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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพของประชาชนกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของ

องค การบ ริหารส วนตำบลบ านแพ ว  จั งห วัดส มุทรสาคร  กลุ ม ตัวอย าง ท่ี ใช ในการศึ กษาคื อประชาชน

องคการบริหารสวนตำบลบานแพว จำนวน 305 คน โดยใชแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สำเร็จรูปสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 

ก า ร วิ เค ร า ะ ห  ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ท า ง เดี ย ว  แ ล ะ ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ แ บ บ เ พี ย ร สั น 

คานัยสำคัญทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหครั้งนี้กำหนดไวท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอ

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

ระดับสูง จากการทดสอบสมมติฐานพบวาตัวแปรลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพทางดานอายุท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการจัด เก็บภาษี ท่ี ดินและสิ่ งปลูกสรางขององคการบริหารส วนตำบลบ านแพ ว  จั งหวัดส มุทรสาคร 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนตัวแปรทางดาน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน

ไม มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ท่ี ดินและสิ่ งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน, ประสิทธิภาพ, ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the level of public opinion on the efficiency of 

land and building tax collection of Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization, Samut Sakhon 

Province and to study the relationship between quality service characteristics of the people and 

efficiency in collecting land and buildings tax of Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization, 

Samut Sakhon Province. The sample group used in the study was 305 residents of Ban Phaeo 

Subdistrict Administrative Organization using a questionnaire. The data were analyzed using a 

computer program. The statistics used for the analysis were statistical values, percentage, mean, 

standard deviation. 'T test One-way ANOVA and Pearson's correlation coefficient. The statistical 

significance used in this analysis was set at the 0.05 level. The results showed that Public opinion 

on the efficiency of land and building tax collection of Ban Phaeo Subdistrict Administrative 

Organization From the hypothesis testing, it was found that the age-quality service characteristics 

variable had an effect on the efficiency of land and building tax collection of the Ban Phaeo 

Subdistrict Administrative Organization, Samut Sakhon Province The variables in gender, education 

level, occupation and monthly income had no effect on the efficiency of land and building tax 

collection of Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization, Samut Sakhon Province statistically 

significant at the 0.05 level. 

Keywords: Public opinion, Efficiency, Land and Buildings Tax 

  

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีสำคัญตามกฎหมายในการจัดทำโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหบริการทาง

สังคมการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม และการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจำเปนตองมีรายไดเพียงพอชีวิต

ของประชาชนในทองถ่ินและเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจำเปนตองมีรายไดเพียงพอตอการจัดเก็บรายไดบาง         

ป ระ เภท เป น ของตน เอ งเพ่ื อ ให ส าม ารถบ ริห ารกิ จก ารภ าย ใต ขอบ เขตอำน าจหน า ท่ี ท่ี ก ำหนด ไว ได  

เนื่ อ งจ าก เดิ ม อ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ งถิ่ น มี ก า รจั ด เก็ บ ภ าษี โร ง เรื อ น แ ล ะ ท่ี ดิ น แ ต ป จ จุ บั น มี ก า ร

ยกเลิกภาษีโรงเรือนและท่ีดินเปลี่ยนแปลงเปนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางและเร่ิมจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางต้ัง   

แตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนมา โดยรายไดจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท้ังหมดจะเปนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาทองถ่ินและไมตองนำสงเปนรายไดแผนดินหรือรายไดของรัฐบาล ภาษี

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเปนภาษีรูปแบบใหมท่ีมาแทนภาษีบำรุงทองท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เกิดขึ้นมาเพ่ือกระตุน

ใหเกิดการใชประโยชนจากท่ีดินอยางคุมคา ทำใหท่ีดินไมถูกท้ิงรางโดยไมเกิดการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงขอบกพรองของ

การชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปนการสรางระบบภาษีท่ีม่ันคง โดยมีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในอัตรา
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กาวหนา มีฐานภาษีท่ีกวางขึ้นจากภาษีตัวเดิม ตองมีการสงผลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูคนในการชำระภาษี และใน

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีแทจริงทางเศรษฐกิจของท่ีดิน และชวยกระตุนใหเกิดการ

