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บทที่  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจาก

นายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
          ขอบเขตเนื้อหา 
          ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชีจากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรคโดยจะศึกษาความพึงพอใจของนายจางท้ังภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีมีตอบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ในดานทักษะทางวิชาชีพสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี 5 ดานไดแก ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหนาท่ีงานซ่ึง
ประกอบดวยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และการส่ือสาร และทักษะการ
บริหารองคกร และการจัดการทางธุรกิจ และคุณสมบัติดานอ่ืนๆ  

 
       ขอบเขตประชากร 

         ประชากร (Population)ในการศึกษาคร้ังนี้คือ นายจางท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน มีท่ีตั้งหนวยงานอยูในอําเภอเมืองนครสวรรคท่ีมีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีทํางานอยู 
โดยผูตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ คือหัวหนางานโดยตรงของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ซ่ึงมีความ
ใกลชิดในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานโดยแบงเปนหนวยงานภาคเอกชน จํานวน 3,419 
รายท่ีมีการจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด จํานวน 793 ราย จดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด 
จํานวน 1,603 ราย จดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน 28.ราย และจดทะเบียน
พาณิชย จํานวน 995 ราย (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดนครสวรรค,.2553: ออนไลน) 
หนวยงานภาครัฐ จํานวน 126 แหง และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 หนวยงาน (สํานักงานจังหวัด
นครสวรรค กลุมงานขอมูลสารสนเทศ และการส่ือสาร, 2553: ออนไลน) ดังนั้นจํานวนประชากร
เทากับ 3,565 ราย 
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       ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 1. ขนาดตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 
95โดยใชสูตรจากการคํานวณขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973. อางใน รุจ ศิริ
สัญลักษณ, 2548: ออนไลน) ดังนี้    

n = 
N  

          1 + Ne2  
 

เม่ือ  N  คือ ขนาดของประชากร = 3,565 ราย 
e  คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง = 5% 
n  คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 

คํานวณไดดงันี้ 

n = 
3,565 

= 359.65  ≈  360  ราย 
1 + (3,565x0.052 )  

 
                     2. วิธีการคัดเลือกตัวอยางการศึกษานี้ใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยวิธีตามสะดวก 
(Convenience Sample) และแบงสัดสวน (Proportional to Size) ประชากรคือ นายจางท้ังภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีท่ีตั้งหนวยงานอยูในอําเภอเมืองนครสวรรค ดังตอไปนี้ 

 
หนวยงาน ประชากร (ราย) ตัวอยาง (ราย) 
ภาครัฐ 126  13 
รัฐวิสาหกจิ 20  2 
ภาคเอกชน 3,419  345 
รวม 3,565  360 
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วิธีการศึกษา 
        การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถาม  
(Questionnaire) ทางไปรษณียเพื่อเก็บขอมูลจากนายจาง ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน      
มี ท่ีตั้ งหนวยงานอยู ในอําเภอเมืองนครสวรรคจํานวน  360 รายโดยผูตอบแบบสอบถาม                
เปนผูประกอบการท่ีมีตําแหนงเปนผูบังคับบัญชา/ควบคุม/ส่ังการ 
                     2.   ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดรวบรวมขอมูลและศึกษาคนควาจากหนังสือ
เอกสารตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนในการใชเปนแนวทางใน
การศึกษา   
 
        เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อ
ศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจางในอําเภอเมือง
นครสวรรค โดยลักษณะแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
        สวนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดให   
ผูทําหนาท่ีเปนผูบังคับบัญชา/ควบคุม/ส่ังการ มีขอมูลประจําตัวดังนี้ เพศ อายุ ประสบการณในการ
ทํางานของผูตอบแบบสอบถาม ตําแหนงท่ีทํางานอยูในปจจุบัน ประเภทของสถานประกอบการ
ลักษณะการจัดทําบัญชี เปนตน 
 สวนท่ี  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชา
การบัญชีจากนายจางในทักษะทางวิชาชีพ 5 ดาน ไดแก ทักษะทางปญญา ทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหนาท่ีงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
และการส่ือสาร และทักษะทางการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ รวมถึงคุณลักษณะดาน
อ่ืนๆ  

        สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนสวนท่ีใหทางผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะ เร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชีจากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค 
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 การวิเคราะหขอมูล 
        ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามสวนท่ี 1 จะนํามาวิเคราะหโดยคาความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) โดยนําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะหในลักษณะขอมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive  Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวๆ ไปของขอมูลท่ีรวบรวมได 

        ลักษณะของคําถามในสวนท่ี 2 จะมีการวัดระดับโดยใช.Likert.Scale.คือลักษณะ
คําถาม ใหเลือกตอบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
จากนายจางในอําเภอเมืองนครสวรรค 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด          
(สิน พันธุพินิจ, 2547)  และมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้  

 
                          ระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจาง  คะแนน 
                           พึงประสงคมากท่ีสุด 
                           พึงประสงคมาก 
                           พึงประสงคปานกลาง 
                           พึงประสงคนอย 
                           พึงประสงคนอยท่ีสุด 

5 
4 
3 
2 
1 

                     ผลคะแนนท่ีได จะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้        
                           การแปลความหมาย   คาเฉล่ีย 
                           คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจางมากท่ีสุด 
                           คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจางมาก  
                           คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจางปานกลาง 
                           คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจางนอย 
                           คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายจางนอยท่ีสุด 

4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

        ลักษณะของคําถามในสวนท่ี 3 เฉพาะสวนท่ีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปญหา
จะมีการวัดระดับโดยใช  Likert.Scale.คือ  ลักษณะคําถามใหเลือกตอบถึงระดับปญหาดาน
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ท่ีพบของนายจาง 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด (สิน พันธุพินิจ, 2547)  และมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับดังนี้ 
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                           ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา   คะแนน 
                           มีปญหามากท่ีสุด 
                           มีปญหามาก 
                           มีปญหาปานกลาง 
                           มีปญหานอย 
                           มีปญหานอยท่ีสุด 

5 
4 
3 
2 
1 

                     ผลคะแนนท่ีได จะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ 
                           การแปลความหมาย   คาเฉล่ีย 
                           ระดับปญหามากท่ีสุด 
                           ระดับปญหามาก  
                           ระดับปญหาปานกลาง 
                           ระดับปญหานอย 
                           ระดับปญหานอยท่ีสุด 

4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

 


