
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การคนควาแบบอิสระน้ี  เปนการศึกษาถึงความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัด
เชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยมีวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยการศึกษาความรูความเขาใจของผูทําบัญชีในจังหวัด
เชียงใหมในกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,460 ราย จาก

ทําเนียบผูทําบัญชีจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย จังหวัดเชียงใหม, 2553ข: ออนไลน) 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาคร้ังนี้ การกําหนดขนาดตัวอยางไดใชวิธีการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 

1973: 125 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2543: 79) ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% (ความคลาดเคล่ือนท่ี 
0.05) โดยนําผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,460 ราย มาคํานวณตามสมการดังตอไปนี้ 

n =     N  
       1 + Ne2 

   เม่ือ n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

    e คือ ความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง  
   แทนคาในสูตร 

   n =        1,460 
                  1 + 1,460 (0.05)2 

   n          =          313.98 ประมาณ 314 ราย 
จะไดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 314 ราย การเลือกตัวอยางจะใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 

(Simple Random Sampling)  
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
ขอมูลท่ีนํามาศึกษาไดเก็บรวบรวมจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 
(1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 314 ราย โผูตอบแบบสอบถามเปนผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม โดยผูศึกษาไดทํา
การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 

(2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยแลการศึกษา
คนควาท่ีเกี่ยวของ มีแหลงมาจากท่ีตางๆ ท้ังเอกสารและ การคนควาผานทางระบบ อินเตอรเน็ต 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 สวน 
คือ 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
  (1)  เพศ 
  (2)  อายุ 
  (3)  ระดับการศึกษา 
  (4)  ประสบการณดานการทําบัญชี 
  (5)  จํานวนแหงท่ีรับเปนผูทําบัญชี 
  (6)  ประเภทของผูทําบัญชีท่ีทานข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

สวนท่ี  2  ขอมูลความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล ประกอบดวย 
(1) การคํานวณกําไรสุทธิตามเกณฑสิทธิและเกณฑอ่ืน 
(2) หลักเกณฑการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ 
(3) หลักเกณฑรายจายท่ีไมใหถือเปนรายจาย ตามมาตรา 65 ตรี 
(4) เงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล   
(5) การยื่นรายการและชําระภาษี 

สวนท่ี  3  ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะ ประกอบดวย 
(1) ปญหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล 
(2) ปญหาอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากรวบรวมขอมูลแลวจะนําขอมูลมาทําการประมวลผล  โดยแบงการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
แบบสอบถามสวนท่ี 1 จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่ออธิบายขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) และรอยละ 
(Percentage)  

แบบสอบถามสวนท่ี 2 จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ืออธิบายระดับความรูความเขาใจ ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
โดยใชการวัดระดับความรูความเขาใจ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553: 94-96) และกําหนดเกณฑ
การใหคะแนนในแตละขอ ดังนี้ 

ตอบถูก   ใหคะแนนน้ําหนักเปน 1 
ตอบผิด   ใหคะแนนน้ําหนักเปน 0 
ตอบไมแนใจ  ใหคะแนนน้ําหนักเปน 0 

โดย เกณฑการแปลผลจะพิ จ ารณาจากค า เฉ ล่ีย ท่ี ได จ ากการวั ดระดับความ รู 
ความเขาใจ  จากนั้นนําคาเฉล่ียมาแปลผลตามเกณฑ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 80.00 - 100.00  เปนคาระดับความรูความเขาใจมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 70.00 -   79.99  เปนคาระดับความรูความเขาใจมาก 
ระดับคะแนน 60.00 -   69.99  เปนคาระดับความรูความเขาใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 50.00 -   59.99  เปนคาระดับความรูความเขาใจนอย 
ระดับคะแนน   0.00 -   49.99  เปนคาระดับความรูความเขาใจนอยท่ีสุด 

แบบสอบถามสวนท่ี 3 ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนของระดับปญหา และสวนของ
ขอเสนอแนะ ในสวนของระดับปญหานั้นจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายระดับปญหาของผูทําบัญชี ประกอบดวย  ความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) โดยใชมาตราวัดแบบลิคเคอรท (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 
2553: 174-175 ) ซ่ึงใชมาตราวัดแบบ 5 ระดับ และกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 
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ระดับคะแนน                ระดับปญหา 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอย 
1 นอยท่ีสุด 

เกณฑการแปลผลคาเฉล่ียทางสถิติ (Mean) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล ได
กําหนดชวงของคาเฉล่ียทางสถิติ (Mean) ดังนี้ (อาณดา โซจินดามณี, 2551) 

คาเฉล่ีย                ระดับปญหา 
4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 นอย 
1.00 - 1.49 นอยท่ีสุด 

สําหรับในสวนของขอเสนอแนะน้ัน จะใชการบรรยายเชิงพรรณนาตาม
ขอเสนอแนะท่ีกลุมตัวอยางไดเสนอแนะไวในแบบสอบถาม 

 
 


