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บทคัดยIอ 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค< 1.  เพื่อศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดิน และสิง่ปลูก

สรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับ

ภาษีที่ดิน และสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามปWจจัย

สXวนบุคคล 

 กลุXมตัวอยXางที่ใชDในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 
400 คน โดยใชDแบบสอบถามเป\นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขDอมูล สถิติที่ใชDในการวิเคราะห<ไดDแกX           
คXารDอยละ คXาเฉลี่ย  คXาสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดDวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบ
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตXางจะนําไปเปรียบเทียบรายคูX โดยใชD
วิธี LSD 
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ผลการทดสอบพบวXา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปWจจัยสXวนบุคคลดDานเพศ ตXางกัน 
ทําใหDความรูDความเขDาใจกับเก่ียวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 โดยรวมไมXตXางกัน  และประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีที่มีปWจจัยสXวนบุคคลดDานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายไดD ตXางกันทําใหDความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 โดยรวมตXางกัน 
 
คําสําคัญ : ความรูDความเขDาใจ; ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDาง พ.ศ.2563 
 
Abstract 
           This research study objective 1.to study knowledge and understanding about land 
and building taxes 2020 of the people bangkok and perimeter    2.to compare the 
understanding of land and building taxes 2020 of the people, bangkok and perimeter 
classified by personal factors.           
                
            The sample group was 400 people in Bangkok and perimeter, using questionnaires 
as a tool for data collection. The statistics used in the analysis are percentage, average and 
standard deviation. Hypotheses were tested by t-test, One-Way ANOVA. If the differences 
were found, they were compared in pairs. Using LSD method. 
 
 The test results showed that people in bangkok and perimeter which have 
personal factors, gender different resulting in a better understanding of land and building 
taxes 2020 overall is no different and the people of  bangkok and perimeter with different 
personal, age, marital status, educational, professional factors, different incomes, 
knowledge and understanding about land and building taxes 2020 overall different  
 
Keywords : Cognition; about land and building taxes 2020 
 
บทนํา 
 ภาษีอากรเป\นเคร่ืองมือในการจัดเก็บรายไดDทางการคลังที่สาํคัญของรัฐบาล   อีกทั้งยงัเป\นเคร่ืองมือ

ที่สําคัญในการกระจายรายไดDสXงเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการคDา  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  รวมถึง

เพื่อสนองนโยบายของทางภาครัฐบาล โดยเฉพาะอยXางยิ่งในการพัฒนาประเทศ  

อยXางไรก็ดี การจัดภาษีอากรที่รัฐบาลนําเขDาสXวนกลางตามเหตุผลดังกลXาว ยงัมีภาษีอีกประเภทหนึ่ง

ที่รัฐบาลใหDอํานาจแกXองค<กรปกครองทDองถ่ินในการดําเนินการจัดเก็บ เพื่อเป\นรายไดDของทDองถ่ินนั้น ๆ ใน

การพัฒนาประเทศ ซ่ึงมีชื่อที่เรียกวXา ภาษีทDองถ่ิน  
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แตXเดิมภาษีทDองถ่ินที่องค<กรปกครองสXวนทDองถ่ินสามารถจัดเก็บไดDเอง ไดDแกX   1. ภาษีโรงเรือนและ 

ที่ดิน 2. ภาษีบาํรุงทDองที่ และ 3. ภาษีปwาย โดยการจัดเก็บดงักลXาวไดDถูกบังคับใชDมาชDานาน ยกตวัอยXาง ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน อDางอิงจาก พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475, ภาษบีาํรุงทDองที่ 

อDางอิงจาก พระราชบัญญัติภาษบีํารุงทDองที ่พุทธศักราช 2508 จึงสXงผลใหDการจัดเก็บภาษีดังกลXาวไมX 

เหมาะสมกับสภาพในปWจจุบนั และอาจกXอเกิดความไมXเป\นธรรมตXอผูDเสียภาษ ี

จากปWญหาดังกลXาว จงึมีแนวความคิดที่จะทาํการรวมกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดนิและภาษบีํารุง

ทDองที่เขDาดDวยกัน เรียกวXา “ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDาง “ โดยมีวัตถุประสงค<เพื่อใหDการ

จัดเก็บภาษีจากทรัพย<สินในทDองถ่ินมีความเป\นระบบมากข้ึนโดยมุXงปฏิรูปโครงสรDางระบบภาษีทรัพย<สินของ

ประเทศไทยใหDมีความทนัสมัยและเป\นสากลเชXนเดียวกับนานาประเทศ ทําใหDเกิดการกระจายอํานาจใหDกับ

องค<กรปกครองสXวนทDองถ่ินและสรDางความเป\นธรรมใหDกับผูDเสียภาษี รวมทั้งจะเป\นการชXวยสรDางรายไดD ที่

มากข้ึนใหDกับทDองถ่ินดDวย โดยรXางกฎหมายดังกลXาวไดDถูกพิจารณาในรัฐบาลหลายสมัยตัง้แตXปM พ.ศ.2537 

สมัยนายชวน หลีกภัยเป\นนายกรัฐมนตรี เร่ือยมาจนถึงสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เม่ือปMพ.ศ.2551 

และประกาศใชDในสมัยพลเอกประยุทธ<   จันทร<โอชา เป\นนายกรัฐมนตรี โดยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสรDาง  พ.ศ. 2562 มีผลใชDบังคับตั้งแตXวนัที่ 13 มีนาคม 2562 ซ่ึงกฎหมายดังกลXาวกําหนด ใหDเร่ิม

จัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDาง ตั้งแตXวนัที่ 1 มกราคม 2563 เป\นตDนไป 

การที่จะบังคับใชDกฎหมายใหมXใหDมีประสิทธิผลนัน้ จึงตDองอาศัยความรูDความเขDาใจ และความพรDอม

