
 

 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

แบบแผนทางการวิจัย 
 

การศกึษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจยัส ารวจ (Survey) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ท าบญัชีในกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs ท่ีประกอบการในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,227 ราย ผู้ วิจัยจะใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ไปยังผู้ ท าบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs                         
ท่ีประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
 
ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย   
 

 การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีขัน้ตอนการด าเนินงานเร่ิมจากการก าหนด
ปัญหาและค าถามในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบระเบียบวิธีการวิจยั ก าหนดสมมติฐาน ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู รวมทัง้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการ
วิจยั แล้วจึงจดัท าโครงร่างการวิจยัให้เสร็จสิน้  หลงัจากนัน้จึงได้จดัการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติ แล้วจึงจัดท ารายงานการวิจัยและน าเสนอ
ผลการวิจยัให้เสร็จสิน้     

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยครัง้นีก้ าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัยทัง้สิน้จ านวน 356 บริษัท โดยการค านวณ    
จากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane โดยก าหนดระดบัความเช่ือมั่นไว้ท่ี 95% 
และความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ดงันี ้ 
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N คือ ผู้ท าบญัชีในกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ SMEs ท่ีประกอบการใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 3,227 ราย  
e คือ คา่ความคลาดเคล่ือน 0.05 
n    คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 356 บริษัท 
 

 การวิจยัครัง้นี ้ใช้การสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการสุ่มจาก
รายช่ือผู้ท าบญัชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ท่ีประกอบการในกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 3,227 ราย  

  
เคร่ืองมือการวิจัย  
 
             เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจัย                      
เชิงส ารวจ คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เองโดยมีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

1.   ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  จากต ารา งานวิจัยท่ี               
เก่ียวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพ่ือน ามา
ก าหนดกรอบและขอบเขตเนือ้หาในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุ 

2. น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิดให้กลุ่มตวัอย่างกรอกค าตอบเอง            
(Self-administered Questionnaire) ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question) 
และปลายเปิด (Opened-Ended Question ) แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ท าบญัชี ได้แก่ เพศ อาย ุ 
  การศกึษาและสถาบนัการศกึษาในระดบัสงูสดุ ประสบการณ์การท างาน การ 
  พฒันาความรู้ตอ่เน่ือง ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทท่ีผู้ท าบญัชีปฏิบตังิาน  
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      สว่นท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบั ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
       ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 

      สว่นท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบั การแสดงความคิดเห็นตอ่มาตรฐานการรายงานทาง 
  การเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 
 
ลกัษณะของค าถามท่ีให้กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามมีลกัษณะดงันี  ้

1. ค าถามท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
2. ค าถามท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบได้หลายข้อ 
3. ค าถามท่ีให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น โดยแบง่เป็นระดบัความคดิเห็น 5 ระดบั คือ  

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 
4. ค าถามท่ีให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ โดยค าถามมีลกัษณะปลายเปิด 
 
             การให้คะแนนระดับความคิดเหน็ 
                ระดบัคะแนนของความคดิเห็นท่ีมีตอ่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่
สว่นได้เสียสาธารณะ แบง่คา่ระดบัเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

 
                เกณฑ์การให้ค่าระดบัของความคิดเห็นท่ีมีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จะน ามาแปลความหมายของค่าระดับในการวิเคราห์ตาม
หลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

    ความกว้างอตัรภาคชัน้  = สงูสดุ – ต ่าสดุ 
            จ านวนชัน้ 
     = 5 – 1 
         5 
     = 0.8 
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      นัน่คือ 
 คา่ระดบัตัง้แต ่ 4.21 - 5 .00 หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 คา่ระดบัตัง้แต ่ 3.41 - 4.20 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 คา่ระดบัตัง้แต ่ 2.61 - 3.40 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 คา่ระดบัตัง้แต ่ 1.81 - 2.60 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 คา่ระดบัตัง้แต ่ 1.00 - 1.80 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

3. น าแบบสอบถามเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ เพ่ื อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ความ
ครอบคลมุเนือ้หา เพ่ือหาคา่ความเท่ียงตรงด้านเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งไปเก็บข้อมลู 
 

ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

  ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมด้วยวิธีการส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ทางไปรษณีย์ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ ท าบัญ ชีใน กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  ห รือ SMEs ท่ีประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้กรอกข้อมลูในแบบสอบถาม โดยสง่แบบสอบถาม และจดหมายชีแ้จงเก่ียวกบั
การท าวิจยัครัง้นี ้ให้กับผู้ท าบญัชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ท่ีประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 356 บริษัท  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows Version 20 เพ่ือค านวณ
คา่สถิตติา่ง ๆ ดงันี ้
               1.   สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการแจกแจง
หรืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา สถิติท่ีใช้ได้แก่ คา่ร้อยละ โดยแสดงในรูปตาราง
แจกแจงความถ่ี และคา่เฉล่ีย  

   2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร และ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้ ANOVA (One way ANOVA) ในท่ีนีก้ าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05  
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
         
 
 

 
ปัจจยัพืน้ฐานของผู้ท าบญัชี 
- ระดบัการศกึษา 
- ประสบการณ์ท างานด้านบญัชี 
- ระดบัต าแหนง่  
- การอบรมความรู้เพ่ือเพิ่มพนู  
  ศกัยภาพด้านวิชาการ 
- การอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ตาม 
  พรบ.การบญัชี 2543 
- การเป็นสมาชิกเก่ียวกบัสิ่งพิมพ์ 
  ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพการบญัชี/ด้าน 
  ธุรกิจ 
 

 

 
ความรู้ความเข้าใจในการจดัท าบญัชี
ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้
เสียสาธารณะ 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 


