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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีกิจการท่ีไม่มีส่วน
ไดเ้สียสาธารณะ ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตและวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

 
3.1 ขอบเขตเนือ้หา 

 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าว ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี และการจดัท างบการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 
3.2  ขอบเขตประชากร 
 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี
กบัส านักงานพฒันาธุรกิจการค้าจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 1,468 ราย (ส านักพฒันา
ธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2554: ออนไลน์) 

 
3.3  ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 

ขนาดตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใช้
สูตรการค านวณขนาดตวัอย่างของยามาเน (Yamane, 1973: 125 อา้งถึงใน จิตราภา กุณฑลบุตร, 
2550: 120) ดงัน้ี 

n = N 
 (1 + Ne2) 
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เม่ือ  N   คือ ขนาดของประชากร = 1,468 ราย 
       e   คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง = 5% 
 n   คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ค านวณไดด้งัน้ี 

n = 1,468 
 (1 + 1,468(0.05)2) 

 n =        314.35  315 ราย 
 

ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่เท่ากบั 315 ราย และใช้วิธีการ
เลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียร์วมถึงมี
การแจกแบบสอบถามในการสัมมนาทางดา้นบญัชี เพื่อใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ 

 
3.4  วธีิการศึกษา 
 

3.4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1) ข้อมู ลป ฐมภู มิ  (Primary Data) เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการสอบถามผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  า
บัญชีกับส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดส่้งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงัส านกังานรับ
ท าบญัชี บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดัต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบั
จ านวน 80 ราย และไดท้  าการแจกแบบสอบถามในการสัมมนาทางดา้นบญัชีเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ครบตามท่ีก าหนด ผลปรากฏวา่การศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมดจ านวน 342 
ราย คิดเป็นร้อยละ 23.30 ของประชากร 

2)  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและ
การศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง มีแหล่งมาจากท่ีต่างๆ ทั้งเอกสารและการคน้ควา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

3.4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
เค ร่ืองมือท่ี ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม  โดยการศึกษาน้ี ใช้

แบบสอบถามตามการศึกษาของ มนทิพย ์ตั้งเอกจิต, สุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ และนฤนาถ ศราภยัวา
นิช (2557)  โดยเลือกเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท้  าบญัชีและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
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แบบสอบถาม ขอ้มูลและค าถามอนัเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดย
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และประสบการณ์ดา้นการท าบญัชี   

ส่วนที ่2  ความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และการจดัท างบการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยการตอบค าถามแบบสามตวัเลือก (ใช่ ไม่ใช่ ไม่
แน่ใจ) 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะ  
3.4.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาท าการประมวลผล  โดยแบ่งการ
วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายระดับความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย ค่าความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) โดยใชก้ารวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549: 59-61) และ
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

ตอบถูก ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 1 
ตอบผดิ ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 0 
ตอบไม่แน่ใจ ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 0 

โดยเกณฑ์การแปลผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละท่ีได้จากการวดัระดบัความรู้ความ
เขา้ใจ จากนั้นน าค่าร้อยละมาแปลผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
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ระดับคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 
80.00 - 100.00 เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด 
70.00 -   79.99 เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก 
60.00 -   69.99 เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
50.00 -   59.99 เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
  0.00 -   49.99 เป็นค่าระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ใช้เกณฑ์มาตราวดัความส าคญั (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อความเหมาะสมแก่การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี (ยทุธ  ไกยวรรณ์,  2551: 105) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาเป็นดงัน้ี 
คะแนน              ระดับปัญหา 
   5     มากท่ีสุด 
   4     มาก 
   3     ปานกลาง 
   2     นอ้ย 
   1     นอ้ยท่ีสุด 

ผลคะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลความหมายตามเกณฑด์งัน้ี 
คะแนนเฉลีย่    ระดับปัญหา 
4.50 – 5.00    มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49    มาก 
2.50 – 3.49    ปานกลาง 
1.50 – 2.49    นอ้ย 
1.00 – 1.49    นอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับในส่วนของขอ้เสนอแนะ จะใช้การบรรยายเชิงพรรณนาตามขอ้เสนอแนะท่ี
กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอแนะไวใ้นแบบสอบถาม 


