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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้
เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของการรับรู้ที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ 
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติอนุมาน ใช้
สถิติการทดสอบค่าที (t-test) สถิตความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากการวิเคราะห์พบ
ความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับการรับรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามลำดับ ด้านการประเมินภาษี การชำระภาษี และ
การคืนภาษี ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี ด้านฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี และด้าน
บทกำหนดโทษ (2) ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
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ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
ที่มีระดับของตำแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมแตกต่างกัน (3) ปัจจัยที ่ม ีอิทธิพลต่อการรับรู ้ เก ี ่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรตัวเดียว คือ ความคาดหวัง 

 
คำสำคัญ: การรับรู้, พระราชบญัญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562, ข้าราชการสังกัด 
      กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 
ABSTRACT 
 

The research on the perception towards land and building tax act B.E.2562 of 
bureaucrat in the revenue division, finance department, Bangkok metropolitan 
administration, has 3 objectives as followings: 
 (1) To study the perception towards land and building tax act B.E.2562 of bureaucrat 
in the revenue division, finance department, Bangkok metropolitan administration. 
 (2) To compare the perception of land and building tax act B.E.2562 of bureaucrat 
in the revenue division, finance department, Bangkok metropolitan administration classified 
by personal factors. 
 (3) To study factors that influence the perception towards land and building tax act 
B.E.2562 of bureaucrat in the revenue division, finance department, Bangkok metropolitan 
administration. 
 The sample group used in this research are 100 bureaucrats who are currently 
working at the revenue division, finance department, Bangkok metropolitan administration.  
A questionnaire is used as the instrument for collecting data. Data analysis for this research 
is divided into two parts which are: (1) Descriptive statistics using percentage, frequency, mean, 
and standard deviation. (2) Inference statistics using t-test, One-Way ANOVA statistical 
analysis. If the analysis found any differences, they would be compared in pairs by Scheffe 
method and Multiple Regression Analysis. 
 The results of the research show that (1) the perception towards land and building 
tax act B.E. 2562 of bureaucrat in the revenue division, finance department, Bangkok 
metropolitan administration, in general turns out to be a highest level regarding their 
perception on each aspect such as Tax assessment, Tax payment and Tax refund, Taxation 
Objectives, Tax base Tax rate and Tax calculation and Law penalties. (2) The consists of personal 
factors are gender, ages, status, and education level. There is no difference in overall 
performance, but it is another story in term of position level and working period, and 
difference in personal type. These factors affect more on the overall performance compared 
to the others. (3) Factor that influence the perception towards land and building tax act B.E. 
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2562 of bureaucrat in the revenue division, finance department, Bangkok metropolitan 
administration is expectation. 
 
Keywords: the perception, land and building tax act B.E.2562, bureaucrat in the  

      revenue division, finance department, Bangkok metropolitan administration 
 
บทนำ 
 
 นโยบายในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างภาษี
ของประเทศไทย เนื่องจากภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้ที ่สำคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศและระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ลันตา อุตมะโภคิน, 2553) 
 จากแนวคิดของรัฐบาลและกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได ้ยกร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาเป็นระยะเวลานาน จนเมื่อกระทั่งวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม
คร้ังที่ 78/2561 และที่ประชุมเห็นสมควรประกาศใช้กฎหมาย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561) 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 
กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เร่ิมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของ
ประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษี
แบบเดิม     ที่บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้ง
กำหนดให้ภาษีที่จัดเก็บได้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2562) 

ปัจจุบันแม้จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความเข้าใจและการตีความกฎหมายที่
แตกต่างกัน เพราะต้องอาศัยกฎหมายลำดับรองจำนวนมากที่ทยอยมีผลบังคับใช้ในภายหลัง ทำให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ให้หลักการกว้าง ๆ ความชัดเจนในการกำหนดการปฏิบัติงานจะอยู่ในกฎหมายลำดับรอง ในช่วงแรกที่
มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงยังไม่สามารถออกกฎหมายลำดับรองทั้งหมดได้
ทันกำหนดเวลา ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน
และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อกฎหมายลำดับรอง
ประกาศใช้ครบถ้วนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และส่งข้อมูลให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละราย ซึ่งผู้เสียภาษีอาจขอแก้ไขได้อีก ซึ่งกระบวนการทั้งหมด
ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2563) 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนตา่ง ๆ ให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงต้องมีการรับรู้ ตีความและเข้าใจข้อกฎหมายเป็นไปในแนวทาง
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เดียวกัน เพื่อวางแผนการปฏิบัตงิานให้สำเสร็จลุล่วงตามกรอบระยะเวลา อีกทั้งต้องสามารถตอบข้อสงสัย
ของประชาชนให้เกิดความชัดเจนได้ 

กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
รับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการ
คลัง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการ
สังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการรับรู้ที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 2. องค์ประกอบของการรับรู้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังนี้ 
 1. ด้านเนื้อหา 
  1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดบัของ
ตำแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   1.1.2 องค์ประกอบของการรับรู้ ประกอบด้วย ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณ์ และ ความ
คาดหวัง 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 การรับรู ้เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง พ .ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี 
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี การประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี และบทกำหนด
โทษ 
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 2. ด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ตามคำสั่งกองรายได้ที่ 4/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองรายได้ มี
ข้าราชการจำนวน 133 คน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 8 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 18 
คน ฝ่ายวิชาการ จำนวน 14 คน ฝ่ายนิติการและระเบียบ จำนวน 8 คน ฝ่ายบังคับภาษี จำนวน 9 คน ฝ่าย
ตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 1 จำนวน 15 คน ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 2 จำนวน 16 คน ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัด
รายได้ 3 จำนวน 16 คน และงานบริการที่จอดยานยนต์ จำนวน 39 คน 
 
 3. ด้านพื้นที่  
  พื้นที่ที่ผูว้ิจัยใช้ในการวิจัย คือ กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ถนนดนิสอ  
เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 4. ด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการทำวิจยัครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564 – เมษายน 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อให้ทราบระดับการรับรู้ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลังกรุงเทพมหานคร ที่มี
ต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

2. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการ
สังกัดกองรายได้สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพ 
4.ระดับการศึกษา 
5.ระดับของตำแหน่งงาน 
6.ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

