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ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการระบบการจัดเกบ็ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

แทน การจัดเกบ็ภาษีบาํรุงท้องที่ และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาํบลโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา 

Attitude of People toward Effectiveness of Land and Building Tax Management 

Instead of  House and Building Tax and Local Development Tax in Chokchai 

Subdistrict Administrative Organization Area, Chokchai District,  

Nakhon Ratchasima Province  

 

นันทกา  สุจริยา1 

 

บทคดัย่อ 

 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ ที่มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน ภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของประชาชนผูเ้สียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตพื้นท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 2)เพือ่ศึกษาทศันคติของ

ประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการระบบจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน ภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3)เพือ่ศึกษาขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัทศันคติของประชาชนต่อ

การจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนผูเ้สียภาษีในเขต

พื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั รวมประชากรจาํนวน 1,489 คน กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 

คน จากวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Samping) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนที่มีต่อการ

จดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี และภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา เป็น

แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.845 – 

0.921 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.941โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียร์

สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบค่า 
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(t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยัสรุปไดว่้า 

กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีอายรุะหว่าง 30-35 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.3 จบการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีอาชีพเกษตรกร มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 47.5 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีผลต่อการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด  และมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

เก่ียวกบัการจดัการระบบการจดัเก็บภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากอยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: ทศันคติของประชาชนที่มีต่อการจดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง      

                แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตพื้นที่องคก์าร  

                บริหารส่วนตาํบลโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 

 

ABSTRACT 

  The purposes of this research were to 1) study the personal factors related to gender, age, 

education, and occupation, affecting to land and building tax instead of  house and building tax 

and local development tax for the taxpayers in Chokchai subdistrict administrative organization 

area, Chokchai district, Nakhon Ratchasima Province. 2) study the attitude of people toward 

effectiveness of land and building tax management instead of  house and building tax and local 

development tax  3) study suggestion in the attitude of people toward effectiveness of land and 

building tax management. The samples used in this study consisted of 400 people from the 

populations (1,489 people) randomly selected from those residing in the Chokchai subdistrict 

administrative organization area by purposive sampling. The instrument was a 5 rating scale 

questionnaire, reliability coefficients range from 0.845 to 0.921 and the reliability value was 

0.941. The data were analyzed statistically for percentage, mean, and standard deviation. 

Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, t-test, and One-way ANOVA were applied 

for testing. The results of the research revealed that general characteristics of the respondents. 

Most of them were male (57.8 %), about 42.2% of them were female. The attitude of people 

toward effectiveness of land and building tax management was in an average level as very high. 
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The opinion of the sampling in land and building tax management was in an average level as 

high significantly at the level of 0.05  

  

Keywords: Attitude, land and building tax instead of  house and building tax and local    

                  development tax 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

   เน่ืองจากพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญติัภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ พ.ศ. 2508 เป็นกฎหมายที่มีมานานแลว้ ทาํใหก้ารจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษี

บาํรุงทอ้งที่ เกิดปัญหาและมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัฐานภาษี อตัราภาษี และการลดหยอ่นภาษี ที่ไม่

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ปัจจุบนั 

 จึงไดมี้การจดัทาํกฎหมายที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ที่ใชแ้ทน กฎหมาย 

ว่าดว้ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบาํรุงทอ้งที่ โดยกฎหมายฉบบัใหม่มี 

จุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเล่ือมลํ้าในสังคมและเพิ่มการกระจายอาํนาจไปสู่ทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จะเป็นผูจ้ดัเก็บภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นผูดู้แล และตอ้งทาํความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแบบใหม่แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตาํบลโชค

ชยั เน่ืองจากเป็นการจดัเก็บภาษีแบบใหม่จึงอาจมีผลกระทบต่อการจดัการระบบการจดัเก็บภาษี 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั  

 ดงันั้น เพือ่ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัมีความสนใจที่ศึกษาถึง 

ทศันคติของประชาชนที่มีต่อการจดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน การ

จดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั 

จงัหวดันครราชสีมา เพือ่ใหท้ราบถึงปัญหาและแนวทางในการพฒันาระบบการจดัเก็บภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ และภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1.เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ที่มีผลต่อการจดัการ

ระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ของ

ประชาชนผูเ้สียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั อาํเภอ

โชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 
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 2.เพือ่ศึกษาทศันคติของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการระบบจดัเก็บภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง แทน ภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 3.เพือ่ศึกษาขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัทศันคติของประชาชนต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษี

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่แตกต่างกนั 
              2. ทศันคติของประชาชนที่มีต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน

การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่สมัพนัธก์นั 

 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชาชนผูเ้สียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั 

จาํนวน 400 ราย ในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั จาํนวน 12 หมู่บา้นโดยมี 

กรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 

   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา และ อาชีพ  2.