นำท่ี ดินไปใชประโยชนอยางมีประสิท ธิภาพ โดยปจจุบันในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร พบปญหาการไมเขาใจในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เพราะพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เปนพระราชบัญญัติใหมที่พึ่งดำเนินการบังคับใช หลายคนไมเขาใจตั้งแตกระบวนการ

ลงพื ้นที ่สำรวจตลอดจนถึงการสงหนังสือแจงการเก็บเรียกภาษี ประชาชนผู เสียภาษียังขาดความรูเกี ่ยวกับ

พระราชบ ัญญ ัต ิภาษ ีที ่ด ินและสิ ่งปล ูกสราง พ.ศ. 2562 การศ ึกษาครั ้งนี ้จะมุ งเน นเฉพาะการจ ัดเก ็บภาษ ี

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางซ่ึงเปนการจัดเก็บภาษีตัวใหมท่ีพ่ึงไดดำเนินการจัดเก็บไดเพียงหนึ่งปและผูศึกษาไดเปนหนึ่งใน 

คณะสำรวจพ้ืนท่ีท่ีตองดำเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางดวยเหตุนี้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของ

องคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพของประชาชนกับประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

หลักเกณฑท่ีดีในการจัดเก็บภาษี ซ่ึงหลักเกณฑท่ีดีในการจัดเก็บภาษีนั้นพอจะสรุปหลักท่ีสำคัญได ดังนี้ 

(Adam Smith, 1776) 

 1. หลักของความแนนอน การบริหารการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเก็บภาษีทุกประเภทจะตองมีความ 

แนนอนและเปนท่ีแจงชัดแกผูเสียภาษีทุกคน กลาวคือ ในเร่ืองฐานภาษี อัตราภาษี ตลอดจนวันเวลาและวิธีการท่ี

จัดเก็บภาษีนั้น หากการจัดเก็บบางประเภทขาดความแนนอนหรือมีความกำกวม (abirary) แลวจะทำใหการจัดเก็บทำ

ไดลำบาก และอาจเปนชองทางกอใหเกิดการทุจริตและกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูเสียภาษี นอกจาก ความ

แนนอนในเรื่องกลาวมานั้น ยังอาจจะใชหลักของความแนนอนครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในเรื่องอ่ืนๆ  

 2. หลักของการจัดเก็บภาษีท่ีดีนั้นภาษีอากรแตละประเภทท่ีจัดเก็บจะตองเปนภาระแกผูเสียภาษีนอยท่ีสุด 

และเสียคาใชจายในการจัดเก็บภาษีต่ำท่ีสุดดวย ท้ังนี้เพราะวาท้ังภาระยุงยากในการเสียภาษีและต่ำใชจายในการ

บริหารการจัดเก็บนั้น มิไดกออะไรเพ่ิมขึ้นแกผลผลิตของประเทศหากแตเปนการกอใหเกิดการใชทรัพยากรของสังคมไป

ในทางท่ีสูญเปลา 
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 3. หลักของความเสมอภาค การจัดเก็บภาษีท่ีดีนั้นจะตองกอใหเกิดความยุติธรรมหรือความเสมอภาคในหมูผู

เสียภาษีทุกคน หลักความยุติธรรมในการเก็บภาษีนั้นเปนหัวใจสำกัญของระบบภาษีท่ีดี การพิจารณาความเปนธรรม 

นั้น เราจะตองพิจารณาท้ังความเปนธรรมเกี่ยวกับภาษีท่ีจัดเก็บ และความเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติการจัดเก็บ

ภาษีนั้น 

 4. หลักของการยอมรับการบริหารการจัดก็บภาษีอากรแตละประเภทจะทำใหงายข้ึน ถาหากประชาชนให

ความรวมมือในการเสียภาษี อยางไรก็ตามการท่ีประชาชนจะยินดีใหความรวมมือในการเสียภาษีนั้น ภาษีอากรทุกชนิด