องค์ประกอบของการรับรู ้
1.ทัศนคติ 
2.สิ่งจูงใจ 
3.ประสบการณ ์
4.ความคาดหวัง 

การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

1.วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษ ี
2.ฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวน
ภาษ ี
3.การประเมินภาษี การชำระภาษี และ
การคืนภาษ ี
4.บทกำหนดโทษ 
 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีการรับรู ้ (Perception Theory) เป็นพื ้นฐานการเรียนรู ้ที ่สำคัญของบุคคล เพราะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพนั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที ่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสและปัจจัยทางจิต คือ ความรู้เดิม ความต้องการ 
และเจตคติ เป็นต้น การรับรู ้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือ การรับ สัมผัส และการแปล
ความหมาย ดังนั้นพฤติกรรมเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระตุ้นผ่านทางกระบวนการรับรู้และ
การเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็นพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) และ
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) (สุชีรา พระมาลา และคณะ, 2558: 652-654) 
 องค์ประกอบของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทำให้เกิดความจำ 
ความรู้สึก ความคิด การเรียนรู้ ประกอบกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ทำให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อารมย์ โกเหลง และสมนึก เอื ้อจิระพงษ์พันธ์ (2556: 225-248) ได้ศึกษาการรับรู้เกี ่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับ
ปัจจัยองค์ประกอบของการรับรู้ ซึ ่งประกอบด้วย ทัศนคติ (Attitudes) สิ่งจูงใจ (Motives) ความสนใจ 
( Interests) ประสบการณ์ (Experience) และความคาดหว ัง (Expectations) ของเยาวชนท ี ่ม ีต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
การรับรู้ของเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ได้แก่ ด้านขอบเขตความคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้านวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ ด้านการชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ด้านบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการบังคับใช้
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยรวมมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของการรับรู้ ได้แก่ ด้านสิ่งจูงใจ ด้านความคาดหวัง ด้านความสนใจ ด้านทัศนคติ 
และด้านประสบการณ์กับระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูงเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
 เอกรินทร์ จงเสรีเจริญ (2558: 47-59) ได้ศึกษาการรับรู้ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พ.ศ.2457 กรณีศึกษา กองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯของข้าราชการทหารฯในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยองค์ประกอบ
ของการรับรู้ ประกอบด้วย ทัศนคติ ความสนใจ และประสบการณ์ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคล
กับระดับการรับรู้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ จำแนกตามอายุ และอายุรับราชการ พบว่าข้าราชการทหาร
สังกัดกองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 ที ่มีอายุ และอายุรับราชการแตกต่างกัน มีการรับรู้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯในภาพรวมแตกต่างกัน แต่ในขณะเดียวกัน การรับรู้พระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึกฯ จำแนกตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศที่แตกต่างกัน มีการรับรู้พระราชบญัญตัิ
กฎอัยการศึกฯในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การศึกษาเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของ  
ข้าราชสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการวิจัยใน
เชิงสำรวจ และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปิด 
 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งตามคำสั่งกองรายได้ที่ 4/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองรายได้  
มีข้าราชการจำนวน 133 คน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 8 ฝ่ายได้ แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 18 
คน ฝ่ายวิชาการ จำนวน 14 คน ฝ่ายนิติการและระเบียบ จำนวน 8 คน ฝ่ายบังคับภาษี จำนวน 9 คน ฝ่าย
ตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 1 จำนวน 15 คน ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 2 จำนวน 16 คน ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัด
รายได้ 3 จำนวน 16 คน และงานบริการที่จอดยานยนต์ จำนวน 39 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการคำนวณขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตร
การคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น
ภูมิ และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควตา 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบง่ออก เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับของตำแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งรูปแบบของคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการรับรู้ที่มีผลต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ประสบการณ์ และความคาดหวัง มีจำนวนข้อคำถาม 15 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกคำตอบเดียว โดยรูปแบบของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ (1=น้อยที่สุด และ 5=มากที่สุด) 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ด้าน ดังนี้  
 (1) วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี (2) ฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี (3) การประเมินภาษี 
การชำระภาษี และการคืนภาษี (4) บทกำหนดโทษ มีจำนวนข้อคำถาม 25 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
คำตอบเพียงคำตอบเดียว โดยรูปแบบของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ (1=น้อยที่สุด และ 5=มากที่สุด) 
 4. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยดำเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ องค์ประกอบของการรับรู้ 
และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม 
  4.2 กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
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  4.3 นำข้อมูลที ่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์แ ละ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
  4.4 นำร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที ่ปรึกษาตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
  4.5 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปทำการทดสอบ (Pre-
Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาวิจัยก่อนเก็บข้อมูลจริง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามลำดับ ด้านการประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี 
ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี ด้านฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี และด้านบทกำหนด
โทษ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านระดับของตำแหน่งงาน และด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพ มหานคร ที่มีเพศ 
อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับ
ของตำแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมแตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  องค์ประกอบของการรับรู้ ด้านความคาดหวัง มีอิทธิพลต่อการรับรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเรื ่อง การรับรู้ เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาการรับรู้เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
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  1.1 ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี  ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในด้าน
