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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของนักบญัชีธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง รายได ้ โดยมีรายละเอียดวธีิการศึกษาดงัน้ี 
 
  3.1  ขอบเขตการศึกษา 
 

   3.1.1. ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจของ
  นกับญัชี ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการ
  บัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง รายได้ ท่ีจดัท า ข้ึนโดยคณะกรรมการ
 ก าหนด มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ใน
 ประเด็นเร่ืองการ รับรู้รายได ้การวดัมูลค่า และ การเปิดเผยขอ้มูล ของธุรกิจพฒันา
 อสังหาริมทรัพย ์
 

   3.1.2. ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนกับญัชีของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 โครงการ ท่ีด าเนินการเป็นนิติบุคคล
และได้ขออนุญาตท าการจดัสรรท่ีดินกบักรมท่ีดินในปีงบประมาณ 2556 (ศูนย์
ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย,์2556 : ออนไลน์)  
 

3.1.3. การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มประชากรท่ีแน่นอน  จึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสะดวกและง่ายท่ีสุดในสถานการณ์(Convenience Sampling)โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาก 1 คน ต่อ 1 โครงการ รวมเป็นจ านวน 50 คน   
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3.2 การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการด าเนินการศึกษาพื้นฐาน โดยแยกเป็นการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ คือการ
จดัท าแบบสอบถามเพื่อสอบถามนกับญัชี ผูจ้ดัท าบญัชี สมุห์บญัชี พนกังานบญัชี ของธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เก่ียวกบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การรับรู้
รายได้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้  วารสาร และส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  3.2.1.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล    

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จ  านวน 50 ราย ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นนักบัญชี ผู ้จ ัดการบัญชี 
สมุห์บญัชี พนักงานบญัชี หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชี ของธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพื่อทราบถึงความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้
รายได้ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
2)   ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
  ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจาก มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง  

2552) เร่ืองรายได ้รวมถึงการคน้ควา้จากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ 
เอกสารทางวิชาการต่างๆ ระเบียบค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นการบนัทึก
บญัชี  เก่ียวกับการรับรู้รายได้ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ และเอกสาร
อ่ืนๆ ทีเก่ียวขอ้ง 
 

  3.2.2.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ

   ขอ้มูล    มีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close ended questions) โดยใชว้ธีิส่ง
   ทางไปรษณียแ์ละแจกแบบสอบถามดว้ยผูศึ้กษา ซ่ึงแบบสอบถามสร้างข้ึนเพื่อให้
   ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชี  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ในอ าเภอ
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  เมืองเชียงใหม่ ท่ีมีต่อ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้ 
  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 
ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน 
 

 ส่วนที่  2  ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกับญัชี ต่อมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
18   เก่ียวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้  การวดัมูลค่าของรายได้  และการ
เปิดเผยข้อมูล ให้ผูต้อบแบบสอบถาม เลือกค าตอบท่ีสามารถน ามา
ปฏิบติัในการจดัท าบญัชีของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพื่อแสดงถึง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็น
แบบสอบถามปลายปิด  เป็นลกัษณะค าถามท่ีตอบถูกตอ้งตามมาตรฐาน
ก าหนด ถือเป็น  “เข้าใจ    ถูกต้อง” และ ค าตอบท่ีไม่ ถูกต้องตาม
มาตรฐานก าหนด ถือเป็น “เขา้ใจไม่ถูกตอ้ง”  

 
 ส่วนที่ 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นปัญหาในการจดัท าบญัชีภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

     ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้
 
3.3  การทดสอบเคร่ืองมือ 
 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ไปเสนอให้ ผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ( Content Validity) และขอค าแนะน าในการแกไ้ข
ปรับปรุงของค าถามแต่ละข้อว่าตรงตามจุดประสงค์ของการค้นควา้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน รวมถึงได้น า
แบบสอบถามท่ีแกไ้ขตามค าแนะน าแลว้มาด าเนินการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการส่งทาง
ไปรษณียจ์  านวน 5 ราย ไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดท้ดสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’Alpha Coefficient) ซ่ึง
เท่ากบั 0.84 จึงไดน้ าไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ 
 
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้ งหมดจะน ามาประมวลผลข้อมูลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยอาศยั
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for Social Sciences/ Personal Computer 
Plus) น าเสนอด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และจะ
น าเสนอขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ในลกัษณะขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะ
ทัว่ๆไปของขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี 
     (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 

 
ส่วนที ่2   ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจต่อมาตรฐานการบญัชี ของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ใชค้่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ(Percentage) โดยมีเกณฑ์การให้
     คะแนนตามระดบัความรู้ความเขา้ใจในแต่ละขอ้ดงัน้ี (บุญธรรม กิจปรีดา
     บริสุทธ์ิ,2553:94-96) 

 
ตอบถูก  ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 1   
ตอบไมถู่ก  ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 0 
ตอบไม่ทราบ  ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 0       
 

โดยเกณฑ์การแปลผล พิจารณาจากค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ของ ผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยใช้
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ช่วงคะแนน(ร้อยละ)   การแปลความหมาย 
     80.00 – 100.00   มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด 
     70.00 – 79.99   มีความรู้ความเขา้ใจมาก 
     60.00 – 69.99   มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
     50.00 – 59.99   มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
       0.00 – 49.99   มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
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  ส่วนที ่3   ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะ ในการจัดท าบัญชี ใช้การบรรยายเชิงพรรณนาตาม
ขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะไวใ้นแบบสอบถาม 

 
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวมรวมข้อมูล 
สถานท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ บริษทั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิติบุคคลท่ีประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และสถานท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 