ของผูDใชDกฎหมาย รวมทั้งระบบสนับสนนุดDานตXางๆที่จะทําใหDการบังคับใชDกฎหมายเป\นไปอยXางมีประสิทธิผล 

เชXนเดียวกับกฎหมายภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสรDางที่เพิ่งประกาศใชDเม่ือตDนปMที่ผXานมา   

กรุงเทพมหานครตั้งอยูXบนสามเหลี่ยมปากแมXน้าํเจDาพระยามีแมXน้ําเจDาพระยาไหลผXานและแบXงเมือง

ออกเป\น 2 ฝW�ง คือ ฝW�งพระนครและฝW�งธนบุรี มีบทบาทและความสําคัญทั้งในฐานะเป\นเมืองหลวงของ

ประเทศไทย โดยไดDรับการสถาปนาเม่ือปM พ.ศ. 2325 โดย มีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กริมฝW�ง

แมXน้ําเจDาพระยามาเป\นมหานครที่มีพื้นที่ครอบคลุม 1,568.74 ตารางกิโลเมตร เป\นศูนย<กลางการปกครอง 

การศึกษา การคมนาคมขนสXงการเงินการธนาคาร การพาณิชย< การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ 

นอกจากนี้ยังเป\นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกดDวย  

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในชXวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเม่ือมีการประกาศใชD
พระราชบญัญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ทําใหDมีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพข้ึน และไดDพัฒนาเป\น
เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบรีุ และสุดทDายจัดตั้งเป\นกรุงเทพมหานครในฐานะองค<กรปกครองสXวนทDองถ่ิน
รูปแบบพิเศษ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังเป\นนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย โดยแบXงการ
ปกครองทั้งหมด 50 เขต  
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จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDาง พบวXาประชากรสXวนใหญXขาดความรูD
ความเขDาใจในการบังคับใชDกฎหมาย โดยเฉพาะอยXางยิง่ กรุงเทพมหานคร ที่ถือเป\นเมืองหลวง ศูนย<รวมของ
ขDอมูลขXาวสาร และประชากรทีสุ่ดของประเทศไทย 

ดังนั้นผูDวิจัยจึงตะหนักถึงความสาํคัญของการศึกษาถึงความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสรDาง ปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในดDาน หนDาที่จดัเก็บและชาํระภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสียภาษี การประเมินเสียภาษี กําหนดระยะเวลาการประเมินและการชําระภาษี 
และบทลงโทษ 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดิน และสิง่ปลูกสรDาง ปM 2563 ขอประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  2. เพื่อศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดิน และสิง่ปลูกสรDาง ปM 2563 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามปWจจัยสXวนบุคคล 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 

 งานวิจยันี้เป\นการศึกษาเก่ียวกับความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูDวิจัยไดDกําหนดขอบเขตงานวิจยั ดังนี ้

  1. ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป\นผูDที่ตDองอยูXใน

เกณฑ<ที่ตDองเสียภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรDาง ซ่ึงไมXทราบจํานวนประชากรที่แนXนอน จึงกําหนดคXาระดับความ

เชื่อม่ันที่ 95% และคXาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดDที่ 5% โดยใชDกลุXมตัวอยXางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเนX

(Yamane)  กลุXมตัวอยXางที่จะทาํการศึกษา  400 คน   

  2. การศึกษา เก่ียวกับความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสรDาง ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจะศึกษาถึงความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสรDาง โดย

จําแนกตามปWจจัยสXวนบุคคล  ไดDแกX เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดD ระดับการศึกษา 
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ประโยชนDที่คาดวIาจะได�รับ 

 

  1.เพื่อนําผลการวิจัยทีไ่ดDมาปรับความรูDความเขDาใจใหDกับประชาชน ไดDมีความความรูD ความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางมากยิ่งข้ึน 

 2.เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุง และพัฒนาการทาํงานของบุคคลในจัดเก็บภาษีใหDถูกตDอง แมXนยํา 

