บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบทักษะทางวิชาชี พของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตและ
นักบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
3.1 ประชากรเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาการเปรี ยบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีอนุญาตและ
นักบัญชี ในจังหวัดเชี ยงใหม่ครั้ งนี้ คื อผูส้ อบบัญชี อนุ ญาตและนักบัญชี ซึ่ งไม่ส ามารถระบุ จานวน
ประชากรที่ชดั เจนแน่นอนได้จึงกาหนดขนาดตัวอย่างจากตาราง Typical Sample Sizes for Studies of
Human and Institutional Populations ของ Seymour Sudmanจานวน 200 คน (กุลฑลี รื่ นรมย์, 2549)
เนื่ องจากผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญาตในพื้ นที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ มี จานวนไม่ม าก โดยแบ่ งเก็ บ ข้อมู ลเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต จานวน 100 คน และ นักบัญชี จานวน 100 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บทัก ษะทางวิช าชี พ ของผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตและนัก บัญ ชี ใ น
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้ใ ช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดย
แบบสอบถามมี ก ารปรั บ ปรุ ง มาจากแบบสอบถามของ สรศัก ดิ์ ธนั น ไชย (2551)เนื้ อหาของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิจที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 ข้อมูล การประเมิ นทัก ษะทางวิชาชี พ ตามแนวทางที่ กาหนดโดย
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรั บผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 3 (International
Education Standards forProfessional Accountants: IES3 Professional Skills) โ ด ย แ บ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้านคือ
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ด้านที่ 1 ทักษะทางปัญญา
ด้านที่ 2 ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่การงาน
ด้านที่ 3 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ด้านที่ 4 ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร
ด้านที่ 5 ทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการทางธุ รกิจ
โดยการประเมิ นทักษะทางวิชาชี พทั้ง 5 ด้าน จะให้ผูต้ อบประเมิ นทักษะของตนเองโดยใช้
มาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale)ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับได้แก่นอ้ ยที่สุดน้อยปานกลางมากและมาก
ที่สุดตามลาดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2543) ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับทักษะทางวิชาชีพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ส่ วนที่ 4 ข้อมูลด้านแนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างนั้นจะท าจากการแจกแบบสอบถามไปยัง
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และนักบัญชี ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในจังหวัดเชี ยงใหม่ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาการเปรี ยบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีอนุญาตและนักบัญชีใน
จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ผศู ้ ึกษาจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง
200ชุด โดยใช้
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Means) ร้อยละ และ
ความถี่ (Frequency)
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โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลงความหมายของค่าเฉลี่ยจากความกว้างของอันตรภาค
ชั้น (มาฆมาส กาญจนากร, 2549) ดังนี้
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น = (ค่าสู งสุ ด – ค่าต่าสุ ด) / จานวนชั้น
= (5-1)/5
= 0.8
จากนั้นนาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้นมากาหนดเกณฑ์ในการแปลผลของค่าเฉลี่ย
ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

แปลผล
ระดับทักษะทางวิชาชีพน้อยที่สุด
ระดับทักษะทางวิชาชีพน้อย
ระดับทักษะทางวิชาชีพปานกลาง
ระดับทักษะทางวิชาชีพมาก
ระดับทักษะทางวิชาชีพมากที่สุด

2. สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ t-test และ Anova ในการเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยระดับการประเมินทักษะทางวิชาชี พ ระหว่างผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
และนักบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่
3.5 สถานทีใ่ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาการเปรี ยบเทียบทักษะทางวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและนักบัญชี ใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้ใช้คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่เป็ นแหล่ งศึ กษาและ
ค้นหาข้อมูล การประมวลผล และการจัดทารายงาน ส่ วนข้อมูลจากแบบสอบถามได้ดาเนิ นการเก็บ
ข้อมูลจากนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
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