีผลกระทบจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี คือปัจจยัดา้นความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีทอ้งถิ่นของผูเ้สียภาษีเป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบมากที่สุดรองลงมาคือ ปัญหาดา้นการ
ขาดการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร การติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการขึ้น

ป้ายประชาสัมพนัธ์เฉพาะในเขตชุมชนและติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น ท าให้ประชาชนที่อยู่
ห่างไกลเขตชุมชนไม่ไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสาร และบางป้ายประชาสัมพนัธ์ถูกตน้ไมบ้งั บางป้ายช ารุด ทาง 

ผูศ้ึกษาวิจยัเห็นว่า การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมีผลต่อการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งถิ่นเป็นอยา่งมาก 

 2.  การศึกษาระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมของการ
รับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง โดยการพฒันาความรู้สึกและ

ทศันคติ มีค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นสูงสุด รองลองมาคือ ความสนใจและติดตาม และการให้ความร่วมมือ 

ซ่ึงการรับรู้และตระหนักค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็นต ่าที่สุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัชชา  เจริญไชย 
(2562) ศึกษาเก่ียวกบั การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อพระราชบญัญติัภาษีที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผลการศึกษา พบว่า  การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  ดา้นช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่

ไม่ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองที่จ าเป็น การ
สร้างความเขา้ใจให้ประชาชนรับรู้ไดโ้ดยทัว่ถึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอยา่งมาก 

 3. การศึกษาระดับการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจัยดา้น
ประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต่างกนั มีระดบัการรับรู้

ภาษีท้องถิ่นด้านการรับรู้และความตระหนัก ด้านความสนใจและติดตาม ด้านการพฒันาความรู้สึกและ

ทศันคติ ดา้นการให้ความร่วมมือไม่แตกต่างกนั สอดคลองกบังานวิจยัของ พิมพล์ภสั  สุขสวสัด์ิ  (2559)  
ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของประชาชน



 

ในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ แตกต่างกนั มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชนชนในจังหวัด
ปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั ส าหรับ ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มีอาชีพต่างกนั มีระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่น

โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุบิน  พุทโสม  (2562)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและทศันคติเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับ

ทศันคติเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้น
ความคิด ดา้นพฤติกรรม และดา้นความพึงพอใจที่แตกต่างกนั 

 4. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กับการรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวม
ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนใน

จงัหวดัเชียงใหม่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสัชนก  สุรชยักุลวฒันา (2557) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสาร
เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของผูน้ าทอ้งถิ่นในจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Communication) หรือการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (Face to Face) เป็นการส่ือสารที่ผูน้ าทอ้งถิ่น

นิยมใช้ มากที่สุดในการส่ือสารกบัชาวบา้น และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริฉัตร  ภูตอ้งลม  (2559)  
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความรู้

เก่ียวกบัภาษี ดา้นการช าระภาษี ดา้นบุคลากร ดา้นมาตรการในการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์ ในทางบวก
กบัประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี 

5. การศึกษาประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ส่งผลต่อการรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมประสิทธิภาพการ

ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่งผลต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยประสิทธิภาพการส่ือสาร มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพนัธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พชัรี  แก้วร่องค า  (2556)  ศึกษาเร่ือง แนวทางการปรับปรุง

กระบวนการจดัเก็บภาษีทอ้งถิ่น ของเทศบาลต าบลค าชะอี อ  าเภอค าชะอี จงัหวดัมุกดาหาร ผลการศึกษา

พบว่า การประชาสัมพนัธ์ ถือว่ามีความส าคญัในการปรับปรุงกระบวนการจดัเก็บภาษีทอ้งถิ่น เพราะการ
ประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือช่วยจูงใจให้ประชาชนเห็นความส าคญัในการเสียภาษี สร้างความเขา้ใจที่ดีแก่

ประชาชน เพราะความเขา้ใจที่ดีและถูกตอ้งจะท าให้เกิดความร่วมมือและการสนบัสนุนจากประชาชน 
 



 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ

การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นควรเร่งพฒันาศกัยภาพการด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์