รวดเร็ว  สรDางความสะดวกสบายใหDกับประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDาง คือ ภาษีที่จัดเก็บโดยองค<กรปกครองสXวนทDองถ่ิน ผูDมีหนDาที่เสียภาษ ีคือ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เป\นเจDาของที่ดนิและสิ่งปลูกสรDาง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปM โดยพนักงาน
สําเร็จ จะดําเนินการสาํรวจและทําบัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลกูสรDาง พรDอมทั้งแจDงบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสรDางใหDกับผูDเสียภาษี เพือ่ใหDดําเนินการตรวจสอบความถูกตDองของทรัพย<สินนั้น หากไมXถูกตDองใหDมา
เขียนคํารDองเพื่อคําคัดคDานไดD องค<กรปกครองสXวนทDองถ่ิน จะใชDราคาประเมินทนุทรัพย< ในการคํานวณฐาน
ภาษี และนําไปคํานวณกับอัตราภาษีที่กําหนดไวDในกฎกระทรวงและแจDงการประเมินภาษไีปยงัผูDเสียภาษี 
เพื่อดําเนินการชาํระภาษี ณ องค<กรปกครองสXวนทDองถ่ินที่มีทรัพย<สินนั้นตั้งอยูX  
 นิชนนั พชิัยเงาะ (2558,หนDา 7 )  ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDาง เป\นภาษีที่ถือวXามีความเหมาะสมกับ
โครงสรDางทDองถ่ินที่แตกตXางกัน ชXวยสXงเสริมใหDทDองถ่ินมีรายไดDเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับรายจXายของทDองถ่ินที่
นับวนัจะเพิ่มสูงข้ึน  ชXวยสXงเสริมการกระจายอํานาจทั้งการบริหารและทางการคลังใหDกับทDองถ่ินมากข้ึน การ
จัดเก็บรายไดDที่เพิ่มข้ึนนี้ประชาชนในทDองถ่ินจะไดDรับประโยชน<จากบริการสาธารณะที่ดีกวXาเดมิ  ในทางอDอม
การมีสXวนรXวมของประชาชนที่จะสนใจในการบริหารงานทDองถ่ินเพิ่มมากข้ึน มีประโยชน<ตXอการกระจาย
รายไดDในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําของทDองถ่ิน และยังชXวยแกDไขปWญหาการกักตุนที่ดนิเพื่อหวังผลกําไร 
กXอใหDเกิดการใชDประโยชน<ในที่ดนิไดDอยXางเต็มที ่
 วรมงคล ยศะทัตต<(2555,หนDา 12) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDาง หมายถึง ภาษีทรัพย<สนิที่เก็บจาก
อสังหาริมทรัพย<ตามพระราชบญัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสรDาง  โดยในที่นี้จะทําการประเมินภาษีจากอัตราที่
สํานักงานสถิตินาํเสนอไวDในปM พ.ศ.2552  ทั้งหมด 3 โครงสรDางสําหรับที่ดนิที่และสิ่งปลูกสรDางดังนี้  
โครงสรDางที่ 1 การเกษตร ในอัตรารDอยละ 0.01  ที่อยูXอาศัย ในอัตรารDอยละ 0.02  ที่ดินสําหรับสิ่งปลูกสรDาง
ทั่วไปในอัตรารDอยละ 0.1 และที่ดินและสิ่งปลูกสรDางที่ปลXอยใหDรกรDางวXางเปลXารDอยละ 0.1 โครงสรDางที่ 2 
การเกษตรในอัตรารDอยละ 0.025 ที่อยูXอาศัย ในอัตรารDอยละ .05  สิ่งปลูกสรDางทั่วไป 
ในอัตรารDอยละ 0.25 สิ่งปลูกสรDางที่ปลXอยใหDรกรDางวXางเปลXารDอยละ 0.25 และสุดทDายโครงสรDางที่ 3 
การเกษตร ในอัตรารDอยละ 0.05 ที่อยูXอาศัย ในอัตรารDอยละ 0.1 สิ่งปลูกสรDางทั่วไปในอัตรารDอยละ 0.5 และ
ที่ปลXอยใหDรกรDางวXางเปลXารDอยละ 0.5   
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           กรมสXงเสริมการปกครองทDองถ่ิน(2563,หนDา3)  ที่ดินและสิ่งปลูกสรDาง ที่ตDองเสียภาษี ที่ดินที่เป\น
กรรมสิทธ<ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ดนิที่ไมXถือเป\นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคล และ
เป\นที่ดินอันเป\นทรัพย<สินของรัฐ ซ่ึงมีการเขDาไปครอบครองหรือทําประโยชน< เป\นตDน สิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสีย
ภาษี ไดDแกX อาคาร ตึกโรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสรDางอยXางอ่ืนที่บุคคลอาจเขDาอยูXอาศัยหรือใชDสอยไดD หรือที่เก็บ
สินคDาหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมและใหDหมายความหDองชุด  แพที่บุคคลอยูXอาศัยหรือมีไวD
เพื่อหาผลประโยชน<ไดDดDวย 
 ณัชชา  เจริญไชย (2560,หนDา 2)  ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDาง เป\นภาษีที่มีการจัดเก็บเป\นรายปM 
ตามมูลคXาของที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางที่ครอบครองเป\นฐานในการคํานวณภาษี โดยมีองค<กรปกครองสXวน
ทDองถ่ิน เชXน  องค<การบริหารสXวนตําบล (อบต.),กรุงเทพมหานคร,เมืองพัทยา เป\นหนXวยงานรับผิดชอบ
จัดเก็บ  และจะเร่ิมเก็บภาษี ตั้งแตX 1 มกราคม 2563 โดยอัตราภาษีจะคํานวณตามประเภทของการใชD
ประโยชน< มีอัตราสงูสุด รDอยละ 3 ของมูลคXาที่ดินและสิ่งปลูกสรDาง ทําใหDตDองยกเลิกการเก็บภาษีโรงเรือน 
และสิ่งปลูกสรDาง และภาษีบาํรุงทDองที่ดDวยเนื่องจากซํ้าซDอนกัน  

ภาวดี เกิดทุXงยั้ง(2555, หนDา7) ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบังคับเก็บจากราษฎร และนํามาใชD
ประโยชน<เพื่อสังคมสXวนรวม  

