
บทที่ 3 
ระเบียบและวิธีการศึกษา 

   

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร 1 เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self Administered 

Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือการศึกษาถึงความผูกพันองคกรของ

เจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 โดยผูศึกษาไดกําหนดแนวทางการศึกษา ดังนี ้

  3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตประชากร  

  3.2 วิธีการศึกษา ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การ

วิเคราะหขอมูลและสถิตท่ีิใชในการศึกษา 

  3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 

  3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเน้ือหาความผูกพันตอองคกร 

             ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร ท้ัง 4 ดาน ท่ีมีผลตอความ

ผูกพันองคกรประกอบดวยการศึกษาความผูกพันตอองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร 1  นําทฤษฎีและแนวคิดตางๆ มาสรุปเปนกรอบเพ่ือใชในการศึกษา โดยใชแนวคิดของ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (2549) เปนกรอบในการศึกษา  โดยศึกษาถึงปจจัยท่ี

สงผลตอความผูกพัน (Engagement Factors) แบงเปน 4  ดาน คือ ดานองคกร (Organization)  ดาน

งาน (Job)  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Development)  และดานภาวะผูนํา 

(Leadership)  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกร ท้ัง  4 ปจจัย จะนํามาใชเปนแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นดวยการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้

1. ดานองคกร ไดแก องคกรมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกแผนก 

และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน องคกรจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับเจาหนาท่ีไดอยางสะดวก และ

เขาถึงทุกระดับ องคกรมีการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของ

เจาหนาท่ี นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกและฝายท่ีทํางานมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับ

นโยบายขององคกร องคกรมีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานและมีกฎเกณฑโดยรวม

อยูในระดับดี องคกรมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับ
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เจาหนาท่ี องคกรมีการกําหนด กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปน

ธรรมกับเจาหนาท่ี องคกรมีการสงเสริมใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้นใน

องคกร 

  2. ดานงาน ไดแก องคกรมีการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในงานม่ีเกี่ยวของกับตนเอง องคกรมีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ

เจาหนาท่ีอยางเพียงพอ องคกรมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู และความสามารถของ

เจาหนาท่ี  เจาหนาท่ีมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของ

องคกร  

  3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน และครอบคลุมทุกหนาท่ี องคกรมีการ

กําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ ทั้งดานองคกรและเจาหนาท่ี องคกรมีการ

ประเมินการปฏิบัติงาน ( Performance Appraisal) ของเจาหนาท่ีแตละคน เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/ การพัฒนา และการจายคาตอบแทน องคกรสามารถทําให

เจาหนาท่ีรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน องคกรมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับ

เจาหนาท่ีท่ีชัดเจน องคกรสงเสริมใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงท่ีดี

ขึ้นในท่ีทํางาน องคกรมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีตามความเหมาะสมของหนาท่ี

ความรับผิดชอบ องคกรมีการจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสมของหนาท่ีความ

รับผิดชอบ องคกรมีการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคกร ในระดับเดียวกันได องคกรมี

การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของเจาหนาท่ีอยางเพียงพอ องคกรมีการสงเสริมและจัดกิจกรรมการ

สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาท่ี องคกรมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางาน

และการพัฒนาความรูแกเจาหนาท่ี  

  4. ดานภาวะผูนํา ไดแก ผูบังคบับัญชามีการแจงผลการประเมิน ใหเจาหนาท่ีไดรับ

ทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรพัยากร

มนุษยแกเจาหนาท่ีทุกคน ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของเจาหนาท่ี

ใหแตละแผนกไดรับทราบ ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและ

การพัฒนาการทํางานใหแกเจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทุกคน

อยางมีเหตุผลและเปนธรรม ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนํามาถายทอดใหเจาหนาท่ี

ไดรับทราบ 

              ศึกษาถึงความผูกพันตอองคกรโดยรวมและรายดาน ท่ีมีผลตอความผูกพัน

องคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 ไดแก ดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา
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และยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือ

ประโยชนขององคกร และดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ

องคกร  

   

  3.1.2 ขอบเขตประชากร  
  กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร 1 เจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสมุทรสาคร 1 และเจาหนาท่ีสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสมุทรสาคร 2  มีเจาหนาท่ีท้ังหมด 107 คน ประกอบดวย ขาราชการ 88 

คน ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 18 คน พนักงานราชการ 1 คน (ฝายบริหารงานท่ัวไป 

สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 , 23 กุมภาพันธ 2553) 

  3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
  ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากรท้ังหมด จํานวน 107 ราย ทําการเก็บขอมูล

