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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักและนําสงภาษี
หัก ณ ที่จาย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research)  โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย  ดังนี้
 

3.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและนําสงภาษี

หัก ณ ที่จาย ที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีหัก ณ ที่จายในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากร
พื้นที่ฉะเชิงเทรา ซ่ึงประกอบไปดวย  สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  11  แหง   ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

หนวยงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา         บริษัทเอกชน        ราชการ/ทองถ่ิน/รัฐวิสาหกิจ
(คน)      (คน)    (คน)            รวม

สรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง              595      49             644
สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองฉะเชิงเทรา         68    58            126
สรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ําเปรี้ยว           73    26              99
สรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม        59    27              86
สรรพากรพื้นที่สาขาบานโพธิ์                   53    24              77
สรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว         64    11              75
สรรพากรพื้นที่สาขาบางคลา           10    10              20
สรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต          7     7              14
สรรพากรพื้นที่สาขาราชสาสน          5     4                 9
สรรพากรพื้นที่สาขาทาตะเกียบ          2     3                 5
สรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน            2    3                 5

                    รวม                  939               223            1162

ที่มา : สํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา (มิถุนายน. 2545)
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3.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  เจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี  ณ  ที่จาย และยื่นแบบ

แสดงรายการนําสงภาษีหัก  ณ  ที่จายในเขตทองที่รับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ฉะเชิงเทรา  โดยปฏิบัติงานในตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ในแตละสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน  1,162  คน  โดย
คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรสําเร็จของเครซี่ และมอรแกน โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้

ขั้นที่  1  แบงประชากรเจาหนาที่ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จายเปนกลุมตามหนวยงานที่สังกัด คือ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  35  คน
พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  188  คน พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน  939  คน

ขั้นที่  2  สุมทุกประเภทของเจาหนาที่ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย   ตามสัดสวนของเจาหนาที่  จํานวน  1,162  คน  ตามตารางสําเร็จของเครซี่และมอรแกนจะ
ไดขนาดตัวอยาง จํานวน  282  คน แยกเปน ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  19  คน
พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  44  คน  พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน  219    คน

ตาราง  4  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและนําสง
                ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

ประเภทเจาหนาที่ ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการ
หักและนําสงภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย จํานวนประชากร                       จํานวนกลุมตัวอยาง
                                         (คน)                          (คน)

ขาราชการ หรือพนักงาน                  35 19
รัฐวิสาหกิจ

บริษัทเอกชน                              939                                     219

พนักงานสวน/ทองถ่ิน                                            188                                                  44

                                            รวม                          1,162                            282
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3.3.1 ลักษณะของเครื่องมือ

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย 
และแบบสอบถามเจตคติที่มีตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย  ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักและ
นําสงภาษีหัก ณ ที่จาย ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงประกอบไป
ดวย

1)  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ  รายได  และประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษี ณ ที่จาย

2)  แบบสอบถามเพื่อวัดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย
3) แบบสอบถามเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่มีตอภาษีหัก ณ ที่จาย

3.3.2 ขั้นตอนและวิธีการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธตางๆ
2) สรางแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร    ของเจาหนาที่ผูมี

หนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา หนวยงานที่
ปฏิบัติ รายได และประสบการณการทํางาน เปนตน  โดยมีคําถามแบบสํารวจรายการ

3) สรางแบบสอบถามวัดความรูของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ซ่ึงเปนแบบ
สอบถามเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย แบบถูก – ผิด (True – false) จํานวน  25  ขอ โดยมีเกณฑการให
คะแนน คือ ตอบถูกให  1  คะแนน  ตอบผิดให  0  คะแนน

คะแนนที่ไดจากแบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจในการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่
จาย สรุปผลคะแนนเปน 3 ระดับ  คือ

ระดับสูง หมายถึง    ไดคะแนนคาเฉลี่ย  ระหวาง   0.67  -  1.00
ระดับปานกลางหมายถึง    ไดคะแนนคาเฉลี่ย   ระหวาง  0.34  -  0.66
ระดับต่ํา หมายถึง    ไดคะแนนคาเฉลี่ย   ระหวาง  0.00  -  0.33

4)  สรางแบบสอบถามวัดเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ที่มีตอการหักและนํา
สงภาษีหัก ณ ที่จาย  โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา
และมีสวนของขอเสนอแนะที่ผูมีหนาที่หักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จายสามารถแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระตามที่เปนจริง  ระบุส่ิงที่ตองการใหปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
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ตาราง  5   เกณฑการใหคะแนนการวัดระดับเจตคติของผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย

                                     คะแนนระดับเจตคติ
เชิงนิมาน (+) เชิงนิเสธ  (-)

เห็นดวยมากที่สุด 5 1
เห็นดวยมาก 4 2
เห็นดวยปานกลาง 3 3
เห็นดวยนอย 2 4
เห็นดวยนอยที่สุด 1 5

การตัดสินระดับของเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักและนําสงภาษี ณ ที่จายจะพิจารณา
ออกเปน 3 ระดับ   ดังนี้

ระดับสูง มีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.68  -  5.00
ระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 2.34  -  3.67
ระดับต่ํา มีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 1.00  -  2.33
3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพสูงผู
วิจัยจึงดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ดังนี้

1) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบวัดความพรอมของเจา
หนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ฉะเชิงเทรา โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิดานภาษีอากร ดานเนื้อหา  ดาน
การวัดและประเมินผล  และดานภาษา จํานวน  3  ทาน  ดังนี้

(1) นางสุมณฑา  เอี่ยมอํานวย นักวิชาการสรรพากร 8 สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ปทุมธานี เปนผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา

(2) ดร.สายฝน   เสกขุนทด  อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  เปนผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและ
ประเมินผล

(3) ผูชวยศาตราจารยสมศักดิ์   ยิ้มแฉง ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวด-
ลอม  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร   เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษา
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เมื่อไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิแลวผูวิจัยนํามาปรับปรุง  แกไขใหตรงกับกรอบแนว
คิดที่ตองการวัด

2) การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อวัดความรูและเจตคติ
ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย หลังจากปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว
นําไปทดลองใช (Try out) กับเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี  จํานวน  40  คน  จําแนกเปนเจาหนาที่ที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 13  คน  พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน  27  คน  แลวนํามาวิเคราะห  ดังนี้

วิเคราะหความยากงาย (p) ของแบบสอบถามความรูและเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จาย โดยใชสูตร (ภัทรา  นิคมานนท. 2540 : 140)  ดังนี้

p = H + L     ,    r  =  H – L
                                    N/2                    N/2

              เมื่อ    p     แทน      คาความยากงาย
                        r      แทน      คาอํานาจจําแนก

                                      H    แทน      จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง
                         L    แทน       จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา
                         N    แทน      จํานวนคนในกลุมสูงและต่ํารวมกัน
เมื่อวิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  พบวา  แบบสอบถามความรูและ

เจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  จํานวน  60  ขอ  มีคา  (p) อยูในชวง .20 - .80  และ
คา ( r ) มีคาตั้งแต 0.20  ขึ้นไป จํานวน  30  ขอ  และไดนํามาหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟาของคอนบราช (Cronbach’s coefficient alpha) และแยกเปนรายดานของคาความเชื่อมั่น  ดังนี้

(1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
เทากับ  0.85

(2) การวัดเจตคติของเจาหนาที่ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ  0.84

จากคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทุกสวนถือวาอยูในเกณฑที่เชื่อถือได ผูวิจัยจึงนํามา
ปรับปรุงบางสวนกอน โดยใชแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นสูงและปานกลางใชเปนแบบสอบถาม
ในการวิจัยคร้ังนี้
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยขอความรวมมือใหเจาหนาที่สรรพากรประจําสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตางๆ
ใหชวยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   ใหกับกลุมตัวอยางที่มายื่นแบบแสดงราย
การภาษีหัก ณ ที่จายในระหวางวันที่ 1 –7 ของเดือน  ชวยกรอกขอมูลใหโดยตรง  เนื่องจากในวัน
ดังกลาวเปนวันที่กําหนดใหผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายนําภาษีที่หักไวสงสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาทองที่ที่มีการจายเงินและหักนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย

3.5 การวิเคราะหขอมูล

เมื่อรวบรวมแบบสอบถามจนครบจํานวนที่กําหนดไว  นํามาตรวจสอบความสมบูรณและ
ความถูกตอง  จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS (Statistical
Package for Social Sciences for Windows)  โดยใชสถิติ  ดังนี้

3.5.1  การอธิบายลักษณะทางประชากรของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักและนํา
สงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ศึกษาความรูและเจตคติที่มีตอการหักและนําสงภาษีหัก ณ ที่จาย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.5.2  การเปรียบเทียบ อายุ  ระดับการศึกษาและหนวยงานที่สังกัดของเจาหนาที่   ผูปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับการหักและนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย วิเคราะหขอมูลโดย การทดสอบ ที (t-test
independent) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

3.5.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางตั้งแต  3  กลุมขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว  หากพบวามีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe)