ทศันคติของประชาชนต่อการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประกอบดว้ย การยอมรับของ

โครงสร้างอตัราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ความเสมอภาคในการจดัเก็บภาษี การรับบริการจาก

เจา้หนา้ที่ 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การจดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประกอบดว้ย 

การวางแผน การจดัการองคก์ร การบงัคบับญัชาสัง่การ การประสานงาน การควบคุม  

    

            

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 (ศิณวิชญ ์เรืองขาํ ,2560) ให้ความหมายของทศันคติไวว้า่ ความรู้สึกของบุคคลที่มีตอ่ส่ิง

หน่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดง ปฏิกิริยา 

และกระทาํต่อส่ิงนั้นๆ ในทางสนบัสนุนหรือปฏิเสธ ทศันคติเป็นส่ิงทีไ่ม่สามารถมองเห็นได ้แต่

สามารถส่ือความหมายดว้ยการแสดงออกจากท่าทาง เช่นทางร่างกาย หรือทางสีหน้า เป็นตน้ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ 

 อองรี  ฟาโยล์ (Fayol, 1949) (อา้งถึงในกวินนาฏ นนัทโกวฒัน์,2558) ไดก้ล่าวถึง การ

จดัการวา่เป็นกระบวนการที่ประกอบดว้ยขั้นตอนที่สาํคญั 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจดั

องคก์ร การบงัคบับญัชา  การประสานงาน และการควบคุม 

 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

 พระราชบญัญติัภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นภาษีประเภทใหม่ ที่จะนาํมาใช ้

จดัเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บอยู่

ในปัจจุบนั โดยรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่นาไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งนาํส่งเป็นรายไดข้องรัฐบาล

ส่วนกลาง  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนที่มีต่อการจดัการ

ระบบการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยู่ระหว่าง 0.845 – 0.921 และค่าความ

เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากับ 0.941โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั (Pearson’s 

product moment correlation coefficient) การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบค่า (t-test) และ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
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ผลการวิจัย 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ผลการวิจยัสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีอายรุะหวา่ง 30-35 ปี มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 35.3รองลงมา คือ ระหวา่ง 36-41 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.5 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย/ ปวช. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 23.0 มี

อาชีพเกษตรกร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา คือธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 24.5 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนในการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติที่มีผลต่อ

การจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด  (x̄ = 4.53)  เม่ือพจิารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติที่มีผลต่อการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูก

สร้าง อยูใ่นระดบัมากที่สุดในทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั  ตามคะแนนเฉล่ีย คือ ดา้นการยอมรับ

โครงสร้างอตัราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (x̄ = 4.54)  ดา้นการรับบริการจากเจา้หนา้ที่ (x̄ = 4.53

ดา้นความเสมอภาคในการจดัเก็บภาษี (x̄ = 4.52) ตามลาํดบั และเม่ือพจิารณารายละเอียดเป็นราย

ดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   1) ดา้นการยอมรับโครงสร้างอตัราภาษีที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.54) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้ง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบั

ตามคะแนนเฉล่ีย คือรัฐบาลกาํหนดอตัราภาษีและการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไวอ้ยา่ง

ชดัเจน (x̄ = 4.59) ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จดัเก็บในอตัราภาษีที่ไม่เป็นภาระของประชาชนผูเ้สีย

ภาษี (x̄= 4.53) การจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างมีความโปร่งใส (x̄ = 4.57) ตามลาํดบั 

  2) ดา้นความเสมอภาคในการจดัเก็บภาษี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x̄ = 

4.52) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้ง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัตามคะแนนเฉล่ีย คือ 

เจา้หนา้ที่มีการปฏิบติัตามกฎหมายในการกาํหนดอตัราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี

ไดอ้ยา่งชดัเจน (x̄ = 4.53) การพจิารณาจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มีการประเมินคา่ภาษี

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม (x̄= 4.52) เจา้หนา้ที่ไม่เลือกปฏิบติั มีการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้างจากผูท้ี่ตอ้งเสียภาษีทุกคน (x̄ = 4.52) ตามลาํดบั 