นรังศรี  บุพศิริ(2555, หนDา28) ภาษีทDองถ่ิน หมายถึง ภาษีที่มีกฎหมายกําหนดใหDทDองถ่ินจัดเก็บ
เองเพื่อนํามาเป\นรายไดDและคXาใชDจXายซ่ึงรายไดDนั้น เพื่อนาํมาบริหารงานบริการสาธารณะประโยชน<ใน
ทDองถ่ิน 
 จีรชญา สุขไหว(2558, หนDา 8) ระบบภาษีที่ดีจะตDองไดDรับความรXวมมือในการเสียภาษีดDวยดีจาก
ประชาชน คือ ประชาชนตDองเสยีภาษีใหDแกXรัฐดDวยดีตามหนDาที่ โดยไมXพยายามหลบเลี่ยงหรือหนี้ภาษี จะทํา
ใหDรัฐบาลเก็บภาษไีดDมากและเสยีคXาใชDจXายในการจัดเก็บนDอย 
 พัชรินทร< สุรกาญน<กุล(2559,หนDา19)การกระจายอํานาจปกครองใหDแกXองค<กรปกครองสXวนทDองถ่ิน 
เป\นการบริหารประเทศที่เป�ดโอกาสใหDทDองถ่ินจัดการดDานตXางๆ ดDวยตนเอง อยXางอิสระจากองค<กรสXวนกลาง 
 พิมพ<ลดา ศิริณัฐพงศ<(2555,หนDา 8 ) การจัดเก็บภาษีทDองถ่ิน  การกระจายอํานาจและบทบาทใหD
ทDองถ่ินไดDมีการจัดการเร่ืองทDองถ่ินการรับปรุงรายไดD การจัดเก็บภาษีที่ดี การสรDางความรูDความเขDาใจ จิต
สํานักใหDกับประชาชนใหDมากเก่ียวกับภาษี และยินยอมเสียภาษใีหDแกXรัฐดDวยความสมัครใจ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
        การวิจัยคร้ังนี้ เป\นการวิจัยแบบไมXทดลอง เป\นการวิจัยที่ศึกษาตามสภาพที่เป\นไปตามธรรมชาติ 
โดยไมXไดDมีการจัดกระทาํหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป\นการรวบรวมขDอมูลภาคสนามวิจัยตัดขวาง(Cross 
Sectional Studies) คือ เป\นการเก็บรวบรวมขDอมูลระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียวโดยใชDเคร่ืองมือการ
วิจัยแบบสอบถาม(Questionnaire) และทาํการวิเคราะห<ขDอมูลดDวยวิธีทางสถิต ิ
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  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไมXทราบ
จํานวนประชากรที่แนXนอน  โดยเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) การคํานวณหากลุXมตัวอยXางที่ไมX
ทราบประชากรแนXนอน มีความเชื่อม่ัน 95% ทําไดDโดยใชDกลุXมตวัอยXางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเนX(Yamane) 
กลุXมตัวอยXางที่จะศึกษา 400 คน  
 เคร่ืองมือที่ใชDในการวิจัยคร้ังนี้ไดDแกX แบบสอบถามเป\นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขDอมูล เพื่อนํามา
วิเคราะห<เพื่อหาคําตอบของงานวิจัยที่ตDองการศึกษาในคร้ังนี้ ใชDแบบสอบถามทั้งแบบปลายป�ดและแบบ
ปลายเป�ด โดยในสXวนของแบบสอบถามปลายป�ดมีตัวเลือกคําตอบใหDผูDตอบแบบสอบถามไดDเลือกคําตอบ 
และสXวนแบบสอบถามปลายเป�ด จะกําหนดเฉพาะคําถามใหDผูDตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการ
ตอบ โดยแบXงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป\น 3 สXวน มีดังนี ้
 สXวนที่ 1 คําถามเชิงคุณภาพ โดยใหDตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับปWจจัยดDานประชากร 6 ขDอไดDแกX 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดD 

            สXวนที่ 2 คําถามเชิงปริมาณ โดยใหDตอบแบบสอบถามความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษทีี่ดินและสิ่ง
ปลูกสรDางปM 2563 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามดDานตXางๆ ดังนี้ 1.ผูDมีหนDาที่
จัดเก็บและชาํระภาษ ี  2.ที่ดินและสิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสียภาษี   3.การประเมินเสียภาษ ี  4.กําหนดระยะ 
เวลาการประเมินและการชาํระภาษ ี 5.บทลงโทษ 

สXวนที่ 3 คําถามเชิงเสนอแนะ มีลักษณะเป\นคําถามปลายเป�ด เพื่อใหDแสดงขDอคิดเห็นและการ
เสนอแนะ เพื่อนํามาใชDประโยชน<ในการปรับปรุง พฒันา เสริมความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีทีด่ินและสิ่ง
ปลูกสรDางปM 2563 ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 
การวิเคราะหDข�อมูล 
 
 เม่ือผูDวิจัยไดDรวบรวมขDอมูลจากแบบสอบถาม ก็ดําเนนิการนาํขDอมูลที่ไดDมาประมวลผลดDวยการ
วิเคราะห<ขDอมูลดังรายละเอียดตXอไปนี ้
 
 1.สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห<ขDอมูลดังนี ้
 1.1 ใชDคXารDอยละ(Percentage) และคXาความถ่ี(Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุXม
ไดDแกX ปWจจัยดDานประชากรที่ประกอบดDวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดDตXอเดือน 
ที่ผูDวิจัยกําหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 
 1.2 ใชDคXาเฉลี่ย(Mean) และสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ไดDแกX ดDานผูDมีหนDาที่จัดเก็บและชาํระภาษี ดDานที่ดินและสิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสียภาษี ดDานการ
ประเมินเสียภาษี ดDานกําหนดระยะเวลาการประเมินและการชาํระภาษี ดDานบทลงโทษ ที่ผูDวิจยักําหนดใน
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
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 2.สถิติเชิงอนุมาน( Inferential Statistics) ในการวิเคราะห<ขDอมูลดังตXอไปนี ้
 2.1 เพื่อศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามเพศ วิเคราะห<ขDอมูลในสXวนของเพศ โดยใชDสถิติ t-test 
 2.2 เพื่อศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดD 
วิเคราะห<ดDวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตXางจะนาํไปสูX
การเปรียบเทียบเป\นรายคูXโดยใชDวิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัย  

 

 การวิเคราะห<ขDอมูลแบบสอบถามงานวิจยั เร่ือง ความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลกู
สรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุXมตัวอยXางสXวนใหญXเป\นเพศหญิง 
อายุระหวXาง 41-50 ปM มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและ
รับจDางทั่วไป มีรายไดD  30,001-50,000 บาทตXอเดือน สามารถสรุปผลการวิจัยไดDดงันี ้
 

 1.  ผลการวิจัยวิเคราะห< ความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563   ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมระดบัปานกลาง   และเม่ือพิจารณารายดDาน พบวXา 
ดDานผูDมีหนDาที่จดัเก็บและชําระภาษ ี  ดDานที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสียภาษี ดDานการประเมินเสียภาษ ี  
ดDานกําหนดระยะ เวลาการประเมินและการชาํระภาษ ีดDานบทลงโทษ ก็ใหDระดับความสาํคัญระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามปWจจัยสXวนบคุคล 

 2.1  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มีเพศ ตXางกัน ทาํใหDความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไมX

ตXางกัน 

 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มีอายตุXางกัน ทาํใหDความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม

ตXางกัน 

 2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มีระดบัการศึกษาตXางกัน ทาํใหDความรูDความ

เขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยรวมตXางกัน                             
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         2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทีมี่สถานภาพสมรสตXางกัน ทาํใหDความรูD

ความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยรวมตXางกัน  

       2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มอีาชีพตXางกัน ทาํใหDความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม

ตXางกัน                                                                                   

       2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่มรีายไดDตXางกัน ทาํใหDความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม

ตXางกัน        

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากการวิเคราะห<ขDอมูลขDอการวิจัย เร่ือง ความรูDความเขDาใจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูDวิจัยอภิปรายขDอคDนพบการวิจัยพอสรุปผลไดDดังตXอไปนี้  

1. ผลการศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมระดับปานกลาง   แตXเม่ือพิจารณารายไดDสามารถสรุปไดDดังนี ้

1.1 ดDานผูDมีหนDาที่จัดเก็บ และชาํระภาษี   พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563  ดDานผูDมีหนDาที่จดัเก็บและชําระภาษี  
โดยรวมระดับปานกลาง ซ่ึงผูDวิจยัมีความเห็นวXา สXวนมากเขDาใจวXาผูDที่มีหนDาที่จัดเก็บภาษีโดยองค<กรปกครอง
สXวนทDองถ่ินเป\นผูDจดัเก็บซ่ึงสอดคลDองกับแนวคิดของ ณัชชา  เจริญไชย (2562)กลXาวคือ  ภาษทีีด่ินและสิ่ง
ปลูกสรDาง เป\นภาษีที่มีการจัดเก็บเป\นรายปM ตามมูลคXาของที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางที่ครอบครองเป\นฐานในการ
คํานวณภาษี โดยมีองค<กรปกครองสXวนทDองถ่ิน เชXน  องค<การบริหารสXวนตําบล (อบต.),กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยา เป\นหนXวยงานรับผดิชอบจัดเก็บ  และจะเร่ิมเก็บภาษี ตั้งแตX 1 มกราคม 2563 โดยอัตราภาษีจะ
คํานวณตามประเภทของการใชDประโยชน< มีอัตราสงูสุด รDอยละ 3 ของมูลคXาที่ดินและสิ่งปลูกสรDาง ทําใหDตDอง
ยกเลิกการเก็บภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสรDาง และภาษีบาํรุงทDองที่ดDวยเนื่องจากซํ้าซDอนกัน  
          ทั้งนี้พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุXมที่มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ดDานผูDมีหนDาที่จดัเก็บและชําระภาษี สXวนมากเป\นเพศชาย อายตุ่ํากวXา 20 ปM  
ระดับการศึกษาสงูกวXาปริญญาตรี  สถานภาพหยXารDาง/หมDาย/แยกกันอยูX สXวนมากประกอบอาชีพอ่ืนๆ มี
รายไดDระหวXาง 50,000 บาทตXอเดือนข้ึนไป 

1.2 ดDานที่ดินและสิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสียภาษี   พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563  ดDานที่ดินและสิ่งปลกูสรDางที่ตDอง
เสียภาษี  โดยรวมระดบัปานกลาง ซ่ึงผูDวจิัยมีความเห็นวXาซ่ึงผูDวจิัยมีความเห็นวXา สXวนมากเขDาใจ 
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ที่ดินที่และสิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสยีภาษี คือ ที่ดินที่เป\นกรรมสิทธิข์องบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและที่ดนิที่
ไมXเป\นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลและที่ดนิอันเป\นทรัพย<สินของรัฐซ่ึงมีการเขDาไปครอบครองหรือทํา
ประโยชน< สิง่ปลูกสรDางทีจ่ะตDองนํามาคํานวณมูลคXาเพื่อเสียภาษ ีไดDแกX อาคาร ตึก โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สรDางอยXางอ่ืนที่บุคคลอาจเขDาอยูXอาศัยหรือใชDสอยไดDหรือที่เก็บสินคDาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมและใหDความหมายรวมถึงหDองชุด แพ ที่บุคคลอาจอยูXอาศัยหรือที่มีไวDเพื่อหาผลประโยชน<ไดD
ดDวยซ่ึงสอดคลDองกับแนวคิด   กรมสXงเสริมการปกครองทDองถ่ิน(2563)  กลXาววXา ที่ดินและสิง่ปลูกสรDาง ที่
ตDองเสียภาษี ที่ดนิที่เป\นกรรมสทิธ<ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ที่ดินทีไ่มXถือเป\นกรรมสิทธิข์องบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล และเป\นที่ดินอันเป\นทรัพย<สนิของรัฐ ซ่ึงมีการเขDาไปครอบครองหรือทําประโยชน< 
เป\นตDน สิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสียภาษี ไดDแกX อาคาร ตึกโรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสรDางอยXางอ่ืนทีบุ่คคลอาจเขDาอยูX
อาศัยหรือใชDสอยไดD หรือที่เก็บสินคDาหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมและใหDหมายความหDองชุด  
แพที่บุคคลอยูXอาศัยหรือมีไวDเพื่อหาผลประโยชน<ไดDดDวย 
 ทั้งนี้พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุXมที่มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ดDานที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางที่ตDองเสียภาษี   สXวนมากเป\นเพศชาย อายุต่ํากวXา 
20 ปM  ระดับการศึกษาสงูกวXาปริญญาตรี  สถานภาพหยXารDาง/หมDาย/แยกกันอยูX สXวนมากประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ มีรายไดDระหวXาง 50,000 บาทตXอเดือนข้ึนไป 