ท่ีจะจัดเก็บจากประชาชนจะตองไดรับการยอมรับจากประชาชนสวนใหญดวย  
 5. หลักของการทำรายได ภาษีท่ีดีสำหรับรัฐบาลนั้นควรเปนภาษีท่ีสามารถทำรายได ใหแกรัฐบาลเปนอยางดี

ดวย กลาวคือเปนภาษีท่ีมีฐานใหญ และฐานของภาษีขยายตัวไดรวดเร็วตามความเจริญเดิม ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะทำให

รัฐบาลไดรับรายไดจากภาษีอากรนั้นไดมาก โดยท่ีไมตองเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีนั้น 

 6. หลักของความยืดหยุน ภาษีท่ีดีนั้นควรท่ีจะเปนภาษีท่ีมีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวเขากับการ

เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรฐกิจของประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของผูสียภาษีได  

 John D. Millet (1954) ไดใหนิยามวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีทำใหเกิดความพึงพอใจ 

และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการใหกับประชาชน โดย

พิจารณาจาก 1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 3. การใหบริการอยางเพียงพอ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง 5. การใหบริการอยางกาวหนา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

  

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

1. ดานหลักของความแนนอน 

2. ดานหลักของการจัดเก็บภาษีท่ีดี 

3. ดานหลักของความเสมอภาค 

4. ดานหลักของการยอมรับการบริหาร 

5. ดานหลักของการทำรายได 

6. ดานหลักของความยืดหยุน 
 

ลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 

3. การใหบริการอยางเพียงพอ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

ในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ เปนการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของ

ประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบาน

แพว จังหวัดสมุทรสาคร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลบาน

แพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมีจำนวน 10,400 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้จะใชหลักการคำนวณโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป G*Power มีรายละเอียดดังนี้ 1. กรณี

ทดสอบ (t-test) 2. กรณีทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 3. กรณีการวิเคราะหคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Multiple Correlation Coeffient) เม่ือพิจารณาขนาดตัวอยางของสถิติท้ัง 3 ประเภท (210, 

305,138 ตัวอยาง) ดังนั้นตัวอยางท่ีครอบคลุมสถิติดังกลาว เทากับ 305 ตัวอยาง เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดยแบงเนื้อหาในแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนแรก เปน

แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สวนท่ีสอง ลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพ จำนวน 5 ดาน ไดแก 1. ดานการ

ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2. ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4. ดานการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง 5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา สวนท่ีสาม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สราง จำนวน 6 ดาน ไดแก  1. ดานหลักของความแนนอน 2. ดานหลักของการจัดเก็บภาษีท่ีดี 3. ดานหลักของความ

เสมอภาค 4. ดานหลักของการยอมรับการบริหาร 5. ดานหลักของการทำรายได 6. ดานหลักของความยืดหยุน วิธีเก็บ

ขอมูล เม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือตามข้ันตอน 

ดังนี้ 1. การหาความแมนตรง (Validity) โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลั ง เพ่ื อทำการตรวจสอบความ ถูกต องแมนยำตรงเชิ ง เนื้ อหาของคำถามในแต ละข อว าคำถามต างๆ 

ในแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นนี้ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม หลังจากนั้น นำมาแกไขปรับปรุงขอคำถามในดาน

ภาษาใหเหมาะสมเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจไดงาย 2. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนำ

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบกอนเก็บขอมูลจริง กับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีจะศึกษา คือ อบต.

หลักสอง ซ่ึงมิใชเปนกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำมาทำการวิเคราะหหาความเชื่อม่ันรายขอ (Item Analysis) 

โดยวิธีการความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ผลการทดสอบพบวาแบบสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.795 แบบสอบถามประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.839 การวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหการศึกษาวิจัยดำเนินไปอยาง

นาเชื่อถือ จึงใชการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 1. ลง

หมายเลขประจำแบบสอบถาม โดยเร่ิมจากฉบับแรกถึงฉบับสุดทายตามลำดับ เพ่ือความสะดวกในการดำเนินการ

ข้ันตอนตอไป และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบภายหลัง 2. นำแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ี

กำหนด แลวนำขอมูลไปดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  
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สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

ขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ

ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบล             

บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้กลุมประชาการ คือ ประชาชนเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว จำนวนท้ังสิ้น 

10,400 คน ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป G*Power ไดจำนวนตัวอยางเทากับ 305 

คน โดยทำการหาจำนวนประชากรท่ีตองการสุมตัวอยางในแตละประเภท โดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ โดยไม

คำนึงถึงสัตสวน (Non-Proportiona Stratified Sampling) เม่ือไดจำนวนของกลุมตัวอยางท่ีจะทำการศึกษาแลว         

ผูศึกษาเลือกสุม กลุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกตามสะดวก (Convenience 

Sampling)  

 สำหรับตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก เพศ อายุ ระตับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และ

ลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพ สวนตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

 แบบสอบถามท่ีใชในการประกอบวิจัย ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระตับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยกำหนดความ

คิดเห็นในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 20 

ขอ และสวนท่ี 3 ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการ

บริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 30 ขอ 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย คาสถิติความถี่ (Frequency และ คำสถิติรอยละ (Percentage) ใชสำหรับอธิบาย

ลักษณะขอมูลท่ัวไป เพศ อายุ คาเฉลี่ย (Mean) และ คำเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายความ

คิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร ใชการทดสอบท่ี (t - test) ใชในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยจำแนกเปน 2 กลุม 

ไดแก เพศ ใชการวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ

ประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร ซ่ึงจำแนกตัวแปรอิสระออกเปน 3 กลุมข้ึนไป  ไดแก การใหบริการอยางเทาเทียมกัน การใหบริการอยาง

รวดเร็วทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง การใหบริการอยางกาวหนา เม่ือพบความ

แตกตางจึงทำการวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของ LSD เปรียบเทียบ การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง การใหบริการอยาง

กาวหนา และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ใช

อธิบายความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้กำหนดไวท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  1. เพศ กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญปนเพศหญิง จำนวน 153 คน คิดเปนรอยละ 50.2 

และเปนเพศชาย จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 49.8 

  2. อายุ กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีอายุ 31 -40 ป จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 

32.5รองลงมาอายุ 41 - 50 ป จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.6 มีอายุ 18 - 30 ป จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

19.3 มีอายุ 51 – 60 ป จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 16.1 และนอยท่ีสุด อายุ 61 ปข้ึนไป จำนวน 23 คน คิดเปน

รอยละ 7.5 

  3. ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญอยูระดับปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 50.5 และนอยท่ีสุดระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเปน รอยละ 1.6 

  4. อาชีพ ของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 133 คน 

คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมาประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 29.2 ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจางท่ัวไป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 18 ประกอบอาชีพขาราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และนอยท่ีสุดประกอบ อาชีพอ่ืนๆ  5 คน คิดเปนรอยละ 1.6  

  5. รายไดตอเดือน ของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญรายไดตอเดือน 10,000- 20,000 

บาท จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมารายไดตอเดือน 20,001- 30,000 จำนวน 82 คน คิดเปนรอย

ละ 26.9 รายไดตอเดือน ไมต่ำกวา10,000 จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 18.4 รายไดตอเดือน 30,001 ข้ึนไป  

จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.1  

 ลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพ 

  แสดงใหเห็นวา ประชาชนเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว มีลักษณะการใหบริการท่ีมี

คุณภาพในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง การใหบริการอยาง

กาวหนา มีคาเฉลี่ย 4.15 

 ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

  แสดงใหเห็นวา ประชาชนเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว มีความเห็นตอประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางอยูในระตับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.50 โดยระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดิน

และสิ่งปลูกสราง ท้ัง 6 ดาน มีดังนี้ ดานหลักของความแนนอน ดานหลักของการจัดเก็บภาษีท่ีดี ดานหลักของความ

เสมอภาค ดานหลักของการยอมรับการบริหาร ดานหลักของการทำรายได ดานหลักของความยืดหยุน อยูในระดับปาน

กลาง คาเฉลี่ย 3. 33  

 

