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การพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วรัญญา รักษ�ราษพิทักษ�1 

 

บทคัดย#อ 
 การพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป(นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได=ใช=วิธีการสัมภาษณ�เชิง
เจาะลึก (In-Dept Interview) โดยจําแนกกลุHมตัวอยHางออกเป(น 2 กลุHมดังตHอไปนี้คือ (1) ผู=บริหาร
และเจ=าหน=าท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 3 คน (2) ประชาชนผู=มีหน=าท่ีเสียภาษี
สรรพสามิตรอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 2 คน  โดยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษา
ดังตHอไปนี้คือ 1. เพ่ือศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เพ่ือศึกษาปQญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. เพ่ือศึกษาการแก=ปQญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวHา ปQจจุบัน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังไมHมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีเพียงการจัดเก็บภาษีบํารุงท=องท่ี 
ภาษีปSาย เพียงบางสHวน จึงอยากให=กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตถHายโอนอํานาจให=เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ในการดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และจะเกิดปQญหาความไมHเป(นธรรมใน
การจัดเก็บรายได= รวมถึงความไมHเป(นธรรมในการจัดสรรรายได= ไมHมีบุคลากรท่ีใช=ในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต และไมHมีความรู=ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซ่ึงจะต=องมีการจัดการประชุมประชา
พิจารณ�กับหนHวยงานองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินท่ีจะดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกHอน และควร
ดําเนินการเตรียมสรรหาบุคคลท่ีมีความรู=ความสามารถ และมีประสบการณ�ในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต 
 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท=องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 
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คําสําคัญ  : ภาษีสรรพสามิต, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

บทนํา 
 ภาษีเป(นแหลHงรายได=ท่ีสําคัญของประเทศวัตถุประสงค�หลักของรัฐบาลท่ีต=องจัดเก็บภาษี จาก
ประชาชนเพ่ือนําภาษีมาใช=จHายในการพัฒนาประเทศ และยกระดับความเป(นอยูHของประชาชนให=ดี
ยิ่งข้ึนโดยรัฐบาลจะทําการจัดสรรเงินภาษีอากรไปใช=จHายในกิจกรรมตHางๆ ของรัฐ เชHน การจัดการ
ดูแลและสHงเสริมสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม การสื่อสาร การพลังงาน การ
พาณิชย� การรักษาความม่ันคงของประเทศ รวมถึงการพัฒนาชุมชนตHางๆ ซ่ึงจะสHงผลให=ประชาชน 
สามารถดํารงชีวิตอยูHในสังคมได=อยHางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังยังเป(นการสนับสนุนการสะสม
เงินทุนสํารองภายในประเทศ เพ่ือสHงเสริมรากฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงอันเป(นเป(นประโยชน�ตHอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว และมีบทบาทสําคัญการสร=างอนาคตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติเงินภาษีท่ีประชาชนเสียไปยHอมจะกลับคืนสูHประชาชนทุกคน ดังนั้น ภาษีจึงเป(น
ภาระหน=าท่ีโดยตรงของคนไทยทุกคน หนHวยงานท่ีทําหน=าท่ีในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผHนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ประกอบด=วย กรมสรรพกร กรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากรและนอกจากนี้ยังมีองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินทําหน=าท่ีจัดเก็บภาษี บํารุงท=องถ่ิน ซ่ึง
ประกอบไปด=วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท=องท่ี และภาษีปSาย ภาษีบํารุงท=องถ่ินเป(นภาษีท่ีมี
ความสําคัญ คือ สHงเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง เพราะเป(นการเพ่ิมอํานาจให=กับท=องถ่ิน
โดยตรงทําให=ท=องถ่ินมีรายได= เป(นของตนเองซ่ึงจะนําไปใช=จHายในการดําเนินงานได=โดยอิสระในระดับ 
หนึ่ง โดยมีสภาท=องถ่ินเป(นผู=พิจารณาความเหมาะสมของการจHายรายได=ท่ีได=จากภาษีบํารุงท=องถ่ิน   
จะนําไปพัฒนาท=องถ่ินให=เจริญก=าวหน=า 
 จากปQญหาดังกลHาวข=างต=นจึงมีความจําเป(นอยHางยิ่งท่ีผู=วิจัยต=องศึกษาแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตขององค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือนําผลการศึกษาไปเป(นข=อเสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงปฏิ บั ติการของระบบการจัดเก็บรายได=ให= มีประสิทธิภาพแกH เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตHอไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข=องกับการศึกษาการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถแบHงผลงานวิจัยเป(นหมวดหมูH ดังนี้    
(1) ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (2) แนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตขององค�กร
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ปกครองสHวนท=องถ่ิน และ (3) ความเห็นของผู=เสียภาษีตHอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของภาครัฐ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข=องกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีผลงานวิจัยดังนี้      
(1) ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาในเขตภาคใต= (2) การวิเคราะห�
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (3) การวิเคราะห�ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
กรณีศึกษา : สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 (4) ความสามารถและความพยายามในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต (5) ความสามารถและความพยายามในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