1.3 ดDานการประเมินเสียภาษี  พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความรูD
ความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563  ดDานการประเมินเสียภาษี  โดยรวมระดับปานกลาง 
ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXาสXวนมากประชาชนเขDาใจวXาการภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรDาง มีวิธีการคํานวณภาษี ดังนี้ 
มูลคXาที่ดนิและสิ่งปลูกสรDาง-มูลคXาของฐานภาษีที่ไดDรับยกเวDน= มูลคXาของฐานภาษี และมูลคXาของฐานภาษี 
x ดDวยอัตราภาษี = คXาภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรDาง และประชาชนเขDาใจวXาภาษีทีดนิและสิ่งปลกูสรDางมีแบบ
การประเมินภาษีเสียประกอบดDวย 1.รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสรDาง 2.ราคาประเมินทุนทรัพย< 3.อัตราภาษี 
4.จํานวนภาษีที่ตDองชําระ ซ่ึงสอดคลDองกับแนวคิดวรมงคล ยศะทัตต<(2555) กลXาววXาภาษีที่ดนิและสิ่งปลูก
สรDาง หมายถึง ภาษีทรัพย<สนิที่เก็บจากอสังหาริมทรัพย<ตามพระราชบัญญัติที่ดนิและสิ่งปลูกสรDาง  โดยใน
ที่นี้จะทาํการประเมินภาษีจากอัตราที่สํานักงานสถิตนิําเสนอไวDในปM พ.ศ.2552  ทั้งหมด 3 โครงสรDางสาํหรับ
ที่ดินที่และสิ่งปลูกสรDางดังนี้  โครงสรDางที่ 1 การเกษตร ในอัตรารDอยละ 0.01  ที่อยูXอาศัย ในอัตรารDอยละ 
0.02  ที่ดินสาํหรับสิ่งปลูกสรDางทั่วไปในอัตรารDอยละ 0.1 และที่ดินและสิ่งปลูกสรDางที่ปลXอยใหDรกรDางวXาง
เปลXารDอยละ 0.1 โครงสรDางที่ 2 การเกษตรในอัตรารDอยละ 0.025 ที่อยูXอาศัย ในอัตรารDอยละ .05  สิ่งปลูก
สรDางทั่วไปในอัตรารDอยละ 0.25 สิ่งปลูกสรDางทีป่ลXอยใหDรกรDางวXางเปลXารDอยละ 0.25 และสุดทDายโครงสรDางที่ 
3 การเกษตร ในอัตรารDอยละ 0.05 ที่อยูXอาศัย ในอัตรารDอยละ 0.1 สิ่งปลูกสรDางทั่วไปในอัตรารDอยละ 0.5 
และที่ปลXอยใหDรกรDางวXางเปลXารDอยละ 0.5   
 ทั้งนี้พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุXมที่มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ดDานการประเมินเสียภาษี  สXวนมากเป\นเพศชาย อายุต่ํากวXา 20 ปM  ระดับ
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การศึกษาสูงกวXาปริญญาตรี  สถานภาพหยXารDาง/หมDาย/แยกกันอยูX สXวนมากประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีรายไดD
ระหวXาง 50,000 บาทตXอเดือนข้ึนไป 

1.4 ดDานกําหนดระยะเวลาการประเมินและการชําระภาษี พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสรDางปM 2563  ดDานกําหนดระยะเวลาการ
ประเมินและการชําระภาษี  โดยรวมระดับปานกลาง ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXาประชาชนมีความรูDความเขDาใจวXา
ระยะเวลาในการประเมินและการชําระภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDาง คือ องค<กรการปกครองสXวนทDองถ่ิน
จะแจDงสXงแบบประเมินใหDแกXผูDเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ< และผูDเสียภาษีตDองชาํระภาษตีDองชําระภาย
เดือนเมษายนของทุกปM และการแจDงการประเมินจะแจDงเพียงคร้ังเดียว ไมXมีการแจDงประเมินยDอนหลัง เวDนแตX
กรณีพลวXามีการประเมินผิดพลาดไมXครบถDวน ผูDเสียภาษีมีหนDาที่ตDองเสียภาษีไดDภายในกําหนด 3 ปMนับตัง้แตX
วันสุดทDายของกําหนดระยะเวลาชําระภาษ ีซ่ึงสอดคลDองกับแนวคิดภาวดา เกิดทุDงยัง้(2555) กลXาววXา 
โครงสรDางอากรในทางรัฐประศาสนศาสตร< หมายถึง สXวนประกอบของระบบภาษีอากรในฐานะเป\นแหลXงเงิน
ไดDของรัฐ มีสXวนประกอบไดDแกX ฐานภาษี อัตราภาษี หลักการเก็บภาษี หนDาที่ผูDเสียภาษี ระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่ดี มาตรการลดหยXอนทางภาษี การจัดการเก่ียวกับภาษีซ้าํซDอน 

ทั้งนี้พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุXมที่มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ดDานกําหนดระยะเวลาการประเมินและการชําระภาษี  สXวนมากเป\นเพศชาย 
อายุต่ํากวXา 20 ปM  ระดบัการศึกษาสูงกวXาปริญญาตรี  สถานภาพหยXารDาง/หมDาย/แยกกันอยูX สXวนมาก
ประกอบธุรกิจสXวนตัว/คDาขาย/อิสระ มีรายไดDระหวXาง 50,000 บาทตXอเดือนข้ึนไป 

1.5 ดDานบทลงโทษ พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความรูDความเขDาใจ
เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563  ดDานบทลงโทษ โดยรวมระดับปานกลาง ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXา
ประชาชนมีความเขDาใจวXาภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสรDาง มีบทลงโทษแกXผูDชําระภาษีหากเกิดการชาํระภาษไีมX
ครบถDวนหรือลXาชDาเกินระยะเวลาที่กําหนด จะตDองมีการชาํระคXาเบี้ยปรับ เงนิเพิ่มตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด และมีบทลงโทษทางอาญาแกXผูDเสียภาษีหากมีการแจDงความ พยานหลักฐานอันเป\นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีจะตDองรับโทษจาํคุกสูงสุด 2 ปMปรับสูงสุด 40,000 บาท ซ่ึงสอดคลDองกับพิมพ<ลดา  ศิริณัฐพงศ<
(2555)กลXาววXา หากผูDใดมีเจตนาหือจงใจยื่นขDอความเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อเป\นการ
หลีกเลี่ยงหรือจัดหาใหDผูDอ่ืนหลีกเลี่ยง อยXางใดอยXางหนึง่มีความผิดตDองระวางโทษจาํคุกหรือปรับ หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ทั้งนี้พบวXาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุXมที่มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ดDานบทลงโทษ  สXวนมากเป\นเพศชาย อายุต่าํกวXา 20 ปM  ระดบัการศึกษาสูง
กวXาปริญญาตรี  สถานภาพหยXารDาง/หมDาย/แยกกันอยูX สXวนมากประกอบรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดD
ระหวXาง 50,000 บาทตXอเดือนข้ึนไป 