จากกลุมประชากรท้ังหมด จํานวน 107 ราย โดยการใชแบบสอบถาม 

 

 3.2 วิธีการศึกษา 
  3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ไดแก  

   1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมจากการออก

แบบสอบถามโดยสอบถามจากเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 เจาหนาท่ี

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองสมุทรสาคร 1 และเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขา

เมืองสมุทรสาคร 2 

   2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ 

วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ และการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเนต็ 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
    เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เร่ืองความปจจัยท่ี

มีผลตอความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 โดยลักษณะของ

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ี ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือน และ ตําแหนงงาน 
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   ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของเจาหนาท่ีตอ

องคกร และการวัดระดับความผูกพันองคกรโดยอางอิงจากแบบสอบถามของสมาคมการจัดการงาน

บุคคลแหงประเทศไทย ซ่ึงคําถามเปนมาตรวัดของลิเคิรท( Likert Scale) โครงสรางแบบสอบถามมี

คาคะแนนจากระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉยๆ เห็นดวยนอย 

เห็นดวยนอยมาก  และการวัดระดับความผูกพันองคกรของเจาหนาท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

สมุทรสาคร 1 ในปจจัยยอยดานความผูกพันองคกร 

1. มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคกร 

2. มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนขององคกร 

3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพเจาหนาท่ี 

ขององคกร 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ  

 
3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิ เคราะห โดยการ

ประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี ้

   1. ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองครบถวนของแบบสอบถามทุก

ฉบับ 

   2. บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑ

การใหคะแนนในแบบสอบถามสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนคําถามการวัดสเกลทัศนคติ (Likert Scale) แบง

ระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เฉยๆ เห็นดวยนอย เห็น

ดวยนอยมาก  

คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปลความหมายจากลักษณะ

แบบสอบถามท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) (รังสรรค ประเสริฐ

ศร,ี 2548: 335) 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียในแบบสอบถามผูศึกษายึดหลักเกณฑ ดังนี ้

4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับเห็นดวยมาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับเฉยๆ  

1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอย 

1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับเห็นดวยนอยมาก 
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จากการวัดระดับความคิดเห็นของเจาหนาท่ีท่ีมีตอความผูกพันตอองคกรใน 

ภาพรวม จะนําคาเฉล่ียท่ีไดจากปจจัยยอย ท้ัง 3 ขอ มาแปลความหมายถึงระดับความผูกพันตอ

องคกร โดยพิจารณาคาเฉล่ียดังนี ้

  คาเฉล่ียระหวาง 3.41- 5.00 หมายถึง เจาหนาท่ีมีความผูกพันตอองคกร (Engaged) 

เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคกร” คือ เจาหนาท่ีมีระดับความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอองคกรอยูใน

ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด และ เห็นดวยมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง เจาหนาท่ีไมยึดติดกับความผูกพันตอองคกร 

(Not – Engaged) เปรียบเสมือน “ผีดิบในองคกร” คือ เจาหนาท่ีมีระดับความคิดเห็นของเจาหนาท่ี

ตอองคกรอยูในระดับเฉยๆ 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.60 หมายถึง เจาหนาท่ีไมมีความผูกพันตอองคกร 

(Actively Disengaged) เปรียบเสมือน “แอปเปลเนาในองคกร” คือ เจาหนาท่ีมีระดับความคิดเห็น

ของเจาหนาท่ีตอองคกรอยูในระดับเห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด 

    

3.2.4 สถิติที่ใชในการศึกษา 
   ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจํานวน 107 ชุด  ไดทําการวิเคราะห

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชคาสถิติ ดังนี ้

   1. คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะ

สวนบุคคลของประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน และระยะเวลาการทํางาน 

   2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความคิดเห็นตอองคการ และ

เปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรกับระดับความผูกพันตอองคการ 

   3. สถิติการทดสอบคาที (Independent Sample T-test) และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis Of Variance: ANOVA) เพ่ือใชเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับความคิดเห็นตอองคกร ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม 

   4. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการ

ถดถอย (Linear Regression Analysis) ระหวางตัวแปรดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย กับความผูกพันตอองคกร 
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3.3 สถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
   ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ี สํานักงาน 

สรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสาคร 1 , สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสมุทรสาคร 1 และสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสมุทรสาคร 2 

 

3.4  ระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษา  9  เดอืน ตั้งแต เดือน กรกฎาคม 2552 – มีนาคม 2553 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 3 สัปดาห ตั้งแต 8 กุมภาพันธ  2553 – 28 กุมภาพันธ 2553 

 

 