เบญจมาศ หอมกระแจะ (2557)  ได=ทําการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาในเขตภาคใต= มีวัตถุประสงค� (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ในเขตภาคใต= (2) เพ่ือศึกษาปQจจัยท่ีมีความสัมพันธ�
กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ในเขตภาคใต=   
โดยเก็บข=อมูลจากสํานักงานสรรพสามิตจํานวน 30 พ้ืนท่ีสาขา ในเขตภาคใต= สถิติท่ีใช=ในการวิเคราะห�
ข=อมูลประกอบด=วย คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คHาร=อยละ วิเคราะห�ความสัมพันธ�โดยใช=        
คHาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)       
ผลการศึกษาพบวHา ผลการศึกษาปQจจัยของหัวหน=าสาขา จํานวน 5 ด=าน ได=แกH ด=านความรู=          
ด=านหลักการบริหาร ด=านประสบการณ� ด=านการฝiกอบรมและพัฒนา และด=านการสร=างขวัญ         
และกําลังใจ โดยรวมพบวHา มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับเห็นด=วยอยHางยิ่งทุกด=าน ผลการศึกษา
ปQจจัยองค�การจํานวน 6 ด=าน ได=แกHด=านนโยบาย ด=านอัตรากําลังเจ=าหน=าท่ี ด=านงบประมาณ        
ด=านสภาพแวดล=อมการทํางาน ด=านการดําเนินงานการจัดเก็บ และด=านการติดตามและตรวจสอบ 
โดยรวมพบวHา มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมากท่ีสุดทุกด=าน ยกเว=น ด=านอัตรากําลังเจ=าหน=าท่ี     
มีความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHาปQจจัยผู=นํา  ได=แกH ด=านความรู=       
ด=านหลักการบริหาร ด=านประสบการณ� ด=านการฝiกอบรมและพัฒนา และด=านการสร=างขวัญ        
และกําลังใจ มีความสัมพันธ�กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และปQจจัยองค�การ ได=แกH  ด=านนโยบาย ด=านอัตรากําลังเจ=าหน=า ท่ี ด=านงบประมาณ             
ด=านสภาพแวดล=อมการทํางาน ด=านการดําเนินงานการจัดเก็บ และด=านการติดตามและตรวจสอบ     
มีความสัมพันธ�กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ข=อเสนอแนะ การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
สาขา ในเขตภาคใต= ผู=บริหารควรให=ความสําคัญกับปQจจัยผู=นําและปQจจัยองค�การ เพราะมี
ความสัมพันธ�กับประสิทธิภทพในการจัดเก็บภาษีในทิศทางบวก  
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สถาพร เพ่ิมสุข (2546) ได=ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะห�ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาโครงสร=างของระบบภาษีสรรพสามิตในประเทศไทย ซ่ึงได=เลือก
ศึกษาเฉพาะภาษีท่ีมีความสามารถระดับสูงในการทํารายได=ให=แกHรัฐบาลคือ ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑ�
น้ํามัน ภาษียาสูบ ภาษีสุราและเงินผลประโยชน� และภาษีสุราแชHชนิดเบียร� โดยมุHงศึกษาถึง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล บทบาทของภาษีสรรพสามิตในการหารายได= 
และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในการศึกษานี้ทําการหาคHาสัดสHวนรายได=จากภาษีสรรพสามิต
ของรัฐบาล ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการหารายได=ของภาษีสรรพสามิต คHาสัดสHวนรายได=ภาษี
สรรพสามิตของรัฐบาลตHอรายจHายท่ีใช=ในการจัดเก็บภาษี และอัตรากําลังเจ=าหน=าท่ี ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมท้ังได=ทําการศึกษาถึงคHาความลอยตัวของภาษี
สรรพสามิต (tax buoyancy) วัดจากการตอบสนองของรายได=ภาษีสรรพสามิตท้ังหมดท่ีมีตHอการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (GDP) และคHาความยืดหยุHนของภาษีสรรพสามิต          
(tax elasticity) วัดจากการตอบสนองอัตโนมัติของรายได=ภาษีสรรพสามิตท่ีมีตHอผลิตภัณฑ�มวลรวม   
ในประเทศ (GDP)  