และการส่ือสารในดา้นต่าง ๆ  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารที่เก่ียวเน่ืองกบั

ภาษีท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตนเอง และเป็นที่น่าเช่ือถือต่อ
ประชาชนในทอ้งที่ 

 2. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ระดบัการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง อาจเก่ียวเน่ืองมาจากการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารในเร่ืองภาษีทอ้งถิ่นให้กบัประชาชน

ในทอ้งที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจึงควรมีการวางแผนการพฒันา

ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร โดยควรเร่ิมตน้จากบุคลากรในหน่วยงานควรมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ดงันั้นควรส่งเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งเขา้รับการอบรมตามที่กระทรวงได้จดัขึ้น เพ่ือเป็นการ

สร้างความรู้ ความเช่ียวชาญ รวมถึงเป็นการสร้างกระบวนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามที่

กระทรวงไดม้ีการก าหนด ผูวิ้จยัเช่ือว่าตวับุคคากรเป็นกุญแจส าคญัในการด าเนินงาน ดงันั้นเมื่อตวับุคลากร
หรือเจา้หน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญแลว้ การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารในดา้นอื่น ๆ  

เช่น การประชาสัมพนัธ์ดว้ยแผ่นป้ายโฆษณา แผนพบั ใบปลิว การประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ ก็จะ
สามารถพฒันาให้ดีย่ิงขึ้น 

 3. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต่างกนั มี

ระดับการรับรู้ภาษีท้องถิ่นด้านการรับรู้และความตระหนัก ด้านความสนใจและติดตาม ด้านการพฒันา
ความรู้สึกและทศันคติ ดา้นการให้ความร่วมมือไม่แตกต่างกนั แต่ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มีอาชีพ

ต่างกัน มีระดับการรับรู้ภาษีท้องถิ่นโดยรวมแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าบางอาชีพนั้นอาจตอ้ง

เดินทางไปท างานต่างถิ่น จึงไม่มีเวลาตรงกับการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารที่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นตอ้งการประชาสัพพนัธ์ ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นควรมีการวางแผนการด าเนินงาน หรือ

การเก็บขอ้มูลของประชาชนที่มีอาชีพต่าง ๆ  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตวัเอง เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัเก็บภาษี

ทอ้งถิ่น 

 4. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้ภาษีท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ



 

ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารกบัประชาชนในทอ้งที่อย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทัว่ทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการ

สร้างการรับรู้เร่ืองภาษีท้องถิ่นให้กับประชาชน และควรให้ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน เช่น 
ผูใ้หญ่บา้น ก านัน เป็นตน้ เขา้มาร่วมวางแผนการด าเนินงาน เพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้ตวัแทนที่เขา้มาวางแผนเป็นผูก้ระจายข่าวสารให้กบัประชาชน
ในท้องที่ของตัวเอง ซ่ึงถือเป็นการส่ือสาร 2 ด้านคือ ทั้งรับข่าวสาร และถ่ายทอดข่าวสาร มีการโต้ตอบ

ระหว่างบุคคล เมื่อสามารถดึงหรือโนม้นา้วใจของประชาชนในพ้ืนที่ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ

วางแผนแลว้จะท าให้เขาเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เกิดความผูกพนัและอยากร่วมพฒันาหมู่บา้นไปดว้ยกนักบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซ่ึงส่งผลต่อการจดัเก็บภาษีให้บรรลุเป้าหมายที่ไดว้างไว ้

 5. จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลต่อการรับรู้ภาษีทอ้งถิ่นของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งหาปรับปรุง
และพฒันาประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารอยู่เสมอ  เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์และการ

ส่ือสารถือเป็นหัวใจส าคัญของการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพ่ือน ามาพัฒนาด้านต่างในพ้ืนที่ และส่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้นควรให้ความส าคญักบัประชาชนในทอ้งที่ ประชาชนควรเขา้ถึงส่ือ

ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดง่้าย รวมถึงควรน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมา

ช่วยในการด าเนินงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารให้ครอบคลุมประชาชนใน
พ้ืนที่ 
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