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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการจดัท าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1  ขอบเขตเนือ้หา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาปัญหาการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย  ปัญหาการจดัท าบัญชี  การพัสดุ  การจดัเก็บรายได้  และการ
เบิกจ่าย  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2547  ถึงแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2 ) พ.ศ.  2548   
 3.1.2  ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่     จ  านวน 
113  แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,  เมษายน, 2555)แห่งละ  1  คน  รวม  113  คนโดย
สอบถามจากหวัหนา้ส่วนการคลงัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท าบญัชี 

3.2  วธีิการศึกษา 

 3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนการคลัง
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการจดัท าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  
จ  านวน  10  แห่ง และใช้แบบสอบถามโดยการสอบถามจาก  หัวหน้าส่วนการคลงั หรือเจา้หน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้จดัท าบญัชี    สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  แห่งละ  1  คน  
จ านวน  113  คน  โดยผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูล
จากหนงัสือ  บทความ  ต าราทางวิชาการ  เอกสารต่าง ๆ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลออนไลน์บน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

 3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 1.  การสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการจดัท าบัญชีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน  10  แห่ง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3  
ส่วน  คือ   
  ส่วนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ   ประวัติ
การศึกษา   ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน ระดบัชั้นขององค์การบริหารส่วนต าบล  หน้าท่ีส่วน
งาน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี ค  าถามในส่วนท่ี 1  มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด  (Close-
ended question)  โดยก าหนดค าตอบให้เป็นแบบเลือกตอบ  (Check list)  ซ่ึงในแต่ละค าถามจะมี
ค าตอบใหเ้ลือกตอบ  โดยค าตอบนั้นจะครอบคลุมส่ิงท่ีคิดวา่ควรจะเป็นค าตอบทั้งหมดของค าถามนั้น 
  ส่วนท่ี  2ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาในการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบล  มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด  (Close- ended  question)  ซ่ึงค าตอบท่ีได้จะน ามาวดัระดบัของปัญหา  
โดยการประมาณค่าแบบเลือกล าดบัของปัญหา  (Rating  scale)  โดยแต่ละขอ้มีค าถามให้เลือกตอบ  5  
ระดับ  คือ  ปัญหามากท่ีสุด  ปัญหามาก  ปัญหาปานกลาง  ปัญหาน้อย  ปัญหาน้อยท่ีสุด  ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  4  ดา้น  ไดแ้ก่ 
  1.  ดา้นการจดัท าบญัชี 
  2.  ดา้นการพสัดุ 
  3.  ดา้นการจดัเก็บรายได ้
  4.  ดา้นการเบิกจ่าย 
  ส่วนท่ี  3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจดัท าบัญชีจะเป็นค าถามปลายเปิด  
(Open-ended  question) 
 การทดสอบแบบสอบถาม ผูท้  าการศึกษาได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาพิจารณาและ
ตรวจสอบเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยการสัมภาษณ์หัวหน้าหัวหน้าส่วนการคลงั
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการจดัท าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  
จ  านวน  10  แห่ง  เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการตลอดจนมี
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ความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด ก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามนั้นไปเก็บขอ้มูลจริง จากนั้น
จึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ในการหาความเช่ือมั่นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Science for Windows) 
 
 3.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้จะท าการวิ เคราะห์โดยใช้ส ถิ ติ เชิงพรรณา  (Descriptive  
statistics)  โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) สถิติจ านวนร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามจ านวน  113  ชุด  มาท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้
โปรแกรม  SPSS  ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  ส่ วน ท่ี  1  ท าก ารวิ เคราะ ห์ โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพ รรณนา  (Descriptive Statistics) 
ประกอบด้วย ความ ถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage)เพื่ ออธิบายลักษณะทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามและและค่าเฉล่ีย (Mean) 
  ส่วน ท่ี  2 ข้อมูล เก่ียวกับปัญหาในการจัดท าบัญ ชีโดยใช้ส ถิ ติ เชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)จะใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละระดบั รวมไปถึงหลกัเกณฑ์การ
แปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย 
 

ระดับความส าคัญของปัญหา         คะแนน 
  มากท่ีสุด    5 
  มาก     4 
  ปานกลาง    3 
  นอ้ย     2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
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 ผลท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์และแปลความหมายตามเกณฑ ์(ธานินท ์ศิลป์จารุ ,2551)ดงัน้ี 
 คะแนนระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด  
 คะแนนระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัมาก 
 คะแนนระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 คะแนนระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 คะแนนระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.3  สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล 

  สถานท่ีใช้ในการด าเนินงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลคือ   คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่และ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  

 