  3) ดา้นการรับบริการจากเจา้หนา้ที่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.53)  

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้ง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัตามคะแนนเฉล่ีย คือ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลโชคชยัไดเ้ปิดใหบ้ริการรับชาํระภาษีนอกสถานที่ (x̄ = 4.54) เจา้หนา้ที่มีความ
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รวดเร็วในการประเมินและรับชาํระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (x̄= 4.53) เจา้หนา้ที่มีความรู้ 

ความสามารถในการใหค้าํปรึกษาแก่ประชาชนผูเ้สียภาษี (x̄ = 4.52) ตามลาํดบั 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง  

    ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ โดยภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดิน และส่ิงปลูกสร้างในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  

(x̄ = 4.48)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการระบบการจดัเก็บ

ภาษีที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง อยูใ่นระดบัมากที่สุด 4 ดา้น และอยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น โดยเรียงลาํดบั  

ตามคะแนนเฉล่ีย คือ ดา้นการประสานงาน (x̄ = 4.57) ดา้นการบงัคบับญัชาสัง่การ (x̄ =4.54)  ดา้น

การจดัการองคก์ร (x̄ =4.53) ดา้นการวางแผน (x̄ = 4.51) และดา้นการควบคุม  (x̄ = 4.27) ตามลาํดบั

และเม่ือพจิารณารายละเอียดเป็นรายดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1) ดา้นการวางแผน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.61)  เม่ือพจิารณา

เป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้ง 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ท่านคิดวา่การวางแผนกาํหนด

ระยะเวลาการทาํงานมีอยา่งชดัเจน (x̄ = 4.51) ท่านคิดวา่มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

วธีิการดาํเนินการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไวอ้ยา่งชดัเจน (x̄= 4.51) ท่านคิดวา่มีการวาง

แผนการควบคุมของงานไวอ้ยา่งชดัเจน (x̄ = 4.51) ตามลาํดบั 

  2) ดา้นการจดัการองคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.53) เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้ง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัตามคะแนนเฉล่ีย คือ ท่านคิดวา่มี

การจดัโครงสร้างองคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน (x̄ = 4.53)ท่านคิดวา่องคก์รมีจาํนวนเจา้หนา้ท่ีเพยีงพอต่อ

การใหบ้ริการการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (x̄= 4.53) ท่านคิดวา่มีการจดัแบ่งเจา้หนา้ที่ใน

การรับผดิชอบงานชดัเจน (x̄ = 4.52) ตามลาํดบั 

  3) ดา้นการบงัคบับญัชาสัง่การโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.54)  เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้ง 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ท่านคิดวา่มีการสัง่การของ

ผูบ้งัคบับญัชา อบต.โชคชยั ที่รวดเร็วในการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (x̄ = 4.54) ท่านคิดวา่

มีผูบ้งัคบับญัชา อบต.โชคชยั ใหก้ารสนบัสนุนการทาํงานเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งดี (x̄= 4.54) 

ท่านคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชา อบต.โชคชยั สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นเพือ่ใหก้ารดาํเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดของการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (x̄ = 

4.54) ตามลาํดบั 

  4) ดา้นการประสานงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.57)  เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้ง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัตามคะแนนเฉล่ีย คือ ท่านคิดวา่

เจา้หนา้ที่มีการในขอ้มูลในการเปล่ียนการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างอยา่งชดัเจน (x̄ = 4.67) 

ท่านคิดวา่ อบต.โชคชยั มีการส่งเสริมให้เจา้หนา้ที่เตม็ใจท่ีจะประสานงานขอความร่วมมือซ่ึงกนั
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และกนัภายในองคก์รเป็นอยา่งดี (x̄= 4.53) ท่านคิดวา่การประสานงานของเจา้หนา้ที่กบัผูน้าํชุมชน

ในการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างมีความชดัเจน รวดเร็ว (x̄ = 4.51) ตามลาํดบั 

  5) ดา้นการควบคุม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.17)  เม่ือพจิารณาเป็นราย

ขอ้ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัตามคะแนนเฉล่ีย คือ ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีมีการติดตาม

ผลการจดัเก็บภาษีเพือ่ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้(x̄ = 4.35) ท่านคิดวา่เจา้หนา้ท่ีมีการวางแผนการ

