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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจยัในครัง้นี ้มุง่ศกึษาเก่ียวกบั นกับญัชีไทยกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี
ตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจยัมีวิธีด าเนินงานวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้
 3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.3 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.4 การจดัท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
3.5 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากร 
     ประชากร แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
     3.1.1.1 ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี  ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี
ในเขตจงัหวดัขอนแก่นทัง้หมดจ านวน 12 คน 
     3.1.1.2 ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชีใน
เขตจงัหวดัขอนแก่นทัง้หมดจ านวน 420 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุม่ตวัอยา่ง แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
     3.1.2.1 การสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี 
และอาจารย์ผู้สอนบญัชีในเขตจงัหวดัขอนแก่นทัง้หมดจ านวน 12 คน 
     3.1.2.2 กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และ
อาจารย์ผู้สอนบญัชี ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์ของเครซ่ีและมอร์แกน  
Robert V.Krejcie and Earyle W. Morgan. (1970) (อ้างถึงใน  ธีรวฒุิ เอกะกลุ, 2543) ได้จ านวน 
200 คน และใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้าง
ขึน้ โดยก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์จาก เนือ้หา ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดการสร้างตามเนือ้หา และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ ได้น าไปปรึกษา
ผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือตรวจสอบเนือ้หาความถกูต้องและครอบคลมุตรงตามท่ีต้องการวดั เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การรวบรวมข้อมลูในการศกึษา มีดงันี ้

1. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ส าหรับสมัภาษณ์ ผู้ท าบญัชี ผู้ มี
หน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี โดยแบบสมัภาษณ์มี 2 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัข้อมูลส่วนตวัของผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจ
การจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี 

    ตอนท่ี 2 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี 3 ด้าน 
2. แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนตวัของผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท า

บญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชี โดยแบบสอบถามมี 3 ตอนคือ 
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตวัของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัทางการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การท างานเก่ียวข้องกบังานด้านบญัชี เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ 

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี 3 ด้าน เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 52 ข้อ 

    ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความพร้อมของนกับญัชี 3 ด้าน 
 

3.3 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาโดยได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพร้อมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. ก าหนดโครงร่างของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญของ

จดุมุง่หมายและขอบเขตการศกึษา 
3. ร่างแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามแล้วน าไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิ ตรวจสอบเนือ้หา

ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม 
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4. น าแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามท่ีผ่านจากผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบแล้วน ากลบั
มาทดลองกับผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจดัท าบญัชี และอาจารย์ผู้สอนบญัชีท่ีไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่ง 

5. น าผลของแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามมาสร้างรูปแบบชัว่คราว 
6. น าแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบอีกครัง้ 
7. ปรับปรุงรูปแบบตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. ได้รูปแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม นักบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้

มาตรฐานการบญัชีตามกรอบมาตรฐานกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนท่ีเหมาะสม (ภาพท่ี 3.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  3.1 ขัน้ตอนการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

 

น ำแบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมท่ีผ่ ำนจำก

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบแลว้น ำมำทดลองกบัผูท้  ำบญัชี 

ผู ้มีหน้ำท่ีจัดท ำบัญชี ธุรกิจกำรจัดท ำบัญชี และ

อำจำรยผ์ูส้อนบญัชีท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง 

 

น าผลของแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามมาสร้าง

รูปแบบชัว่คราว 

ไดรู้ปแบบสมัภำษณ์และแบบสอบถำม 
ปรับปรุงรูปแบบตำมค ำแนะน ำของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