วิไลลักษณ� มัดทองหลวง (2551) ได=ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะห�ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต กรณีศึกษา : สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการวิเคราะห�
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได=ภาษีสรรพสามิต โดยใช=การวิเคราะห�เชิงพรรณนา           
ซ่ึงพิจารณาจากมุมมองหรือมิติท้ังสี่ด=าน ตามหลักการประเมินผลแบบสมดุลและครอบคลุมทุกด=าน 
(balance scorecard) เปรียบเทียบดัชนีวัด (KPI) ผลการศึกษาพบวHา สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 
เป(นองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บรายได=ภาษีสรรพสามิตอยูHในระดับดีเทHานั้น โดยมี
มุมมองหรือมิติด=านท่ีควรปรับปรุง คือ ด=านคุณภาพการให=บริการ สHวนด=านอ่ืนๆสามารถนําไปใช=      
ในแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให=บรรลุเปSาประสงค�ท่ีวางไว=ได=ตHอไป 

แนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตขององค*กรปกครองส#วนท+องถ่ิน 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข=องกับแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตขององค�กรปกครองสHวน

ท=องถ่ินมีผลงานวิจัยดังนี้ (1) ภาษีสรรพสามิต : วิเคราะห�หลักการการจัดเก็บในประเทศไทย (2) แนว
ทางการจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาขององค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินในประเทศไทย (3) วิเคราะห�การ
บริหารงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กรณีศึกษา : สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 

จิตธาดา ธนะโสภณ (2545) ได=ทําการศึกษาเรื่องภาษีสรรพสามิต : วิเคราะห�หลักการการ
จัดเก็บในประเทศไทย มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือ
วิเคราะห�การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยในปQจจุบันเก่ียวกับประเภทสินค=าและบริการ และการ
คํานวณวHามีความเหมาะสมสอดคล=องกับแนวคิดและหลักการนั้นหรือไมH เพียงใด จากผลการศึกษา
พบวHา การกําหนดประเภทสินค=าและบริการเพ่ือการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะอยูHภายใต=หลักเกณฑ� 4 
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ประการ กลHาวคือ ลักษณะหรือสินค=าบริการนั้น จะต=อง (1) ควรควบคุมหรือจํากัดการบริโภคและเป(น
อันตรายตHอสุขภาพ (2) มีลักษณะฟุpมเฟqอย (3) เป(นสินค=าท่ีได=รับประโยชน�เป(นพิเศษจากกิจการของ
รัฐ (4) หลักเบ็ดเตล็ด เชHน ความต=องการรายได=หรือเพ่ือควบคุมสิ่งแวดล=อม ซ่ึงการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของสินค=าและบริการท้ัง 17 ชนิดของไทย สHวนใหญHมีความสอดคล=องกับหลักเกณฑ�
ดังกลHาว มีเพียงสินค=าเครื่องปรับอากาศท่ีโดยลักษณะความจําเป(นในการใช=สอยจากสินค=านั้น
เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล=อม จากความเป(นสินค=าฟุpมเฟqอย แตHสิ่งแวดล=อมและการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป 
เครื่องปรับอากาศจึงเป(นสิ่งท่ีจําเป(นในการดํารงชีวิตอยHางมีคุณภาพในด=านความเป(นอยูHและการ
ทํางานอยHางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การศึกษายังพบปQญกาเก่ียวกับการคํานวณภาษีในบางกรณี 
เชHน เรื่องราคาขายและความเหมาะสมของอัตราภาษี  