2.  ผลการศึกษาความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสรDางปM 2563 ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานสมรส อาชีพและรายไดD 

สรุปไดDดงัตXอไปนี้       
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2.1  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเพศตXางกัน ทาํใหDมีความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ภาพรวมไมXตXางกัน ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXา เพศที่แตกตXางกันไมX

ทําใหDความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 ตXางกันเพราะเนื่องจากในปWจจุบนันี้การ

สื่อสารตXางๆ  มีอยูXมากมายรอบตัวเรา สามารถหาความรูDรอบตัวไดDทั้งเพศชายและเพศหญิงไดDเทXากันโดยไมX

จํากัดเพศ หากมีความสนใจตXอสิ่งรอบดDานก็จะทาํใหDเขามีความรูDอยXางรอบดDานและกวางขวDาง และสารารถ

รูDเทXากันเหตุการณ<ปWจจัย ไดDอยXางรวดเร็วซ่ึงสอดคลDองกับแนวคิดของ ณัชชา เจริญไชย(2560) ที่กลXาววXา 

หนXวยงานที่เก่ียวขDองตDองสนใจกับปWจจัยดDานประชาชน เพราะมีผลตXอการรับรูDของประชาชนตXอ

พระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสรDาง พ.ศ.2562  และควรใหDความสําคัญกับทัศนคติและความสนใจ

ของประชาชนโดยการประชาสมัพันธ<เก่ียวกับเร่ืองนี้เพิ่มข้ึน 

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายตุXางกัน  ทาํใหDความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 โดยภาพรวมตXางกัน  ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXาอายุทีแ่ตกตXางกันทาํ

ใหDความสนใจที่จะศึกษาคDนควDาหาความรูDในเร่ืองที่ยังไมXเก่ียวขDองกับตนเองในชXวงอายุของตนในการดําเนิน

ชีวิตในปWจจุบนัตXางกัน เนื่องจากเป\นเร่ืองของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางซ่ึงการถือครองอาจจะตDองมีชXวงอายุ

ไมXเทXากัน ทาํใหDความสนใจที่จะศึกษาหาความรูDตXางกัน ซ่ึงสอดคลDองกับแนวคิดของ ณัชชา เจริญไชย(2560) 

ที่กลXาววXา หนXวยงานที่เก่ียวขDองตDองสนใจกับปWจจัยดDานประชาชน เพราะมีผลตXอการรับรูDของประชาชนตXอ

พระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสรDาง พ.ศ.2562  และควรใหDความสําคัญกับทัศนคติและความสนใจ

ของประชาชนโดยการประชาสมัพันธ<เก่ียวกับเร่ืองนี้เพิ่มข้ึน 

2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดบัการศึกษาตXางกัน  ทําใหDความรูD

ความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 โดยภาพรวมตXางกัน   ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXาระดับ

การศึกษาที่แตกตXางกัน คือ ระดับต่ํากวXาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวXาปริญญาตรี จะพบวXาผูDที่มีระดบั

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 มากกวXาระดับ

การศึกษาต่ํากวXาปริญญาตรีและสูงกวXาปริญญาตรี เพราะคนทีมี่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จะใหDความสนใจ

ในสิ่งที่อยูXรอบตัวเอง และศึกษาหาความรูDรอบดDานในสิ่งทีต่นเองสนใจ  ซ่ึงสอดคลDองกับแนวความคิดของ 

ณัชชา เจริญไชย(2560) ที่กลXาววXา หนXวยงานที่เก่ียวขDองตDองสนใจกับปWจจัยดDานประชาชน เพราะมีผลตXอ

การรับรูDของประชาชนตXอพระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสรDาง พ.ศ.2562  และควรใหDความสําคัญกับ

ทัศนคติและความสนใจของประชาชนโดยการประชาสัมพันธ<เก่ียวกับเร่ืองนี้เพิ่มข้ึน                                                                                            

2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มสีถานภาพสมรสตXางกัน  ทาํใหDความรูD

ความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 โดยภาพรวมตXางกัน   ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXาใน

ปWจจุบนันี้จาํนวนประชากรมีมาก ซ่ึงทําใหDหาปWจจัยที่จะนาํมาใชDในการดํารงชีวิตในปWจจบุันคXอนขDางยาก ซ่ึง

แตXละบุคคลตXางก็มีความมุXงหวังใหDชีวิตของตนมีความม่ันคงของตนเองและครอบครัว ทําใหDสถานภาพ โสด 

สมรส หมDาย/หยXารDาง/แยกกันอยูX ตXางกันดDวยเนื่องจากความสามารถที่จะซ้ือที่ดินและสิ่งปลูกสรDางตXางกัน 
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ซ่ึงสอดคลDองกับแนวความคิดของ ณัชชา เจริญไชย(2560) ที่กลXาววXา หนXวยงานที่เก่ียวขDองตDองสนใจกับ

ปWจจัยดDานประชาชน เพราะมีผลตXอการรับรูDของประชาชนตXอพระราชบัญญัติภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสรDาง 

พ.ศ.2562  และควรใหDความสําคัญกับทัศนคติและความสนใจของประชาชนโดยการประชาสัมพันธ<เก่ียวกับ

