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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาให้รู้ถึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  โดยมีรายละเอียดวธีิการศึกษา ดงัน้ี 
              
3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 
 3.1.1  ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย  การศึกษาเพื่อให้ รู้ถึงแนวทางการพัฒนา    
สมรรถนะนกับญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
การพฒันาสมรรถนะนกับญัชีตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบดว้ย ความรู้ทาง
วชิาชีพ (IES 2)  ทกัษะทางวชิาชีพ (IES 3) คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติ
ท่ีดีต่อวชิาชีพ (IES 4)   
 

 3.1.2  ขอบเขตประชากร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกับญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  
 

 3.1.3   ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  3.1.3.1    ขนาดตัวอย่าง  

ในการศึกษาคร้ังน้ี  เน่ืองจากกลุ่มประชากรไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
ทราบแต่เพียงวา่มีจ  านวนมาก จึงใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี (บุญชม ศรี
สะอาด, 2538) 

     n = P(1-P)Z2 
                       e2 
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เม่ือ      n   คือ  จ  านวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 
            P   คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีก าหนดจะสุ่ม = 0.15 
            Z  คือ  ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไว ้     = 95% = 1.96 
            e   คือ  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ = 5%  = 0.05 

    n = (0.15)(1-0.15)(1.96)2 
                   (0.05)2 
    n = 195.92 

จากการค านวณขนาดตัวอย่างเท่ากับ 195.92 ราย  เพื่อให้การศึกษา 
    สมบูรณ์จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งรวม 200 ราย 

 
3.1.3.2   วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงใช้วิธีการเลือกหน่วย
ตวัอย่างท่ีสะดวกและง่ายท่ีสุดในสถานการณ์ (Convenience Sampling) 
โดยการก าหนดสัดส่วนจ านวนตวัอยา่งของประชากรท่ีมีคุณสมบติับาง
ประการท่ีต้องการหรืออยู่ในกรอบตวัอย่างท่ีก าหนดจ านวน 200 ราย  
และแจกแบบสอบถามจากขอ้มูลนกับญัชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

  
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  
 3.2.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ  านวน 200 ราย  ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามคือนักบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  โดยใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์และแจกแบบสอบถามด้วยผู ้ศึกษา  ซ่ึง
แบบสอบถามสร้างข้ึนเพื่อให้รู้ถึงแนวทางในการพฒันาสมรรถนะนกับญัชีในเขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
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3.2.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัและการศึกษาค้นควา้ท่ี เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา 
ก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ 
เอกสารทางวชิาการ วารสาร บทความและงานวจิยั ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และเอกสารอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงได้
สร้างแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยค าถามปลายปิด (Close Ended Questions) และค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questions) โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 
ส่วนที1่   เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ   

ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ สถานะและต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน  
ประเภทธุรกิจและประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  
 

ส่วนที ่2  เป็นค าถามเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ของนกับญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด  
  ยอ่มอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ความรู้เก่ียว 
กับข้อตกลงยอมรับร่วมกับ(MRA)ในเร่ืองคุณสมบัติหรือมาตรฐานตาม  
ขอ้ก าหนดของอาเซียนและรูปแบบการใหบ้ริการของนกับญัชีอาเซียน  

 
ส่วนที ่3  เป็นค าถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะของนกับญัชีตามกรอบแนวคิด 

   ของ IES ประกอบดว้ย ความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ คุณค่าแห่งวชิาชีพ   
  จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพในอนาคต  เพื่อรองรับการเปิดประชาคม 

 เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
 ค่าค าตอบ (Rating Scale Questions) โดยให้เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว มีขอ้ 
 ค าถามทั้งหมด 9 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ระดบั โดย มีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
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ระดับความต้องการพฒันาสมรรถนะ         คะแนน 
   มากท่ีสุด    5   
   มาก     4   
   ปานกลาง    3   
   นอ้ย     2   
   นอ้ยท่ีสุด    1   
 

  ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะของนกับญัชีใน วสิาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดจะน ามาประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์อาศยัโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

3.4.1  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย 
  ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  แลว้น าเสนอในรูปของการพรรณนา 
3.4.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  เพื่อ

อธิบายขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ท่ีเป็นขอ้มูลความรู้เบ้ืองตน้ของนกับญัชีใน 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

3.4.3  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉล่ีย   
 (Mean) เพื่ออธิบายข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ท่ี เป็นข้อมูลเก่ียวกับแนว 

ทางการพัฒนาสมรรถนะของนักบัญชีตามกรอบแนวคิดของ  IES ประกอบด้วย 
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวชิาชีพ จริยธรรมและทศันคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพในอนาคต โดยใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ตวัเลือก ไดแ้ก่ 
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    มากท่ีสุด   5   
   มาก    4   
   ปานกลาง   3   
   นอ้ย    2   
   นอ้ยท่ีสุด   1   

 
เกณฑก์ารแปลความหมายเพื่อจดัระดบัค่าเฉล่ียสามารถแบ่งออกเป็นช่วงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
    ค่าเฉลีย่         การแปลความหมาย 
  1.00 – 1.49   ตอ้งการพฒันานอ้ยท่ีสุด  
  1.50 – 2.59   ตอ้งการพฒันานอ้ย  
  2.50 – 3.49   ตอ้งการพฒันาปานกลาง 
   3.50 – 4.49   ตอ้งการพฒันามาก 
            4.50 – 5.00   ตอ้งการพฒันามากท่ีสุด   
  

3.4.4  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยรวบรวมขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ ท าการสรุปผลเพื่ออธิบายขอ้มูล 
 จากแบบสอบถามในตอนท่ี 4 ท่ี เป็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา 

สมรรถนะของนกับญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ี
จะเกิดข้ึนจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
 
  
 