ณัฏฐพร รอดเจริญ (2556) ได=ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาของ
องค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินในประเทศไทย มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาให=แกHองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ิน
ซ่ึงกําหนดไว=ในรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย อยHางไรก็ตาม องค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินได=รับการ
ถHายโอนอํานาจมานั้น ก็ยHอมท่ีจะต=องมีอิสระในทางการคลัง ในประการท่ีจะต=องมีแหลHงรายได=เป(น
ของตนเองเพ่ือใช=ในการดําเนินการได=เต็มศักยภาพและเป(นอิสระ โดยไมHพ่ึงพิงงบประมาณท่ีได=รับจาก
สHวนกลางแตHเพียงอยHางเดียว อยHางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวHา การดําเนินการจัดการศึกษาประสบ
ปQญหาในด=านรายได= เนื่องจากงบประมาณท่ีจัดสรรมาให=ในลักษณะเงินอุดหนุนภารกิจการศึกษา มี
จํานวนไมHเพียงพอและไมHสอดคล=องกับสภาพโครงสร=างการดําเนินงานของท=องถ่ิน เป(นเหตุให=การ
จัดทําบริการสาธารณะด=านการศึกษาไมHสามารถดําเนินการได=เต็มตามศักยภาพเทHาท่ีควร จึงมุHงศึกษา
สาเหตุของปQญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให=ทราบแนวทางการกําหนดรูปแบบภาษีเพ่ือ
การศึกษาในองค�ประกอบของโครงสร=างภาษีท่ีองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินจะนําไปใช=ในการจัดเก็บ
ภาษี 

ดังนั้นจะเห็นได=วHา วรรณกรรมท่ีเก่ียวข=องท่ีนํามากลHาวไว=ข=างต=นยังไมHสามารถตอบคําถาม
ท่ีวHา ทําอยHางไรจึงจะเกิดการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได=อยHางชัดเจน  ด=วยเหตุนี้ผู=วิจัยจึงได=ทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาปQญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือศึกษาการแก=ปQญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชวHาเป(นอยHางไร 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห�ข=อมูลจากการสัมภาษณ�กับกลุHมตัวอยHาง เก่ียวกับการพัฒนาการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องตHางๆดังนี้ 
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป1นอย#างไรบ+าง 
 ผลการวิจัยพบวHา ปQจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังไมHมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มี
เพียงการจัดเก็บภาษีบํารุงท=องท่ี ภาษีปSาย เพียงบางสHวน จึงอยากให=กระทรวงการคลังและกรม
สรรพสามิตถHายโอนอํานาจให=เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
อีกท้ังในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีสถานประกอบการจํานวนมากท่ีต=องเสียภาษีสรรพสามิต 
จะทําให=มีรายได=ในการพัฒนาท=องถ่ินมากข้ึน สHวนผู=ประกอบการร=านค=า เสียภาษีสรรพสามิตและภาษี
อ่ืนๆในระบบอยูHแล=ว จึงไมHมีผล ถ=าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป(นผู=จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีป4ญหา/อุปสรรค อย#างไรบ+าง 
 ผลการวิจัยพบวHา ถ=าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป(นผู=จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะทําให=เกิด
ปQญหาในเรื่องกฎหมายและ พ.ร.บ.ท่ีกระจายอํานาจให=ท=องถ่ิน หรือเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป(น
ผู=จัดเก็บภาษีสรรพสามิต นอกจากนั้นยังมีปQญหาความไมHเป(นธรรมในการจัดเก็บรายได= รวมถึงความ
ไมHเป(นธรรมในการจัดสรรรายได= อีกปQญหาท่ีสําคัญในการทํางานคือ ไมHมีบุคลากรท่ีใช=ในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต ไมHมีความรู=ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เม่ือมีการจัดสรรบุคลากรใหมH ทําให=
บุคลากรไมHมีประสบการณ�ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และผู=ประกอบการขาดความเชื่อม่ันในการ
จัดเก็บของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการแก+ป4ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอย#างไรบ+าง 
 ผลการวิจัยพบวHา  กHอนอ่ืนต=องมีการจัดการประชุมประชาพิจารณ�กับหนHวยงานองค�กร
ปกครองสHวนท=องถ่ินท่ีจะดําเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกHอน และควรดําเนินการเตรียมสรรหา
บุคคลท่ีมีความรู=ความสามารถ และมีประสบการณ�ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ในการทํางานนั้น
จะต=องบูรณาการระหวHางกรมสรรพสามิตกับองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ิน (เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช) ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต=องหาความรู=และ
ข=อมูลเพ่ิมเติมในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในชHวงแรกจําเป(นต=องให=กรมสรรพสามิตเป(นผู=กํากับให=
ความรู= เป(นเหมือนพ่ีเลี้ยงให=เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 



