
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีระเบียบวิธีการศึกษาอันประกอบไปดวย ขอบเขตการศึกษา วิธี
การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการศึกษา โดยมุงเนนการกําหนดแนวทางการ
ควบคุมภายใน ของเทศบาลตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการควบคุมภายใน ของเทศบาลตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  ตามแนวคิดการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยเนนการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชี  

3.1.2. ขอบเขตประชากร 
ขอบเขตประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรของหนวยงานเทศบาลตําบล ในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมจํานวน 9 แหง ซ่ึงแสดงรายชื่อและที่ตั้งดังนี้ 
 

  ลําดับ หนวยงานเทศบาล ท่ีตั้ง 

1. ตําบลสุเทพ 98 ม.5 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

2. ตําบลปาแดด 170/1 ม.3 ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 

3. ตําบลหนองหอย ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

4. ตําบลทาศาลา 8/11 ม.2 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

5. ตําบลหนองปาครั่ง 15 ม.3 ต.หนองปาครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

6. ตําบลฟาฮาม ม.2 ต.ฟาฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

7. ตําบลสันผีเสื้อ 1 ม.8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 

8. ตําบลชางเผือก 199 ม.2 ถ.เจ็ดยอด ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 

9. ตําบลแมเหียะ 194 ม.7 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.แมเหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
ที่มา : ศูนยรวมขอมูลองคการบริหารสวนทองถ่ิน (7 กุมภาพันธ 2551) 
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3.1.3. ขนาดตัวอยาง 
ขนาดตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานการเงินและบัญชี หรือผูที่

มีอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานของเทศบาลตําบล 9 แหง แหงละ 2 คน รวม 18 คน   
 
3.2 วิธีการศึกษาและการเก็บขอมูล 
                           3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

     เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ประยุกตจากแบบตรวจการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยการสอบถามพนักงานการเงินและบัญชี หรือผูที่มี
อํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานของเทศบาลตําบล 9 แหง แหงละ 2 คน รวม 18 คน 
       3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

         คนควาและศึกษาจากหนังสือ บทความ ตําราทางวิชาการ เอกสารตาง ๆ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 

    3.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
     เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 
    สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
    สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลตําบล 
    สวนท่ี 3  แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
    สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายใน 
 3.3 การวิเคราะหขอมูล          
        ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) คาสถิติที่ใช ไดแก รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดยใช
เกณฑมาตราวัดความสําคัญ (Rating Scale)  5 ระดับ (ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ, 2544)  ซ่ึงมี
เกณฑการใหคะแนนโดยแบงออกเปน 2 สวนเพื่อความเหมาะสมแกการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

          1. เกณฑการใหคะแนนการสําหรับการสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญ การ
ควบคุมภายในทางการบริหาร และทางการเงินและบัญชี ไดแก 
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                         ระดับความสาํคัญ มากที่สุด   =  5  คะแนน 
   ระดับความสําคัญ มาก   =  4  คะแนน 
   ระดับความสําคัญ ปานกลาง  =  3  คะแนน 
  ระดับความสําคัญ นอย   =  2  คะแนน 

 ระดับความสําคัญ นอยที่สุด   =  1  คะแนน 
 โดยเกณฑ การแปลผลจะพิจารณาจากคาเฉลี่ยดังนี้ 
       คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00     =  ระดับความสําคัญ มากที่สุด 
  คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49     =  ระดับความสําคัญ มาก 
                             คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49     =  ระดับความสําคัญ ปานกลาง    

 คาคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49     =  ระดับความสําคัญ นอย 
 คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49     =  ระดับความสําคัญ นอยที่สุด 

   2. เกณฑการใหคะแนนสําหรับสอบถามการปฏิบัติการควบคุมภายในของการ
ดําเนินงานแตละดานไดแก 

   ชวงคะแนน  ระดับการควบคุมภายใน 
                 80.00-100.00  มีระดับการควบคุมภายในมากที่สุด 
   70.00-79.99  มีระดับการควบคุมภายในมาก 
   60.00-69.99  มีระดับการควบคุมภายในปานกลาง 
   50.00-59.99  มีระดับการควบคุมภายในนอย 
                   00.00-49.99  มีระดับการควบคุมภายในนอยที่สุด 
 
 

 


