
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ในอําเภอเมืองลําปางเก่ียวกับขอมูลการบัญชี มีขอบเขตการศึกษาและวิธีการ
ดําเนินการศึกษาดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตเนือ้หา 
เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาถึงการจัดทําบัญชีของกิจการท่ีมีหนาท่ีตองจัดทํา

บัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดแก บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล และความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการบัญชีตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีเปนบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลในอําเภอ
เมืองลําปาง 

2. ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษากลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมท่ีเปนบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลในอําเภอเมืองลําปาง โดยจังหวัดลําปางมีจํานวน
บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล จํานวน 1,572 ราย (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 2553: ออนไลน) 

3. ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) จํานวน 320 ราย โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน 
ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (Yamane, 1967. อางใน สิทธ์ิ  ธีรสรณ, 
2550) ดังนี้ 
     n =     N 
             1 + N(e)2 

 
 กําหนดให     N       =     จํานวนประชากร  
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        n     =          ขนาดกลุมตัวอยาง 
        e     =          ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง = 5% 
  ดังนั้นขนาดตัวอยางของการศึกษานี้เปนดังนี้ 
                                    N       =            1,572 
  1 + 1,572 (0.05)2    
                                              =        318.86           320  ราย 
 
วิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลในอําเภอเมืองลําปาง 
จํานวน 320 ราย โดยใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และแจกแบบสอบถามตามสถาน
ประกอบการท่ีตั้งอยูในอําเภอเมืองลําปาง 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย และ
การศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของ หนังสือ เอกสาร ตําราวิชาการ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
งานวิจัย และการคนควาผานระบบออนไลน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง

ออกเปน 4 สวนคือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ลักษณะของกิจการ 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ไดแก ลักษณะการจัดทําบัญชี วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชี และความคิดเห็นของผูประกอบการ
ตอประโยชนของการจัดทําบัญชี 

สวนท่ี 3 ขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการบัญชีของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการตอบคําถามขอมูลทางการบัญชีจะมีคําตอบแบบสาม
ตัวเลือก (ใช ไมใช ไมแนใจ) 

สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะในการจัดทํา
บัญชี 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการวิเคราะหแตกตางกันไปตามสวนของแบบสอบถาม

ดังตอไปนี้ 
แบบสอบถามสวนท่ี 1 จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) 
และรอยละ (Percentage)  

แบบสอบถามสวนท่ี 2 จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นการจัดทําบัญชีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามแบบของ Likert โดยใหน้ําหนักคะแนนดังนี้ (กุณฑลี  ร่ืนรมย, 2549) 
  คะแนน    ระดับความคิดเห็น    
     5     มากท่ีสุด 
     4     มาก 
     3     ปานกลาง 
     2     นอย 
     1     นอยท่ีสุด 
ผลคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย    ระดับความคิดเห็น 
  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 

แบบสอบถามสวนท่ี 3 จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายระดับความรูความเขาใจ ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) และรอยละ 
(Percentage) โดยใชการวัดระดับความรูความเขาใจ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549: 59-61) และ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละขอดังนี้ 
  ตอบถูก    ใหคะแนนน้ําหนักเปน    1 
  ตอบผิด    ใหคะแนนน้ําหนักเปน    0 
  ตอบไมแนใจ    ใหคะแนนน้ําหนักเปน    0 
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โดยเกณฑการแปลผลจะพิจารณาจากคาเฉล่ียท่ีไดจากการวัดระดับความรูความเขาใจ 
จากน้ันนําคาเฉลี่ยมาแปลผลตามเกณฑขอมูลในสวนของความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี มี
เกณฑการวัดความรูใหคะแนน ดังน้ี (ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมประสิทธ์ิ, 2544) 
  ระดับคะแนน    ระดับความเขาใจ 
  80.00 – 100.00   มีความรูมากท่ีสุด 
  70.00 – 79.99   มีความรูมาก 
  60.00 – 69.99   มีความรูปานกลาง 
  50.00 – 59.99   มีความรูนอย 
  0.00 – 49.99    มีความรูนอยท่ีสุด  

แบบสอบถามสวนท่ี 4 จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่ออธิบายระดับของปญหาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบ
ของ Likert โดยใหน้ําหนักคะแนนดังนี้ (กุณฑลี  ร่ืนรมย, 2549) 
  คะแนน    ระดับปญหา    
     5     มากท่ีสุด 
     4     มาก 
     3     ปานกลาง 
     2     นอย 
     1     นอยท่ีสุด 
  ผลคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย    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 

สําหรับในสวนของขอเสนอแนะ จะใชการบรรยายเชิงพรรณนาตามขอเสนอแนะท่ี
กลุมตัวอยางไดเสนอแนะไวในแบบสอบถาม 

 


