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บทคดัย่อ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างรายไดข้องเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
รวมถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยท าการสอบถามผู้ท่ี เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา 315 คน และนิติบุคคล 35 คน รวม       
ทั้งส้ิน 350 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการให้น ้ าหนักความพึงพอในโดยใช ้  
ลิเคิร์ทสเกล 
 ผลการศึกษาพบวา่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีรายได ้2 ส่วน คือ รายไดท่ี้จดัเก็บเอง และรายได้
ท่ีไม่ไดจ้ดัเก็บเอง โดยรายไดท่ี้จดัเก็บเองส่วนใหญ่มาจากภาษีอากร ซ่ึงไดแ้ก่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ส่วนรายไดท่ี้ไม่ไดจ้ดัเก็บเอง ประกอบดว้ย ภาษีจดัสรร  เงินอุดหนุน
ทัว่ไป และเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างประเภทบุคคลธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 48 ปี จบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-30,000 บาท มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีป้าย ตามล าดบั ในการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กลุ่ม
ตวัอยา่งมีลกัษณะโรงเรือนเป็นอาคารพาณิชย ์มีท าเลท่ีตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีท่ีอยูถ่ดัจากถนนสายหลกั
ไปอีก 100 เมตร และช าระภาษีต่อปีเฉล่ีย 9,780 บาทต่อคน ส่วนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี กลุ่ม
ตวัอยา่งมีท่ีดินท่ีตอ้งช าระภาษีไม่เกิน 200 ตารางวาต่อคน และช าระภาษีต่อปีเฉล่ีย 55 บาทต่อคน 
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และในการช าระภาษีป้าย กลุ่มตวัอย่างช าระภาษีป้ายประเภทอกัษรไทยล้วน และช าระภาษีต่อปี
เฉล่ีย 1,117 บาทต่อคน  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช าระภาษีช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 

กลุ่มตวัอยา่งประเภทบุคคลธรรมดา มีความพึงพอใจในการช าระภาษีในภาพรวมอยูร่ะดบั
มาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการช าระภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 กลุ่มตวัอยา่งประเภทนิติบุคคล มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการเฉล่ีย 6 ปีต่อกิจการ มีรูปแบบ
ของธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากดัและบริษทัจ ากดั มีธุรกิจประเภทการให้บริการและการพาณิชย ์            
มีพนกังานเฉล่ีย 26 คนต่อกิจการ และธุรกิจมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 300,001 บาทข้ึนไป โดยทุก
คนช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ในการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะ
โรงเรือนเป็นอาคารพาณิชย ์มีท าเลท่ีตั้งอยู่ติดกบัถนนสายหลกั  และช าระภาษีต่อปีเฉล่ีย 36,277 
บาทต่อกิจการ ส่วนการช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี กลุ่มตวัอยา่งมีท่ีดินท่ีตอ้งช าระภาษีตั้งแต่ 401 ตาราง
วาข้ึนไป และช าระภาษีต่อปีเฉล่ีย 225 บาทต่อกิจการ และในการช าระภาษีป้าย กลุ่มตวัอย่างช าระ
ภาษีป้ายประเภทอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือภาพและเคร่ืองหมายอ่ืนๆ และช าระภาษี
ต่อปีเฉล่ีย 5,788 บาทต่อกิจการ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช าระภาษีช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 

 กลุ่มตวัอยา่งประเภทนิติบุคคล มีความพึงพอใจในการช าระภาษีในภาพรวมอยู่ระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การช าระภาษีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ABSTRACT 

 
This Independent Study aimed to investigate the revenue structuring of Mae Hia Town 

Municipality in Chiang Mai Province as well as the behavior and satisfaction of the tax payers of 
the municipality. Questionnaires were distributed to 350 tax payers: 315 natural persons and 35 
corporate persons. The data was analyzed using descriptive statistics and the satisfaction was 
weighed using the Likert Scale. 

It was found that Mae Hia Town Municipality had two types of revenue: that which was 
collected by the municipality, and the other type which was not collected by the municipality.  
Most of the revenue that was collected by the municipality came from taxes such as building and 
land tax, local administration tax and billboard or shop sign taxes. The revenue that was not 
collected by the municipality consisted of allocation tax, general subsidies and subsidy with 
specified purposes respectively. 

The sample group from the natural persons consisted of those whose majority were female 
with an average age of 48 years old, holding a Bachelor’s degree and conducting a private 
business or employees of private companies. Their average income was 10,001- 30,000 Baht and 
they had a residence of their own.  The type of tax they had to pay the most was building and land 
tax followed by the local administration tax and billboard or shop sign taxes respectively.         
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For building and land tax payment, the sample group had commercial shop houses located 
approximately 100 meters from the main roads and the average amount of tax each had to pay 
annually was 9,780 Baht.  For the local administration tax, each of the sample group had not more 
than 200 square waa and the average amount of tax each had to pay was 55 Baht per year.        
For signboard or shop sign tax, the sample group who paid for a shop signs written in Thai 
characters had to pay an average of 1,171 baht per person per year. Most of them made the tax 
payment around January-March. 

The natural person sample group was satisfied with the overall tax payment at a high level.  
They were satisfied most concerning the knowledge and competence of the officials in providing 
information about tax payment. 

The sample group of corporate persons had an average business terms of six years each.  
These were mainly limited partnerships or limited companies providing services and commerce 
with an average number of 26 employees per business. The businesses had an average income of 
300,001 Baht per month.  All of them had to pay building and land taxes and shop sign taxes.  
Most of them were commercial buildings located on the main road and the average tax payment 
per year was 36,277 Baht per business.  The sample group had land of 401 square waa or more 
and had to pay tax of 225 Baht per business on average.  The sample had to pay tax for their shop 
signs written in Thai mixed with foreign language characters together with pictures or other 
symbols at an average of 5,788 Baht per business annually.  Most of them made arrangements for 
this tax payment around April-June. 

The corporate sample group was satisfied with the overall tax payment at a high level and 
they were most satisfied about the knowledge and competence of the officials in thoroughly 
providing information on tax payment. 