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัดกอง
รายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับรู้ว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของประชาชน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารมย์ โกงเหลง และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2556) ศึกษาเรื่อง  การรับรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยรวมมีระดับการรับ
รู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  1.2 ด้านฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในด้านฐาน
ภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัด
กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการรับรู้ด้านฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณ
ภาษี เป็นอย่างดีจากการอบรมและปฏิบัติงานจริง เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง จึงมีระดับการ
รับรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มากที่สุด 
  1.3 ด้านการประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนัก
การคลัง กรุงเทพมหานคร มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
ในด้านการประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่าข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการรับรู้ด้านการประเมินภาษี  
การชำระภาษี และการคืนภาษี เป็นอย่างดีจากการฝึกอบรมและศึกษากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง จึงมีระดับ
การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  มากที่สุด 
  1.4 ด้านบทกำหนดโทษ ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพ มหานคร มีระดับ
การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในด้านบทกำหนดโทษ อยู่ในระดับ
มาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับรู้ถึง
บทกำหนดโทษที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 เป็นอย่างดี เนื่องจากต้อง
ดำเนินการตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารมย์ โกงเหลง และสมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของ
เยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ โดยรวมมีระดับการรับรู้อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านเพศ ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน 
มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัดกองรายได้  สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครที่มีเพศ
ต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวกำหนดระดับการรับรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ ทองสุข (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาทัศนคติของชุมชนต่อพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารในเขตเทศบาล ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  
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มีความรู้เรื่องเทศบาลตำบลหนองไผ่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและผังเมืองรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุติมา อินทร์ตา (2562) ศึกษาเร่ือง การรับรู้นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาระบบสาธารณสขุ
และหลักประกันทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาระบบสาธารณสขุ
และหลักประกันทางสังคมโดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก ทองไทย 
(2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ที่มีเพศต่างกัน มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพีร์ พวงมะลิต พรเพ็ญไตรพงษ์ และยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (2561) ศึกษาเร่ือง 
ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย พบว่า ระดับการรับรู้ของ
ประชาชนต่อกฎหมายเก่ียวกับการปล่อยโคมลอย เพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ด้านอายุ ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกตา่งกัน 
มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวกำหนดระดับการรับรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปาริชาติ บุญเอก (2561) ศึกษาเรื ่อง การเปิดรับ การับรู ้ และทัศนคติ เกี่ ยวกับ
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ .ศ.2557 พบว่า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติห้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชิดชนก ทองไทย (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีอายุต่างกัน มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
อาเซียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
และพงศ์พันธ์ คำพรรณ์ (2557) ศึกษาเรื่อง การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีอายุ
ต่างกัน มีการรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพีร์ พวงมะลิต 
พรเพ็ญไตรพงษ์ และยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (2561) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อย
โคมลอย ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ด้านสถานภาพ ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
ที่มีสถานภาพต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวกำหนดระดับการรับรู้พระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรินทร์ จงเสรีเจริญ (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของข้าราชการทหารต่อ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ .ศ.2457 กรณีศึกษา กองพันทหารราบในกองพลทหารราบที ่ 9 พบว่า 
ข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก ทอง
ไทย (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรี
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นครินทรวิโรฒ ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนโดยรวมไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และพงศ์พันธ์ คำ
พรรณ์ (2557) ศึกษาเรื่อง การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้
แนวคิดการจัดการความรู้ไม่แตกต่างกัน 
  2.4 ด้านระดับการศึกษา ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวกำหนดระดับการรับรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรินทร์ จงเสรีเจริญ (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรู้
ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 กรณีศึกษา กองพันทหารราบในกองพล
ทหารราบที่ 9 พบว่า ข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการรับรู้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปาริชาติ บุญเอก (2561) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับ การับรู้ และทัศนคติ เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติห้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไม่แตกต่างกัน 
  2.5 ด้านระดับของตำแหน่งงาน ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 
ที่มีระดับของตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 โดยรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ระดับของตำแหน่งงานต่างกัน
สามารถกำหนดระดับการรับรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยตำแหน่งชำนาญการ
พิเศษมีการรับรู้แตกต่างกับตำแหน่งปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โดยภาพรวมมีระดับการรับรู้มากที่สุด เนื่องจาก
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จึงมีทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะ
เวลานาน ส่วนตำแหน่งปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ใน
ตำแหน่งนี้ปฏิบัติงานในส่วนบริหารงานทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานจัดเก็บภาษีฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และพงศ์พันธ์ คำพรรณ์ (2557) ศึกษาเร่ือง การ
รับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากร
สังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีการรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีตำแหน่งงานเป็นนายก/รองนายกเทศมนตรี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างที ่มีตำแหน่งงานเป็นพนักงานจ้าง กลุ ่มตัวอย่างที ่มีตำแหน่งงานเป็นปลัด/รองปลัดเทศบาล  
มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีตำแหน่งงานเป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน
จ้าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2.6 ด ้านระยะเวลาในการปฏ ิบ ัต ิงาน  ข ้าราชการส ังก ัดกองรายได ้ สำน ักการคลัง 
กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ น
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานสามารถกำหนดระดับการรับรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5-10 ปีมีการรับรู้แตกต่างกับระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 11-20 ปี โดยภาพรวม
มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ปีมีอายุรับ
ราชการมากกว่า จึงได้รับการสั่งสมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
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สร้างมากกว่ากลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรินทร์ 
จงเสรีเจริญ (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 
กรณีศึกษา กองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 พบว่า ข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบในกอง
พลทหารราบที่ 9 ที่มีอายุรับราชการแตกต่างกัน มีการรับรู้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน  
 3. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการรับรู้ที่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านทัศนคติ ไม่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็น ว่า ข้าราชการ
สังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ทุกคนล้วนมีทัศนคติที่ดีต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ และสนับสนุนต่อการดำเนินการตามกฎหมาย 
ช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้องค์ประกอบการรับรู้ ด้านทัศนคติ
ไม่มีผลต่อการรับรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เอกรินทร์ จงเสรีเจริญ (2558) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พ.ศ.2457 กรณีศึกษา กองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 พบว่า ระดับทัศนคติของข้าราชการทหาร
สังกัดกองพันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 ต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บุญเอก (2561) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับ การับรู้ 
และทัศนคติ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อประเด็นที่ว่า พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สัตว์เลี้ยงเป็น
สิ่งมีชีวิตที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมีความผูกพัน เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม มีความคล้อยตาม และเห็นประโยชน์ในทางบวก 
 3.2 ด้านสิ่งจูงใจ ไม่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการสังกัด
กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ล้วนแล้วแต่มีสิ่งจูงใจและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน รวมถึงเห็น
คุณค่าและความสำคัญของการจัดเก็บภาษีฯ จึงทำให้องค์ประกอบการรับรู้ ด้านสิ่งจูงใจไม่มีผลต่อการรับรู้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์, 
สมนึก เอื้อจิรพงษ์พันธ์ และพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ ศึกษาเรื่อง การรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากร
สังกัดเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ด้านจิตวิทยาของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านแรงจูงใจต่างกัน มีการรับรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคลากรสังกัด
เทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารมย์ โกงเหลง และ
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 ของเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า องค์ประกอบของการรับรู้ ด้าน
สิ่งจูงใจของเยาวชนที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยรวมพบว่ามีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของการรับ รู้กับระดับการรับรู้
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เก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 3.3 ด้านประสบการณ์ ไม่มีผลต่อการรับรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพ มหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการ
สังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพ มหานครทุกคนดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีทีด่ินและสิ่งปลกู
สร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นเครื่องมือ
ช่วยแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีฯ จึงทำให้องค์ประกอบการรับรู้ด้านประสบการณ์ ไม่มีผลต่อการรับรู้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรินทร์ จงเสรีเจริญ 
(2558) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 กรณีศึกษา กอง
พันทหารราบในกองพลทหารราบที่ 9 พบว่า ประสบการณ์ของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบใน
กองพลทหารราบที่ 9 ต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
  3.4 ด้านความคาดหวัง มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ผู ้ว ิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ข้าราชการสังกัดกองรายได้สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญและคาดหวังว่าพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นี้จะเป็นกฎหมายที่แก้ไขโครงสร้างภาษีแบบเดิม มีความทันสมัยและ
เป็นสากล กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อารมย์ โกงเหลง และสมนึก เอื ้อจิระพงษ์พันธ์ (2556) ศึกษาเรื ่อง การรับรู ้เกี ่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของเยาวชนที่ใช้รถ จักรยานยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า องค์ประกอบของการรับรู ้ ด้านความคาดหวังของเยาวชนที ่มีต่อพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และระดับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบของการรับรู้กับระดับการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ 
 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก่องค์กรที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 องค์ประกอบของการรับรู้ ด้านความคาดหวังมีผลต่อการรับรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 
ข้าราชการสังกัดกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด้านความคาดหวังว่า (1) เป็นกฎหมายที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน (2) เป็นกฎหมายที่แก้ไขโครงสร้างภาษีแบบเดิม (3) เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยและเป็นสากล (4) 
เป ็นกฎหมายที ่ลดการใช้ดุลยพิน ิจของเจ้าหน้าที ่ฯ ตามลำดับ ดังน ั ้น กอง รายได้ สำนักการคลัง 
กรุงเทพมหานครควรสร้างแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรจัดทำแผนภาพแสดง
ลำดับขั้นตอนการทำงานพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานเพื่อการจัดเก็บภาษีฯอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 
 1. ควรกำหนดจำนวนประชากรในการทำวิจัยครั้งต่อไปให้กว้างขึ้น เป็นบุคลากรสังกัดสำนักการ
คลัง กรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนทั้งหมด 9 กอง ประชากรประมาณ 1,300 คน เพื่อให้การทำวิจัยเรื่องนี้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ข้าราชการสังกัดฝ่ายรายได้ทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบ และใช้ใน
การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้แบบสอบถามเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางเพิ่มประสิทธิผลในการรับรู้
ต่อไป 
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