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บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
       การศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความตอ้งการและความพร้อมในการชาํระภาษีของ
ผูป้ระกอบการผ่านระบบ E-Banking กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ซึ7 งผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขั�นตอนดงันี�  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื7องมือที7ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที7ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

       ประชากรที7ใช้ในการวิจัยครั� งนี�   จากสถิติทะเบียนขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
จนัทบุรี ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั จาํนวน 150 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้
ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใชเ้ป็นเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต ์จาํนวน 21 คน ผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 
150  คน  
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที7ใช้ในการวิจยัในครั� งนี� ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั 
จ ํานวน ผู ้ประกอบการสถานค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใช้เป็นเชื� อเพลิงสําหรับรถยนต์ และ
ผูป้ระกอบการโรงแรม กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและ
มอร์แกน (เฉลิมพล ศรีหงส์. 2538 : 35) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ ํานวน 181 คน ประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั จาํนวน 85 คน ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใช้
เป็นเชื�อเพลิงสาํหรับรถยนต ์จาํนวน 11 คน ผูป้ระกอบการโรงแรม จาํนวน 85  คน   
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

       เครื7องมือที7ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดงันี�  
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 ส่วนที� 1 คาํถามเกี7ยวกับข้อมูลทั7วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จาํนวนภาษีที7ต้องชําระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ ที7ตั� งสถาน
ประกอบการ   
 ส่วนที� 2 คาํถามเกี7ยวกบัความตอ้งการในการชาํระภาษีดา้นวิธีการจดัเก็บภาษี กบัด้าน
สถานที7ชาํระภาษี และความพร้อมในการชาํระภาษีดา้นระบบการจดัเก็บภาษี กบัดา้นกาํหนดเวลา
ในการชาํระภาษี เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 102) โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงันี�  
 5  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมมากที7สุด 

4  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมมาก 
3  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมปานกลาง  
2  หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมนอ้ย     
1 หมายถึง  มีความตอ้งการและความพร้อมนอ้ยที7สุด 
ส่วนที�  3  เป็นคาํถามปลายเปิด เกี7ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูช้าํระภาษี 

ผา่นระบบ E-Banking  ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขียนขอ้เสนอแนะ 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื7องมือที7ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามลาํดบัขั�นตอน ดงันี�  
 1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา วารสาร และงานวจิยัที7เกี7ยวขอ้งเพื7อเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามและปรึกษาอาจารยที์7ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื7อดาํเนินการ 
 2.   สร้างแบบสอบถามเกี7ยวกบัขอ้มูลทั7วไปของผูป้ระกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จาํนวนภาษีที7ต้องชําระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ ที7ตั� งสถาน
ประกอบการ 
 3. สร้างแบบสอบถามเกี7ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการ
ชาํระภาษีผ่านระบบ E - Banking ตามที7ไดศึ้กษาและนาํเสนอประธานและกรรมการที7ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื7อตรวจสอบและพิจารณาแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ7งขึ�น  จาํนวน 20 ขอ้  
 4. นาํแบบสอบถามที7ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื7อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2545 : 64 - 65) ซึ7 งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60 - 1.00  
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 5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแลว้จึงเสนอประธาน
และกรรมการที7ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั� นนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่ม
ทดลองที7เป็นผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกนํ� ามนั  ผูป้ระกอบการสถานคา้ปลีกก๊าซปิโตรเลียมที7ใช้
เป็นเชื�อเพลิงสําหรับรถยนต ์ และผูป้ระกอบการโรงแรม ที7ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํ
แบบสอบถามมาวเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้โดยใชค่้าสัมประสิทธิc สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Peason’s Product Moment Correlation Coeffecient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ไดค้่าอาํนาจ
จาํแนกของแบบสอบถาม เท่ากบั  0.60 - 0.79 
 6. นําแบบสอบถามที7หาค่าอํานาจจําแนกแล้วมาวิ เคราะห์หาค่าความเชื7 อมั7นของ
แบบสอบถามทั� งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิc แอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 99) ไดค้่าความเชื7อมั7น เท่ากบั  0.82 
 7. นาํแบบสอบถามที7ผา่นการตรวจสอบความเชื7อมั7นแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที7กาํหนด
เพื7อนาํผลการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองให้กบั
กลุ่มตวัอยา่งพร้อมทั�งอธิบายและใหค้าํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม ซึ7 งจาํนวนแบบสอบถามที7
แจกไป จาํนวน 181 ฉบบั ได้รับกลับคืนมาจาํนวน 181 ฉบับ คิดเป็นแบบสอบถามที7สมบูรณ์
สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลได ้100 % ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ ตั�งแต่วนัที7 1 กรกฎาคม 2557 
ถึงวนัที7 31 กรกฎาคม 2557 รวม 1 เดือน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที7ไดรั้บคืนมาตรวจความสมบูรณ์ และดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงันี�  
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลทั7วไปของผูป้ระกอบการ  โดยการหาค่าร้อยละแลว้นาํเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี7ยวกบัความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการ
ชาํระภาษีผ่านระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) โดยการหาค่าเฉลี7ย 
และค่าเบี7ยงเบนมาตรฐานแลว้นาํค่าเฉลี7ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็น
ช่วงคะแนน ดงันี�  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
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  ค่าเฉลี7ย 4.51 - 5.00 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบัมากที7สุด 
  ค่าเฉลี7ย 3.51 - 4.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี7ย 2.51 - 3.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
      ค่าเฉลี7ย 1.51 - 2.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ย 
       ค่าเฉลี7ย 1.00 - 1.50 หมายถึง   มีความตอ้งการและความพร้อมอยูใ่นระดบันอ้ยที7สุด 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษี
ผา่นระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี)  จาํแนกตามเพศ และ
ที7ตั�งสถานประกอบการ โดยการทดสอบค่าที (t-test)  
 5. วเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและความพร้อมของผูป้ระกอบการในการชาํระภาษีผา่น
ระบบ E-Banking (กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) จาํแนกตามอายุ ระดบั
การศึกษา จาํนวนภาษีที7ตอ้งชาํระในแต่ละเดือน ประเภทของสถานประกอบการ โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื7อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจะ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการตรวจสอบความแตกต่างดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe ) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื-นฐาน 
 1. ค่าร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี7ย ( X� ) 

3. ค่าเบี7ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
 2. ค่าสัมประสิทธิc สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation  
Coefficient) 
 3. ค่าความเชื7อมั7นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิc แอลฟา (α - Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  1. การทดสอบค่าที (t-test) 
  2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื7อพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่าง
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 