น ำแบบสมัภำษณ์และแบบสอบถำมให้

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบอีคร้ัง 

ร่ำงแบบสมัภำษณ์และแบบสอบถำมแลว้น ำไป

ใหผู้ท้รงคุณวฒิุช่วยตรวจสอบเน้ือหำ ควำม

ถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำร 

ก ำหนดโครงร่ำงของแบบสมัภำษณ์และ

แบบสอบถำม 

ศึกษำเอกสำรแนวคิดควำมพร้อมและงำนวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยได้ด าเนินการเก็บรวบข้อมลู ดงันี ้
  3.4.1 การเก็บข้อมลูแบบสมัภาษณ์ 
      1) ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์พูดคุย 
โดยการสัมภาษณ์จะอยู่ในประเด็นและกรอบท่ีสร้างไว้ การเก็บข้อมูลในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยศึกษาถึง
สภาพพืน้ท่ีทางสังคมและทางกายภาพของ ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการจัดท าบญัชี 
และอาจารย์ผู้สอนบญัชี  
      2) ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ด้วยตนเอง เป็นการสมัภาษณ์ ผู้ท าบญัชีจ านวน 3 
คน ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีจ านวน 3 คน  ธุรกิจการจดัท าบญัชีจ านวน 3 คน และอาจารย์ผู้สอนบญัชี 3 
คน รวมเป็น 12 คน ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการจดบนัทึก และเก็บข้อมลูเพิ่มเติมโดย
การตดิตอ่ทางโทรศพัท์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ขึน้ตามกรอบแนวคิดของการศกึษา 
  3.4.2 การเก็บข้อมลูแบบสอบถาม 
      1) ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ของ ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ี
จดัท าบญัชี  ธุรกิจ การจดัท าบญัชีและอาจารย์ผู้สอนบญัชี ท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัขอนแก่น   201 ราย  
โดยขออนุญาตหน่วยงานเพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้ท าบญัชี ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ธุรกิจการ  จดัท า
บญัชีและอาจารย์ผู้ สอนบัญชีตอบแบบสอบถาม โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลจนครบ เพ่ือให้ได้  
ข้อมลูครบตามจ านวนทัง้หมด 201 ชดุ 
      2)  น าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาทัง้หมดน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลใน  
แบบสอบถามอีกครัง้ได้แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ จ านวน 201 ชดุ 
      3) ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้มาทัง้หมด น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมลูอีกครัง้  แล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 
3.5 การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิตโิดยมีขัน้ตอนดงันี ้
  3.5.1 แบบสัมภาษณ์ 
      3.5.1.1 ข้อมลูส่วนตวัของผู้ ให้สมัภาษณ์ แจกแจงความถ่ีในรูปของตารางโดยใช้คา่ร้อย
ละ 
      3.5.1.2 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตและเอกสารท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจัยน ามา  
รวบรวมจดัหมวดหมูต่ามประเดน็ท่ีศกึษา 
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        3.5.1.3 วิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของการศกึษาและน าเสนอผลการ วิเคราะห์ใน
รูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
  
  3.5.2 แบบสอบถาม 
      3.5.2.1 ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้จากกลุม่ ตวัอยา่ง 
      3.5.2.2 น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนแบบสอบถามทกุข้อทุกฉบบัตาม  เกณฑ์ท่ี
ก าหนดลงรหสัข้อมลูบนัทกึข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS ดงันี ้

1) ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีหาคา่ร้อยละ 
2) ข้อมลูเก่ียวกบัความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี 3 ด้าน วิเคราะห์ ด้วยการ

หาคา่เฉล่ียโดยการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดงันี ้
   มากท่ีสดุ ก าหนดให้   5  คะแนน  
   มาก ก าหนดให้    4 คะแนน  
   ปานกลาง ก าหนดให้   3  คะแนน  
   น้อย ก าหนดให้    2  คะแนน  
   น้อยท่ีสดุ ก าหนดให้    1  คะแนน  
 เกณฑ์ในการแปลความหมายคา่เฉล่ีย (บญุชม ศรีสะอาด. 2541: 100 – 101) ดงันี ้
   คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดบัความพร้อมมากท่ีสดุ 
   คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดบัความพร้อมมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดบัความพร้อมปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดบัความพร้อมน้อย 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดบัความพร้อมน้อยท่ีสดุ 

3) ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ นักบญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี 
ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนโดยจ าแนกตามตวัแปร คือ เพศ ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุม่โดยใช้การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิต ิ t–test 

4) ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ นักบญัชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบญัชี  
ตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนโดยจ าแนกตามตวัแปร คือ อายุ ระดบัทางการศึกษา  
อาชีพ ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านบญัชี ระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้
การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ สมมตฐิานด้วยสถิต ิf–test 
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3.6 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจยัได้ก าหนดแนวทางในการใช้วิธีการทางสถิต ิดงันี ้
  3.6.1 สถติพิืน้ฐาน 
      1) คา่ร้อยละ (Percentage) 
      2) คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
      3) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3.6.2 สถติสิ าหรับทดสอบสมมุตฐิาน 
      1) ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ใช้สถิตคิา่ที (t-test)    
(ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2544 : 178 - 179 ) 
      2) ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
ใช้สถิต ิf – test โดยใช้สตูร (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538 : 113) 
 


