บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ซ่ ึ งได้กาหนดขอบเขตการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
การศึ กษาครั้ งนี้ มุ่ งเน้น ที่ จะศึ ก ษาปั ญ หาการจัดท าบัญ ชี ข ององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลใน
จัง หวัดเชี ย งใหม่ ซึ่ งประกอบด้วย ปั ญ หาการจัดท าบัญ ชี การพัส ดุ การจัด เก็ บ รายได้ และการ
เบิกจ่าย ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับ เงิ น การเบิ กจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น และการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คื อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน
113 แห่ ง (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น, เมษายน, 2555)แห่ งละ 1 คน รวม 113 คนโดย
สอบถามจากหัวหน้าส่ วนการคลังหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้จดั ทาบัญชี
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมู ล ปฐมภู มิ (Primary Data)เป็ นการเก็บ ข้อมู ลจากการสั ม ภาษณ์ หัวหน้าส่ วนการคลัง
หรื อเจ้าหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบในการจัดท าบัญ ชี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลในจัง หวัด เชี ย งใหม่
จานวน 10 แห่ ง และใช้แบบสอบถามโดยการสอบถามจาก หัวหน้าส่ วนการคลัง หรื อเจ้าหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายให้จดั ทาบัญชี สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ แห่ งละ 1 คน
จานวน 113 คน โดยผูศ้ ึกษาเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
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ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
จากหนังสื อ บทความ ตาราทางวิชาการ เอกสารต่าง ๆ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและข้อมูลออนไลน์บน
ระบบอินเทอร์เน็ต
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. การสั ม ภาษณ์ หัวหน้า ส่ วนการคลัง หรื อเจ้าหน้า ที่ ที่ รับ ผิดชอบในการจัด ท าบัญ ชี ข อง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 แห่ง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ประวัติ
การศึกษา ตาแหน่ ง ประสบการณ์ การทางาน ระดับชั้นขององค์การบริ หารส่ วนตาบล หน้าที่ส่วน
งาน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี คาถามในส่ วนที่ 1 มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closeended question) โดยก าหนดค าตอบให้ เป็ นแบบเลื อ กตอบ (Check list) ซึ่ งในแต่ ล ะค าถามจะมี
คาตอบให้เลือกตอบ โดยคาตอบนั้นจะครอบคลุมสิ่ งที่คิดว่าควรจะเป็ นคาตอบทั้งหมดของคาถามนั้น
ส่ วนที่ 2ข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหาในการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close- ended question) ซึ่ งคาตอบที่ได้จะนามาวัดระดับของปั ญหา
โดยการประมาณค่าแบบเลือกลาดับของปั ญหา (Rating scale) โดยแต่ละข้อมีคาถามให้เลือกตอบ 5
ระดับ คือ ปั ญ หามากที่ สุ ด ปั ญหามาก ปั ญหาปานกลาง ปั ญ หาน้อย ปั ญหาน้อยที่ สุ ด ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการจัดทาบัญชี
2. ด้านการพัสดุ
3. ด้านการจัดเก็บรายได้
4. ด้านการเบิกจ่าย
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ แนวทางการจัด ท าบัญ ชี จะเป็ นค าถามปลายเปิ ด
(Open-ended question)
การทดสอบแบบสอบถาม ผูท้ าการศึ ก ษาได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น มาพิ จารณาและ
ตรวจสอบเนื้ อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยการสัมภาษณ์ หัวหน้าหัวหน้าส่ วนการคลัง
หรื อเจ้าหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบในการจัดท าบัญ ชี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลในจัง หวัด เชี ย งใหม่
จานวน 10 แห่ ง เพื่อตรวจสอบว่าคาถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการตลอดจนมี
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ความเหมาะสมหรื อไม่ มีความยากง่ายเพียงใด ก่อนที่จะนาแบบสอบถามนั้นไปเก็บข้อมูลจริ ง จากนั้น
จึงนามาทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์
ในการหาความเชื่ อ มั่น โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS for Windows (Statistical Package for the
Social Science for Windows)
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ะท าการวิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณา (Descriptive
statistics) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) สถิติจานวนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ข้อมูลที่
เก็ บ รวบรวมได้จากแบบสอบถามจานวน 113 ชุ ด มาท าการวิเคราะห์ ด้วยคอมพิ วเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วน ที่ 1 ท าก ารวิ เ คราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า (Descriptive Statistics)
ประกอบด้ ว ย ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage)เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถามและและค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญหาในการจัด ท าบั ญ ชี โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Mean)จะใช้แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละระดับ รวมไปถึงหลักเกณฑ์การ
แปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญของปัญหา
คะแนน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5
4
3
2
1
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ผลที่ได้จะนามาวิเคราะห์และแปลความหมายตามเกณฑ์ (ธานินท์ ศิลป์ จารุ ,2551)ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.50 – 5.00
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.49
หมายถึง
ระดับมาก
คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49
หมายถึง
ระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49
หมายถึง
ระดับน้อย
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
3.3 สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและรวบรวมข้ อมูล
สถานที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล คื อ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ องค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่
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