เร่ืองนี้เพิ่มข้ึน 

2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอาชีพตXางกัน  ทาํใหDความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 โดยภาพรวมตXางกัน   ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXาอาชพีที่แตกตXางกัน   

ทําใหDมีความสนใจในเร่ืองที่เก่ียวขDองกับตนเองตXางกันโดย  เฉพาะเร่ืองตัวบทกฎหมาย   กฎ ระเบียบ คําสัง่

ตXางๆ โดยเครXงครัด  และชัดเจน  ผูDที่อยูXในกลุXมอาชีพธุรกิจสXวนตัว/คDาขาย/อิสระ มีความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางมากกวXาอาชีพอ่ืนๆ  เนื่องจากเป\นอาชพีที่มีความสามารถซ้ือที่ดินและสิง่

ปลูกสรDางไดDมาก ซ่ึงสอดคลDองกับแนวความคิดของ ณชัชา เจริญไชย(2560) ที่กลXาววXา หนXวยงานที่เก่ียวขDอง

ตDองสนใจกับปWจจัยดDานประชาชน เพราะมีผลตXอการรับรูDของประชาชนตXอพระราชบัญญัติภาษทีี่ดินและสิ่ง

ปลูกสรDาง พ.ศ.2562  และควรใหDความสําคัญกับทัศนคติและความสนใจของประชาชนโดยการ

ประชาสัมพนัธ<เก่ียวกับเร่ืองนี้เพิ่มข้ึน 

2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายไดDตXางกัน  ทาํใหDความรูDความเขDาใจ

เก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 โดยภาพรวมตXางกัน   ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวXาเนื่องรายไดDที่

แตกตXาง  ทําใหDมีความสนใจในเร่ืองที่เก่ียวขDองกับตนเองตXางกันดDวย เป\นเพราะรายไดDที่แตกตXางกันทําใหDมี

ความสามารถซ้ือที่ดินและสิ่งปลกูสรDางตXางกัน ทําใหDความสนใจที่จะศึกษาหาความรูDในเร่ืองที่ดินสิ่งปลูกสรDาง

ปM 2563 ตXางกัน ซ่ึงสอดคลDองกับแนวความคิดของ ณชัชา เจริญไชย(2560) ที่กลXาววXา หนXวยงานที่เก่ียวขDอง

ตDองสนใจกับปWจจัยดDานประชาชน เพราะมีผลตXอการรับรูDของประชาชนตXอพระราชบัญญัติภาษทีี่ดินและสิ่ง

ปลูกสรDาง พ.ศ.2562  และควรใหDความสําคัญกับทัศนคติและความสนใจของประชาชนโดยการ

ประชาสัมพนัธ<เก่ียวกับเร่ืองนี้เพิ่มข้ึน 

   
ข�อเสนอแนะที่ได�จากงานวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้    มีขDอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนาํผลการวิจัยที่ไดDไปปรับความรูDความเขDาใจ

ใหDกับประชาชน ไดDมีความความรูD ความใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรDางมากยิ่งข้ึน และนําผลการวิจัย

มาปรับปรุง และพฒันาการทาํงานของบุคคลในจัดเก็บภาษีใหDถูกตDอง แมXนยํา รวดเร็ว  สรDางความ

สะดวกสบายใหDกับประชาชนมากยิ่งข้ึน ดังตXอไปนี ้

   จากการศึกษาวิจัยความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลงานวจิัยดังตXอไปนี ้
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 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ ตXางกัน ทําใหDความรูDความเขDาใจเก่ียวกับ

ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไมXตXางกัน 

 2. ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ที่อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายไดD ตXางกัน ทาํใหDความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรDางปM 2563 ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไมXตXางกัน 

 ดังนั้นหนXวยงานที่เก่ียวขDอง ควรใหDความสนใจกับกลุXมที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายไดD ที่แตกตXางกัน ในการประชาสัมพนัธ< เผยแพรXความรูDความเขDาใจเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิง่ปลูก

สรDางปM 2563   ผXานสื่อตXางๆ ใหDมากข้ึน เพื่อใหDเขDาถึงประชาชนในเขตพื้นทีน่ั้นๆ ประชาชนไดDมีความรูDความ

เขDาใจมากยิ่งข้ึน ทําใหDลดปWญหาตXางๆ อันทาํใหDเกิดความขัดแยDง การรDองเรียน และทําใหDมีผลตXอการ

ปฏิบัติงานของเจDาหนDาที่เป\นไปดDวยความยากลําบากเนื่องจากประชาชนขาดความรูDความเขDาใจ และการ

ยอมรับ แตXถDาหากประชาชนมีความรูDความเขDาใจแลDวก็จะนําไปสูXความรXวมมือกับหนXวยงานทีจ่ดัเก็บภาษี   

เพื่อนํามาเป\นรายไดDเขDาทDองถ่ิน และเกิดการพัฒนาทDองถ่ินใหDเจริญในดDานตXางๆ  เพื่อใหDประชาชนในทDองถ่ิน

ไดDรับความสะดวกสบาย กับภาษีที่ตนเองไดDชําระเพื่อความเจริญของชุมชนและการอยูXรวมกันอยXางมี

ความสุข                

 

ข�อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตIอไป 

 ในการวิจัยคร้ังตXอไป ควรทาํการขยายขอบเขตงานวิจัยใหDกวDางข้ึน ไปยงัประชากรในเขตพื้นที่
ตXางจังหวัด เชXน ประชาชนจงัหวัดเชียงใหมX ประชาชนจังหวัดขอนแกXน ประชาชนจังหวัดสงขลา เป\นตDน  
ทั้งนี้เพื่อนําผลงานวจิัยไปพัฒนาความรูDความเขDาของประชาชนเก่ียวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรDางปM 2563 
ในเขตพื้นที่นัน้ใหDพัฒนามากยิ่งข้ึนตXอไป 
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