164 
 

4. ข+อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผลการวิจัยพบวHา ควรมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือรHวมกัน ในการนําปQญหา
อุปสรรคมาแก=ไข หรือทํา MOU เพ่ือแลกเปลี่ยนและถHายโอนองค�ความรู= ถHายโอนอํานาจหน=าท่ี ซ่ึงใน
ชHวงแรกเปรียบเหมือนให=กรมสรรพสามิตเป(นเหมือนพ่ีเลี้ยงให=กับองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ิน เพ่ือให=มี
ความแข็งแรงในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และมีผลสัมภาษณ�ท่ีอยากให=กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตตามเดิม ไมHต=องแบHงกระจายอํานาจให=องค�กรปกครองสHวนท=องถ่ิน ทําให=ท=องถ่ินเกิดปQญหา
ในการจัดเก็บภาษี ทําให=มีการทํางานท่ีซํ้าซ=อนได= นอกจากนั้นควรนําเงินรายได=ท่ีได=จากการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตมาพัฒนาท=องถ่ิน พัฒนาสาธารณูปโภคอยHางเต็มท่ี เนื่องจากประชาชนมีความ
เดือดร=อนเป(นอยHางมาก ต=องการให=เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนําเงินมาพัฒนาให=เกิดประโยชน�
สูงสุด สHวนด=านผู=ประกอบการร=านค=าเสนอแนะวHาควรมีการจัดการให=ความรู=เพ่ือให=ผู=ประกอบการและ
ร=านค=าตHางๆเข=าใจในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมากยิ่งข้ึน 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข=างต=นจะเห็นได=วHา ผลงานวิจัยมีความสอดคล=องกับทฤษฎีระบบ (System 
Theory) ชองอีสตัน โดยมีปQจจัยนําเข=าคือ การเรียกร=องของประชาชนท่ีอยากให=เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเป(นผู=จัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการสนับสนุนของประชาชนท่ีอยากให=เทศบาล
นครนครศรีธรรมราชจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และนําเงินรายได=ภาษีมาพัฒนาท=องท่ี และมีปQจจัยนํา
ออกคือ การพัฒนาโดยการให=เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป(นผู=จัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยกรม
สรรพสามิตถHายโอนอํานาจ โดยมีการออกกฎหมายและ พ.ร.บ.ให=หนHวยงานท=องถ่ิน เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยมีการปฏิสัมพันธ�กับสภาพสังคม สิ่งแวดล=อม ซ่ึงได=แกH 
สภาพสังคมเมือง พฤติกรรมการเสียภาษีของประชาชน และสถานประกอบการตHางๆภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึงผลสะท=อนอันเนื่องมาจากการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อันจะนําไปสู=การสนับสนุนเรียกร=องใหมHตHอระบบการเมือง เพ่ือให=
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป(นผู=จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ดังนั้น การพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรรพ
สามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงสอดคล=องกับทฤษฎีดังกลHาวข=างต=น ผลการวิจัยข=างต=นยัง
สอดคล=องกับแนวคิดของของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ�และคณะ 
 การบริหารราชการสHวนท=องถ่ินเป(นรูปแบบท่ีมีความสําคัญและสอดคล=องกับหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด ได=มีการการบัญญัติรับรองการปกครองสHวนท=องถ่ินไว=ใน
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได=มีการบัญญัติรับรองไว=ดังนี้ 
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 1. บัญญัติหลักการการปกครองสHวนท=องถ่ินไว=ในมาตรา 281 วHา รัฐจะต=องให=ความเป(นอิสระ
แกHองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินตามหลักแหHงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชนใน
ท=องถ่ิน และสHงเสริมให=องค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินเป(นหนHวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
และมีสHวนรHวมในการตัดสินใจแก=ไขปQญหาในพ้ืนท่ี 
 2. บัญญัติหลักการกํากับดูแลองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินไว=ในมาตรา 282 วHา การกํากับดูแล
องค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินต=องทําเทHาท่ีจําเป(นและมีหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจน
สอดคล=องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค�กรปกครองสHวนท=องถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดย
ต=องเป(นไปเพ่ือการคุ=มครองประโยชน�ของประชาชนในท=องถ่ินหรือประโยชน�ของประเทศเป(นสHวนรวม 
 3. บัญญัติความเป(นอิสระขององค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินไว=ในมาตรา 283 องค�กรปกครอง
สHวนท=องถ่ินยHอมมีอํานาจหน=าท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของ
ประชาชนในท=องถ่ิน และยHอมมีความเป(นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน=าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดย
ต=องคํานึงถึงความสอดคล=องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป(นสHวนรวมด=วย 