อภิปรายผล  

 1. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหาร

สวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ท้ังนี้ เนื่องจากปจจุบันไมวาจะเพศใดๆ ก็สามารถแสดงความ



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

419 

คิดเห็นของตนเองไดอยางเปนอิสระ ไมวาตางเพศกันเราก็เคารพในความเห็นของกันและกัน แมจะมีความเห็นเหมือน

หรือตางก็สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ รวมไปถึงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครดวยเชนกัน ท่ีพบวา เพศท่ีแตกตางกันสงผลมีความ

คิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวภัทร 

แววเสียง (2549) ศึกษาเรื่อง “ปญหาในการชำระภาษีของประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี : กรณีศึกษาองคการบริหาร

สวนตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัตระยอง” กาญจนา หิรัญเรือง (2553) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรขององคการบริหารสวนตำบล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลคลองสระ 

อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี” และนุจริญ วงสุภาพ (2559) ศึกษาเรื่อง “สภาพและปญหาในการจัดเก็บ

ภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

 2. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหาร

สวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก ชวงอายุของคนแตละชวงจะผลตอการตัดสินใจ โดย

แตละคนจะอาศัยประสบการณท่ีเคยเผชิญมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ อายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนสงผลตอการตัดสินใจ

เพราะตองผานการไตรตรองมาอยางท่ีกอนท่ีตัดสินใจ เนื่องจากตองมองถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวม

ไปถึงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร ดวยเชนกัน ท่ีพบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางแตกตางกันกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนุจริญ วงสุภาพ (2559) ศึกษาเรื่อง “สภาพและ

ปญหาในการจัดเก็บภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

 3. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวน

ตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนท่ีจบการศึกษาชวงตางๆ ท่ีแตกตางกันนั้น 

ทุกคนตองการทำหนาท่ีของตนเองในการเสียภาษีตามท่ีรัฐกำหนด และตองการเห็นการจัดการอยางมีประสิทธิภาพของ

หนวยงานรัฐ มีบุคลากรในหนวยงานท่ีมีคุณภาพท่ีคอยดูแลเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ สามารถคอยชวยแกไขปญหาตางๆไดอยาง

สัมฤทธ์ิผล  รวมไปถึงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวน

ตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครดวยเชนกัน ท่ีพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลมีความคิดเห็นตอ

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนุจริญ วงสุภาพ 

(2559) ศึกษาเร่ือง “สภาพและปญหาในการจัดเก็บภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

 4. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวน

ตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ท้ังนี้แมประชาชนประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตอ

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน เพราะทุกอาชีพมีหนาท่ีท่ีจะตองเสียภาษีทุกคน

เพราะภาษีท่ีเสียไปจะนำกลับมาพัฒนาประเทศ หรือเขตท่ีอาศัยใหมีความเจริญเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงความคิดเห็นตอ

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครดวย

เชนกัน ท่ีพบวา อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไม
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แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวภัทร แววเสียง (2549) ศึกษาเรื่อง “ปญหาในการชำระภาษีของ

ประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัตระยอง” 

 5. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหาร

สวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไมแตกตางกัน ท้ังนี้ ประชาชนมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันนั้น ไมสามารถทำ

ใหความคิดเห็นแตกตางกัน เนื่องจากทุกคนมุงหวังท่ีจะเห็นการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการ วางงานอยาง

เปนระบบ และจัดเก็บไดตามเปาหมายท่ีหนวยงานกำหนด มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนทางการ รวมไปถึงความ

คิดเห็นตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร ดวยเชนกัน ท่ีพบวา รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนุจริญ วงสุภาพ (2559) ศึกษาเรื่อง “สภาพและ

ปญหาในการจัดเก็บภาษีองคการบริหารสวนตำบลบานปอม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

 6. ลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยความสัมพันธดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน 

และอยูในระดับสูง (0.918) แสดงใหเห็นวาปจจุบันประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมีปจจัยท่ีทำให

ทุกคนไดรับความสะดวกสบายในการเสียภาษี ภาษีมีความถูกตอง สามารถตรวจสอบได ถือไดวาลักษณะการใหบริการท่ีมี

คุณภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

แววดาว ศรีคําสุข (2546) ศึกษาเรื่อง “ปญหาในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถ่ินของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบล

ในเขตจังหวัดเชียงใหม”  ธีระศักด์ิ โฆษคุณวุฒิ (2547)  ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิในการจัดเก็บของ

องคการบริหารสวนตำบลบานแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม”  ธรรมรัตน กิตติวิบูลย (2550) ศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัด

เชียงใหม”  เดือนนอย จันทรสาขา (2553) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมุกตาหาร”  นปภสร สุวรรณมณี (2552) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” สมฤทัย มานิตย (2554) ศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถ่ินของ เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสิงหบุรี” 

และปาริฉัตร ภูตองลม (2559) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน

ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ” 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) จากการศึกษาพบวารูปแบบการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางยังเปนรูปแบบเดิม คือการรับชำระใน

ภายในสำนักงานเพียงอยางเดียว ซ่ึงในปจจุบันการเขาถึงเทคโนโลยี อินเทอรเน็ต ทำไดงาย ดังนั้นผูรับชำระภาษีควรจะ

ประยุกตใชสื่อเทคโนโลยี อินเทอรเน็ต โดยไปรับชำระภาษีดานนอกหนวยงาน บริเวณชุมชน 
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(2) หนวยงานรัฐควรประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจในการเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เนื่องจากเปน 

ภาษีรูปแบบใหมท่ีประชาชนยังไมคอยเขาใจ และมีการเรียกเก็บท่ีคอนขางสูงขึ้นตามฐานภาษีใหม 

(3) บุคลากรผูรับชำระภาษีนั้นมีความสำคัญเปนอยางมาก ควรสงเสริมใหมีความรูความชำนาญ เปน

เจาหนาท่ีท่ีสามารถสื่อสารกับประชาชนใหเขาใจงาย และสามารถสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 (1) การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชาชนของเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัด

สมุทรสาครเทานั้น  ไมสามารถอธิบายความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท้ังหมดได 

ในการวิจัยครั้งตอไปควรเปนการศึกษาเปรียบเทียบบุคลากรสวนอ่ืนๆ ของประเทศ ซ่ึงจะใหความชัดเจนไดมากย่ิงขึ้น 

 (2) ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสรางขององคการบริหารสวน ตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ในเชิงคุณภาพ หรือผสมท้ังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือท่ีจะไดขอมูลในพ้ืนท่ีแบบเชิงลึกมากย่ิงขึ้น 

 (3) ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสรางขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานตางๆ ใหมากข้ึน แลวนำมาเปรียบเทียบให

เห็นภาพแบบชัดๆ เพ่ือใหเห็นความสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 วิทยานิพนธเลมน้ีสำเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความเมตตาและความกรุณาอยางสูงของคณาจารยหลายทาน

โดยเฉพาะอยางย่ิงรองศาสตราจารย ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท รองศาสตราจารย อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒนท่ีถายทอดความรู

รวมท้ังคำปรึกษาท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงในการทำวิทยานิพนธตลอดจนตรวจแก ไขขอบกพรองตางๆ ทำให

วิทยานิพนธเลมน้ีสำเร็จโดยสมบูรณ ย่ิงข้ึนผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ท่ีน้ีขอขอบพระคุณประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตำบลบานแพว ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโทรัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ทุกทานท่ีใหความ

ชวยเหลือเปนกำลังใจท่ีดีมาตลอดในระยะเวลาท่ีดีมาตลอด ในระยะเวลาท่ีศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงนี้ 

และขอขอบคุณประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพวทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

สุดทายนี้  ขอขอบคุณผู มีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีทำใหวิทยานิพนธเลมนี้ สำเร็จไปไดดวยดี  เหนือสิ่ ง อ่ืนใด 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพ่ีนอง เพ่ือนๆทุกคน ขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวปญญาวานิชกุล 

ท่ีไดมอบความรัก ความหวงใย และกำลังใจ อันมีคาย่ิงสำหรับผูวิจัยตลอดมา 
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