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บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 เน้ื อหาในการศึกษาความ คิด เห็นของนัก ศึกษ าส าขาการบัญ ชี  คณะบ ริห ารธุรกิ จ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี โดยศึกษาจากปัจจยัซ่ึงประกอบด้วยปัจจยับ ารุงรักษา 
(Hygiene Factors) ได้แก่  นโยบายและการบริหาร ภาวการณ์ท างาน ค่าตอบแทนการท างาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตวั สถานภาพ และความมัน่คง ปัจจยัท่ีสองคือปัจจยั
ตวักระตุน้ (Motivating Factors) ไดแ้ก่ ความสัมฤทธ์ิผล การไดรั้บยอบรับนบัถือ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ความรับผดิชอบ โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ และการเจริญเติบโต 
 ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระน้ีและจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาอาศยั
แนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก เพราะมีเน้ือหาครอบคลุมปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
เลือกอาชีพค่อนขา้งสมบูรณ์ และเพราะเห็นวา่มีเน้ือหา บริบท สัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นของนกัศึกษา
สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี ส าหรับการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่ออาชีพผูส้อบ
บญัชี โดยใชปั้จจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรและเป็นสาเหตุ
ท าให้มีการตัดสินใจเลือกอาชีพผู ้สอบบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรือไม่ ตามกรอบแนวคิดดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิด การหาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษากบัความคิดเห็นของ
นกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี 
 
3.2 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญ ชี  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี คือ นักศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี 4 
ภาควชิาบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 208 คน (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ส านกั
ทะเบียนและประมวลผล , 2557: ออนไลน์) การศึกษาคร้ังน้ี ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 208 คน 
เท่านั้น จากนกัศึกษาทั้งหมด 216 คน ซ่ึงไม่ครบทุกคน แต่คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของประชากรทั้งหมด 

ขอ้มูลทัว่ไปของ
นกัศึกษา 

ความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี 
1. ปัจจัยบ ารุงรักษา 

1. นโยบายและการบริหาร 
2. ภาวการณ์ท างาน 
3. ค่าตอบแทนการท างาน 
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
5. ชีวติส่วนตวั 
6. สถานภาพ 
7. ความมัน่คง 

2. ปัจจัยตัวกระตุ้น 
1. ความสัมฤทธ์ิผล 
2. การไดรั้บยอบรับนบัถือ 
3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
4. ความรับผดิชอบ 
5. โอกาสกา้วหนา้ 
6. การเจริญเติบโต 
 

ความคิดเห็นของ
นกัศึกษาต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชี 
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3.3 เคร่ืองมือและวธีิการศึกษา 
 3.3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย
ภาควชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 
3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการสร้างข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัอาชีพผูส้อบบญัชี โดยการสัมภาษณ์
ตวัแทนบริษทัรับตรวจสอบบญัชี และน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาแบบสอบถามเพื่อให้ไดค้  าถามท่ีเขา้ใจ
ง่าย และตรงตามความหมายของแบบสอบถาม และก่อนแจกแบบสอบถามได้ท าการทดสอบแจก
แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้ได้ค  าถามท่ีเข้าใจง่าย และตรงตามความหมายของ
แบบสอบถามต้นฉบับก่อนท าการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น               
3 ส่วนประกอบ คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย รายได้ของ
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ภูมิล าเนา บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ
และลกัษณะองคก์รท่ีบิดามารดาหรือผูป้กครองท างาน 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต่ออาชีพผูส้อบบญัชีซ่ึงสร้างจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก ทั้ง 2 ปัจจยั 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่อส านกังานบญัชีในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาท างาน
เป็นผูส้อบบญัชี 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามได้ถูก น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วยค่าความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ ค่ าเฉ ล่ีย 
(Mean) 
 ส าหรับแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการให้ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต่ออาชีพผูส้อบบญัชีเป็นค าถามแบบการวดัสเกลทศันคติ หรือ 
Likert Scale โดยสร้างแบบสอบถามให้มีค่าคะแนนจากระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดไปถึงระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยท่ีสุด และมีทางเลือกตอบ 5 ประการ คือ 
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  ในการวดัระดบัความคิดเห็นจะถ่วงน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 
  คะแนนถ่วงน ้าหนกั 5 ส าหรับระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  คะแนนถ่วงน ้าหนกั 4 ส าหรับระดบัความเห็นดว้ยมาก 
  คะแนนถ่วงน ้าหนกั 3 ส าหรับระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง 
  คะแนนถ่วงน ้าหนกั 2 ส าหรับระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย 
  คะแนนถ่วงน ้าหนกั 1 ส าหรับระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนท่ีไดถู้กน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายจากลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้น
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียยึด
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี (รังสรรค ์ประเสริฐศรี,2548: 335) 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61-3.40 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.60 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
   
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อ
อาชีพผูส้อบบัญชี ในคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษารวมทั้ งส้ิน 12 เดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม – เดือน
ธนัวาคม 2557 โดยเก็บแบบสอบถามในเดือน สิงหาคม 2557 
 
 