องค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินยHอมได=รับการสHงเสริมและสนับสนุนให=มีความเข=มแข็งในการ
บริหารงานได=โดยอิสระและตอบสนองตHอความต=องการของประชาชนในท=องถ่ินได=อยHางมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท=องถ่ินให=จัดบริการสาธารณะได=โดยครบถ=วนตามอํานาจ
หน=าท่ี จัดต้ังหรือรHวมกันจัดต้ังองค�การเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน=าท่ี เพ่ือให=เกิด
ความคุ=มคHาเป(นประโยชน� และให=บริการประชาชนอยHางท่ัวถึง 
 4. กําหนดรูปแบบสมาชิกสภาท=องถ่ินและผู=บริหารท=องถ่ินในมาตรา 284 วHา องค�กรปกครอง
สHวนท=องถ่ินต=องมีสภาท=องถ่ินและคณะผู=บริหารท=องถ่ินหรือผู=บริหารท=องถ่ิน 
  - สมาชิกสภาท=องถ่ินต=องมาจากการเลือกต้ัง 
  - คณะผู=บริหารท=องถ่ินหรือผู=บริหารท=องถ่ินให=มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท=องถ่ิน 
  - การเลือกต้ังสมาชิกสภาท=องถ่ินและคณะผู=บริหารท=องถ่ินหรือผู=บริหารท=องถ่ินท่ีมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ให=ใช=วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
  - สมาชิกสภาท=องถ่ิน คณะผู=บริหารท=องถ่ิน หรือผู=บริหารท=องถ่ิน มีวาระการดํารง
ตําแหนHงคราวละสี่ปx (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ�, 2558, หน=า 2)  
 และทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐแนวใหมH ของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ�และคณะ 

