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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การคน้ควา้อิสระเร่ืองคุณลกัษณะของนักบญัชีตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร  
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยขอบเขตการศึกษาและวธีิการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การส ารวจความคิดเห็นในเร่ืองทกัษะทางวิชาชีพของ   
นกับญัชี ตามทศันะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยอาศยัแนวคิดเร่ืองทกัษะทาง
วิชาชีพท่ีระบุในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 เร่ือง
ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ  ( International Education Standards for Professional Accountants: IES) 
ประกอบดว้ย ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีการงาน 
(Technical and Functional Skills) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ทักษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (International and Communication Skills) และทกัษะการ
บริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ(Organization and Business Management Skills) 
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการสหกรณ์a1aคน จากสหกรณ์
การเกษตร จ านวน 171 สหกรณ์  ในจงัหวดัเชียงใหม่ (ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่,a2556: 
ก ออนไลน์)  
 3.1.3 เกณฑ์การคัดเลอืกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
เชียงใหม่ แห่งละ 1 คน ผูศึ้กษาจึงได้ท าการส่งแบบสอบถามไปให้สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ทางไปรษณีย ์จ  านวน 171 ฉบบั เม่ือเดือนเมษายน 2557 ไดรั้บตอบกลบัมาคร้ังแรก 38 ฉบบั 
และจึงไดด้ าเนินการติดตามโดยส่งแบบสอบถามคร้ังท่ีสองเฉพาะสหกรณ์การเกษตรท่ีไม่ไดรั้บการ
ตอบกลบั จ านวน 133 ฉบบั ไดรั้บกลบัมา 29 ฉบบั หลงัจากนั้นไดส่้งแบบสอบถามคร้ังท่ีสามเฉพาะ
สหกรณ์การเกษตรท่ีไม่ได้รับการตอบกลบัอีกจ านวน 104 ฉบบั พร้อมกับด าเนินการติดตามทาง
โทรศัพท์  จนในท่ี สุดเม่ือเดือนมิ ถุนายน 2557aได้รับกลับมา 11aฉบับ  ดังนั้ นผู ้ศึกษาได้รับ
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แบบสอบถามกลบัมาโดยรวมทั้งส้ิน จ านวน 78 ฉบบั โดยแบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรท่ีไม่มีพนกังาน
บญัชีประจ า จ  านวน 12aสหกรณ์ และสหกรณ์ท่ีมีพนกังานบญัชีประจ า จ  านวน 66 สหกรณ์  
 แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการศึกษาน้ีจะท าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของนักบญัชีท่ีพึง
ประสงคแ์ละท่ีเป็นจริง ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาจึงเลือกสหกรณ์การเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีพนกังานบญัชีประจ า ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 การคดัเลือกตวัอยา่งและขนาด
ตวัอยา่ง 

ตารางที ่3.1 การคดัเลือกตวัอยา่งและขนาดตวัอยา่ง 

การส่งแบบสอบถาม 
จ านวนที่ส่ง 
(ฉบับ) 

จ านวนที่        
ตอบกลบั         
(ฉบับ) 

แบบสอบถามจาก
ผู้บริหารสหกรณ์ที่
ไม่มพีนักงานบัญชี 

ขนาดตัวอย่าง 

คร้ังท่ี 1 171 38 1 37 
คร้ังท่ี 2 133 29 6 23 
คร้ังท่ี 3 104 11 5 6 

รวม 78 12 66 

 ดงันั้น ขนาดตวัอย่างของการศึกษาน้ี คือ ประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร        
แห่งละ 1 ราย จ านวน 66 สหกรณ์ 

3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม เพื่อ
สอบถามขอ้มูลจากประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรaจงัหวดัเชียงใหม่aจ านวนa66a
สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 38.60 ของประชากรทั้งหมด 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (SecondaryaData) จากหนงัสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ ส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ งานวจิยัและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงานท่ีท า ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
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ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ถึงปัจจุบนั ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ จ านวนเจา้หนา้ท่ีบญัชี  

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลด้านทักษะทางวิชาชีพท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ ฉบบัท่ี 3  (International 
Education Standards for Professional Accountants: IES) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการทางธุรกิจ 

ส่วนท่ี 4   ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ  

3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีaคือaสถิติเชิงพรรณนา (DescriptionaStatistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี 

(Frequency) ร้อยละ  (Percentage)  และค่าเฉล่ีย โดยได้ท าการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย ระหว่างทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชีท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของนกับญัชีตามทศันะ
ของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร โดยใชค้่าสถิติทดสอบที (t-test) โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 ข้อมูลของสหกรณ์       
จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตารางเพื่อ
อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ของประชากรโดยใชส้ถิติดงัน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)aเพื่อ
น าผลท่ีไดม้าอภิปรายในเร่ืองของขอ้มูลส่วนบุคคล  ขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นทกัษะทางวิชาชีพท่ีพึงประสงค์ และท่ีเป็นจริง วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการก าหนดมาตราส่วนออกเป็น 5 ระดบั (ธานินทร์  ศิลป์
จารุ, 2550) ดงัน้ี  

  คะแนน   ระดับทกัษะทางวชิาชีพ 
     5   มากท่ีสุด 
     4   มาก 
     3   ปานกลาง 
     2   นอ้ย 
     1   นอ้ยท่ีสุด 
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การค านวณช่วงค่าเฉล่ียเพื่อวเิคราะห์แปลผลแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  4.50-5.00   หมายถึง มากท่ีสุด 
  3.50-4.49   หมายถึง มาก 
  2.50-3.49   หมายถึง ปานกลาง 
  1.50-2.49   หมายถึง นอ้ย 
  1.00-1.49   หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

จากนั้ นค านวณหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพื่อดูความเบ่ียงเบนเป็นรายข้อและราย
องค์ประกอบของคุณลักษณะของนักบัญชีตามทัศนะของผูบ้ริหารสหกรณ์การเกษตร จังหวดั
เชียงใหม่  และเปรียบเทียบระดบัทกัษะทางวชิาชีพของนกับญัชีท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีเป็นจริงตามทศันะ
ของผู ้บริหารสหกรณ์การเกษตร จังหวดัเชียงใหม่ ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่              
ใชค้่าสถิติท่ีเรียกวา่ Paired-Sample t-test โดยไดก้ าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีค่าเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 
0.05 คือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นขอ้เสนอแนะในการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ วิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
เน้ือหา 