ทาํงานการประเมินผลการจดัเก็บภาษีไวอ้ยา่งชดัเจน (x̄ = 4.28) ท่านคิดวา่ อบต.โชคชยัมีการ

รายงานผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตามระยะเวลาที่กาํหนดและต่อเน่ืองเป็นระบบ (x̄ = 4.17) 

ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาศึกษาทศันคติของประชาชนที่มีต่อการจดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดิน และ

ส่ิงปลูกสร้าง แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตพื้นที่องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา พบวา่  

 จากการศึกษาสมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บ

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น ไม่แตกต่าง

กนั โดยแบ่งผลการศึกษาเป็นปัจจยัรายดา้นดงัน้ี  

 สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บ

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน พบวา่ เพศที่

แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษี

บาํรุงทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั กชมน บรรยายกิจ (2561) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของ

นกัศึกษาต่อการจดัการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบ

ทศันคติของนกัศึกษาต่อการจดัการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ในดา้นผลการ

เปรียบเทียบทศันคติของนกัศึกษาต่อการจดัการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

พบวา่ นกัศึกษาที่มีเพศ และอายตุ่างกนัมีทศันคติโดยรวมและรายดา้นต่อการจดัการศึกษาไม่

แตกต่างกนั  

 สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุมีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บ

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและทีดิ่นไม่แตกต่าง

กนั ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุมีผลต่อ

การจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษี
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โรงเรือนและที่ดิน พบวา่ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม ในดา้นการวางแผน ดา้น

การจดัการองคก์ร ดา้นการบงัคบับญัชาสัง่การ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม นัน่ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1  หมายความวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ดา้นอาย ุมีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ 

และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศตพล พนิชศกัด์ิพฒันา (2559) ศึกษา

เร่ือง ทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดัสกลนครที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสกลนคร พบวา่ การเปิดรับส่ือมีความสมัพนัธก์บัทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดั

สกลนครที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ลกัษณะทางประชากรดา้น

เพศและอาย ุไม่มีความสมัพนัธก์บัทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดัสกลนครที่มีต่อการบริหารงาน

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ส่วนลกัษณะทางประชากร ดา้นระดบัการศึกษา รายได ้

และอาชีพมีความสมัพนัธก์บัทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดัสกลนครท่ีมีต่อการบริหารงานของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นการศึกษา มีผลต่อการจดัการระบบ

จดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่

แตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น

การศึกษา มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน พบวา่ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม ในดา้น

การวางแผน ดา้นการจดัการองคก์ร ดา้นการบงัคบับญัชาสัง่การ ดา้นการประสานงาน และดา้นการ

ควบคุม นัน่ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1  หมายความวา่ ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ดา้นการศึกษา มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน

การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น ไม่แตกต่างกนั  

  สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บ

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น ไม่

แตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ  มี

ผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษี

โรงเรือนและที่ดิน พบวา่ ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม ในดา้นการวางแผน ดา้น

การจดัการองคก์ร ดา้นการบงัคบับญัชาสัง่การ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคุม นัน่ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1  หมายความวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ดา้นอาชีพ มีผลต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่แตกต่างกนั  
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 จากสมมติฐานขอ้ที่ 1.3 และ สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัตนา

ภรณ์ มัน่ศรีจนัทร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของประชาชนจงัหวดัเพชรบุรีที่มีต่อการบริหารงาน

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบุรี ในดา้นประชาชนชาวจงัหวดัเพชรบุรีที่มี เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกนั มีทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดัเพชรบุรีที่มีต่อการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบุรี ศึกษากรณีในหว้งเวลา พ.ศ. 2559 ทีแ่ตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 ส่วนรายไดไ้ม่แตกต่างกนั 

 จากการศึกษาสมมุติฐานขอ้ที่ 2 ทศันคติของประชาชน มีความสมัพนัธต่์อการจดัการระบบ

จดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไม่

สมัพนัธก์นั 

 สมมติฐาน 2.1 ทศันคติของประชาชน ดา้นการยอมรับของโครงสร้างอตัราภาษีท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง ที่มีต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่สมัพนัธก์นั ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธท์ศันคติของ

ประชาชน ดา้นการยอมรับของโครงสร้างอตัราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ต่อ การจดัการระบบ

จดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

พบวา่ ทศันคติของประชาชน ดา้นการยอมรับของโครงสร้างอตัราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมุติฐาน

รอง ( H1) หมายความวา่ ทศันคติของประชาชน ดา้นการยอมรับของโครงสร้างอตัราภาษีที่ดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง ที่มีต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุง

ทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน สมัพนัธก์นั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัตํ่า สอดคลอ้งกนั

งานวจิยัของ ศตพล พนิชศกัด์ิพฒันา (2559) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดัสกลนคร

ที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงผลการศึกษายอมรับสมมุติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง ( H1) คือ การเปิดรับส่ือมีความสมัพนัธก์บัทศันคติของ

ประชาชนชาวจงัหวดัสกลนครที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร 

ลกัษณะทางประชากรดา้นเพศและอาย ุไม่มีความสมัพนัธก์บัทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดั

สกลนครที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ส่วนลกัษณะทางประชากร 

ดา้นระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพมีความสมัพนัธก์บัทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดั

สกลนครที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร ตรงกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยั

กาํหนด 

 สมมติฐาน 2.2 ทศันคติของประชาชน ดา้นความเสมอภาคในการจดัเก็บภาษี ท่ีมีต่อการ

จดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือน
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และที่ดิน ไม่สมัพนัธก์นั ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ทศันคติของประชาชน ดา้นความ

เสมอภาคในการจดัเก็บภาษี ต่อ การจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บ

ภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พบวา่ ทศันคติของประชาชน ดา้นความเสมอภาคใน

การจดัเก็บภาษี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมุติฐานรอง ( H1) หมายความวา่ ทศันคติของประชาชน ทศันคติของประชาชน ดา้น

ความเสมอภาคในการจดัเก็บภาษี ที่มีต่อการจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทน

การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน สมัพนัธก์นั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบั 

ต ํ่า  

 สมมติฐาน 2.3 ทศันคติของประชาชน ดา้นการรับบริการจากเจา้หนา้ที่ ที่มีต่อการจดัการ

ระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 

ไม่สมัพนัธก์นั ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ทศันคติของประชาชน ดา้นการรับบริการจาก

เจา้หนา้ที่ ต่อ การจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ 

และภาษีโรงเรือนและที่ดิน พบวา่ ทศันคติของประชาชน ดา้นการรับ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง ( H1) หมายความวา่

ทศันคติของประชาชน ดา้นการรับบริการจากเจา้หนา้ที่ ต่อ การจดัการระบบจดัเก็บภาษีที่ดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง แทนการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบั

ปานกลาง  

 จากสมมติฐานขอ้ที่ 2.2 และ สมมติฐานขอ้ที่ 2.2  พบวา่ผลการศึกษาปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 

(H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง ( H1) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตนาภรณ์ มัน่ศรีจนัทร์ (2559) 

ศึกษาเร่ือง ทศันคติของประชาชนจงัหวดัเพชรบุรีที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเพชรบุรีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือไม่มีความสมัพนัธก์บัทศันคติของประชาชนชาวจงัหวดั

เพชรบุรี ที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนหวดัเพชรบุรี เม่ือพจิารณาพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือ พบวา่ ส่ือวทิยแุละส่ืออินเตอร์เน็ต มีความสมัพนัธท์ศันคติของประชาชนชาวจงัหวดั

เพชรบุรี ที่มีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนหวดัเพชรบุรี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม  ดงัน้ี 
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 1.อยากใหเ้จา้หนา้ที่ออกมาใหบ้ริการและรับฟังความคิดเห็นของชาวบา้นมากขึ้นกวา่น้ี 

 2.อยากใหมี้การประชาสมัพนัธผ์า่นตวัแทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

 3.ควรมีการประชาสมัพนัธก์ารจดัเก็บภาษีป้ายควบคู่ไปดว้ยกนั 

 4.ควรมีการเพิม่การชาํระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผา่นทางออนไลน ์

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

  จากผลการศึกษาและขอ้จาํกดัในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการทาํการศึกษา

คร้ังต่อไป  ดงัน้ี 

  1. การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชก้ลุ่มประชากรที่เป็นประชาชนผูเ้สียภาษีที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ดงันั้น ในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลจากเขตพื้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆเพิม่เติม เพือ่ให้

ครอบคลุมและสะทอ้นถึงทศันคติของประชาชนผูเ้สียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตพื้นที่การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ  

 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ที่มีต่อการจดัการระบบการจดัเก็บภาษีที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้าง แทน การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพือ่นาํผลการวจิยัที่ไดไ้ปใช้

ในการวางการทาํงานของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ต่อไป 
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