หลักใหญHของการจัดการภาครัฐแนวใหมH คือ การเปลี่ยนระบบราชการท่ีเน=นระเบียบและ
ข้ันตอนไปสูHการบริหารแบบใหมHซ่ึงเน=นผลสําเร็จและความรับผิดชอบ รวมท้ังใช=เทคนิคและวิธีการของ
เอกชนมาปรับปรุงการทํางาน 
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Hood เห็นวHาสิ่งท่ีเรียกวHา “การจัดการภาครัฐแนวใหมH” มีหลักสําคัญ 7 ประการ คือ 
 1. จัดการโดยนักวิชาชีพท่ีชํานาญการ (Hands-on professional management) หมายถึง 
ให=ผู=จัดการมืออาชีพได=จัดการด=วยตัวเอง ด=วยความชํานาญ โปรHงใส และมีความสามารถในการใช=
ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเม่ือผิดชอบตHอหน=าท่ีท่ีได=รับมอบหมายแล=ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบตHอการ
ตรวจสอบจากภายนอก 
 2. มีมาตรฐานและการวัดผลงานท่ีชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต=องมีจุดมุHงหมายและเปSาหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได=ก็ต=อง
มีจุดมุHงหมายท่ีชัดเจน 
 3. เน=นการควบคุมผลผลิตท่ีมากข้ึน (Greater emphasis on output controls) การใช=
ทรัพยากรต=องเป(นไปตามผลงานท่ีวัดได= เพราะเน=นผลสําเร็จมากกวHาระเบียบวิธี 
 4. แยกหนHวยงานภาครัฐออกเป(นหนHวยยHอยๆ (Shift to disaggregation of units in the 
public sector) การแยกหนHวยงานใหญHออกเป(นหนHวยงานยHอยๆ ตามลักษณะสินค=าและบริการท่ี
ผลิต ให=เงินสนับสนุนแยกกัน และติดตHอกันอยHางเป(นอิสระ 
 5. เปลี่ยนภาครัฐให=แขHงขันกันมากข้ึน (Shift to greater competition in the public 
sector) เป(นการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเป(นการจ=างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให=ฝpายท่ีเป(นปรปQกษ�
กัน (rivalry) เป(นกุญแจสําคัญท่ีจะทําให=ต=นทุนตํ่าและมาตรฐานสูงข้ึน 
 6. เน=นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข=าราชการไปเป(นการยืดหยุHนในการจ=างและให=รางวัล 
 7. เน=นการใช=ทรัพยากรอยHางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีนี้อาจทําได= เชHน การตัดคHาใช=จHาย เพ่ิมวินัยการทํางาน หยุดยั้งการ
เรียกร=องของสหภาพแรงงาน จํากัดต=นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต=องการตรวจสอบความต=องการ
ใช=ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ทํางานมากข้ึนโดยใช=ทรัพยากรน=อยลง” (do more with less) (บุญ
เกียรติ การะเวกพันธุ�, 2558, หน=า 3) 
 นอกจากนั้นยังสอดคล=องกับงานวิจัยของณัฏฐพร รอดเจริญ (2556) ได=ทําการศึกษาเรื่อง
แนวทางการจัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาขององค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินในประเทศไทย มีวัตถุประสงค�
เพ่ือศึกษาให=แกHองค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินซ่ึงกําหนดไว=ในรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย อยHางไร
ก็ตาม องค�กรปกครองสHวนท=องถ่ินได=รับการถHายโอนอํานาจมานั้น ก็ยHอมท่ีจะต=องมีอิสระในทางการ
คลัง ในประการท่ีจะต=องมีแหลHงรายได=เป(นของตนเองเพ่ือใช=ในการดําเนินการได=เต็มศักยภาพและเป(น
อิสระ โดยไมHพ่ึงพิงงบประมาณท่ีได=รับจากสHวนกลางแตHเพียงอยHางเดียว อยHางไรก็ตาม จากการศึกษา
พบวHา การดําเนินการจัดการศึกษาประสบปQญหาในด=านรายได= เนื่องจากงบประมาณท่ีจัดสรรมาให=ใน
ลักษณะเงินอุดหนุนภารกิจการศึกษา มีจํานวนไมHเพียงพอและไมHสอดคล=องกับสภาพโครงสร=างการ
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ดําเนินงานของท=องถ่ิน เป(นเหตุให=การจัดทําบริการสาธารณะด=านการศึกษาไมHสามารถดําเนินการได=
เต็มตามศักยภาพเทHาท่ีควร จึงมุHงศึกษาสาเหตุของปQญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให=ทราบแนว
ทางการกําหนดรูปแบบภาษีเพ่ือการศึกษาในองค�ประกอบของโครงสร=างภาษีท่ีองค�กรปกครองสHวน
ท=องถ่ินจะนําไปใช=ในการจัดเก็บภาษี 
 

ข+อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตอบคําถามถึง การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดําเนินการอยHางไร มีปQญหาและอุปสรรค
อะไร และมีแนวทางในการแก=ปQญหาและอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชอยHางไร แตHยังไมHได=
เจาะลึกถึงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นเพ่ือเป(นการพัฒนาการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเสนอให=ผู=ท่ี
สนใจจะทําวิจัยในเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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