
บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

ในการศกึษา  เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชีท่ีดีกบัประสิทธิภาพ
การท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของ ไทย  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู และท าการ
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  ซึง่มีรายละเอียดในการด าเนินวิจยั ดงันี ้

1. ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้าง และพฒันาเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากร 
 ประชากรกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกับญัชีท่ีอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาของไทยทัง้
รัฐบาลและเอกชน  จ านวน 420 คน  

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  นกับญัชีท่ีอยูใ่นสถาบนัการศกึษาของไทยทัง้รัฐบาล
และเอกชน  จ านวน  201 คน  ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์
แกน (  Krejcie and Morgan, 1970 : 608-609และบญุชม ศรีสะอาด ,  2545)  แล้วท าการสุม่แบบ
แบง่ชัน้ภมูิ (Stratified  Random  Sampling) ผู้วิจยัต้องการสุม่ตวัอยา่งร้อยละ 50% ของประชากร
แตล่ะสถาบนั ได้กลุม่ตวัอยา่ง   จ านวน 420 คน ซึง่มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 จ านวนประชากรกลุม่ตวัอยา่งและจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามของนกับญัชีในสถาบนั      
  อดุมศกึษาของไทยจ าแนกตามประเภทสถานศกึษา 

 

ประเภทสถานศึกษา 
จ านวนประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง  (คน) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

1. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลยัมหิดล 
6. มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
7. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
8. มหาวิทยาลยัศลิปากร 
9. มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
10. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
11. มหาวิทยาลยัภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 
12. มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 
13. มหาวิทยาลยัราชธานี 
14. วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย 
15. วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ 
16. วิทยาลยันครราชสีมา 
17. วิทยาลยัพิชญบณัฑิต 
18. วิทยาลยัสนัตพล 

27 
74 
45 
26 
104 
34 
19 
22 
16 
12 
6 
6 
5 
3 
7 
6 
4 
4 

14 
35 
22 
13 
52 
15 
8 
10 
7 
5 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
2 

รวม    420    201 
 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 

 งานวิจยันีจ้ะเก็บร วบรวมข้อมลูจาก แบบสอบถามท่ีสง่ให้ นกับญัชีท่ีท างานใน
สถาบนัอดุมศกึษาของไทย จ านวน  420 คน โดยในการเก็บรวบรวมครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนและวิธีการ ดงันี ้
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1. ด าเนินการจดัท าแบบสอบถาม ตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่งพร้อมกบัตรวจสอบความถกูต้อง 
และครบถ้วนของเอกสารเตรียมน าสง่ไปรษณีย์ 

2. ย่ืนขอหนงัสือราชการจาก  คณะการบญัชี  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ขอนแก่นโดยแนบพร้อม
กบัแบบสอบถามสง่ไปยงักลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

3. ด าเนินการจดัสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กบักลุม่ตวัอยา่ง  โดยท าการเร่ิมสง่
แบบสอบถามตัง้แตว่นัท่ี  10  มกราคม  2558  จ านวน 420 ฉบบั ตามท่ีอยูข่องสถาบนัอดุมศกึษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา โดยแนบซองจดหมายตดิแสตมป์ไปพร้อมกนั  เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์และความร่วมมือในการตอบกลบัทางไปรษณีย์ภายใน  15 วนั  หลงัจากได้รับ
แบบสอบถาม 

4. เม่ือครบก าหนด  ท าการตรวจสอบความถกูต้อง  ครบถ้วน  และความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลบัคืน  เปรียบเทียบกบัจ านวนแบบสอบถามท่ีส่ งไปยงักลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่
สอดคล้องกบั  Aaker, Kumar และ Day (2001) ได้น าเสนอวา่การสง่แบบสอบถาม  ต้องมีอตัราตอบ
กลบัอยา่งน้อยร้อยละ 20 จงึจะถือวา่ยอมรับได้ 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาวิเคราะห์ 

 

สถานที่ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  ขอนแก่น 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ได้สร้างตามวตัถปุระสงค์ 
และกรอบแนวคดิการวิจยัท่ีก าหนดขึน้ โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
  ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย  
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  ต าแหนง่งานในปัจจบุนั   ประสบการณ์การท างาน  และรายได้ตอ่เดือน  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 
  ส่วนที่ 2 ข้อมลูทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Checklist) จ านวน 4 ข้อ ประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมดในปัจจบุนั  จ านวน
นกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนั และระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอน 
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  ส่วนที่ 3 ความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี จ านวน 17 ข้อ 
ประกอบด้วยด้านการวางแผนการบริหารงาน  จ านวน 5 ข้อ ด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ
จ านวน 5 ข้อ ด้านการตดิตามและประเมินผล  จ านวน 4 ข้อ ด้านการปรับปรุงงานอยา่งตอ่เน่ือง
จ านวน 3 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
  ส่วนที่ 4 ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย 
ด้านการท างานต้องเช่ือถือได้  จานวน 4 ข้อ ด้านงานส าเร็จทนัเวลา  จ านวน 3 ข้อ และด้านผลงานได้
มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี และประสิทธิภาพ 

การท างาน เพ่ือเป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม 
2. น าผลของการศกึษาตามข้อ  1 มาสร้างแบบสอบถาม  โดยแบง่แบบสอบถาม  เป็น 4 สว่น 

โดยพิจารณาเนือ้หาให้ครอบคลมุกบั วตัถปุระสงค์ และกรอบแนวคดิของการวิจยั  พร้อมทัง้น า
เคร่ืองมือของ  ไพรประพนัธ์   วะชมุ (2552 : 125 – 127) มาประยกุต์ใช้ในแบบสอบถามสว่นของ
ประสิทธิภาพการท างาน  

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสม ความถกูต้องของการใช้ภาษาและครอบคลมุเนือ้หาของงานวิจยั 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค า แนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  แล้วเสนอ
ตอ่ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและครอบคลมุเนือ้หาของงานวิจยั 

5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  แล้วน า เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์อีกครัง้ 

6. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
  6.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - Out) กบันกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาของ 
ประเทศไทย จ านวน 30 คนแรก 
  6.2 การหาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) 
โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation ซึง่การปฏิบตังิานทางการบญัชี ได้คา่อ านาจจ าแนก (r) อยู่ 

ระหวา่ง 0.3449– 0.5556 และประสิทธิภาพการท างาน ได้คา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.3008 
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– 0.5200 (ดตูาราง 4-36 ภาคผนวก ข) 

  6.3 การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability Test) ของแบบสอบถามเป็นรายด้านโดยใช้คา่ 
สมัประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) ซึง่การปฏิบตังิาน
ทางการบญัชี  มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา  อยูร่ะหวา่ง  0.8882 – 0.8929 (ดตูาราง 4-36 ภาคผนวก ข) 
และประสิทธิภาพการท า งาน มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา  อยูร่ะหวา่ง  0.8885 – 0.8907  (ดตูาราง 4-36 
ภาคผนวก ข) 
 7. น าผลท่ีได้จากการตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อีกครัง้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  แล้วจดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน า ไปใช้ใน
การเก็บรวมรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยแบง่เป็น 4 
สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามใน สถาบนัอดุมศกึษา  ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาคา่ความถ่ี(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของ สถาบนัอดุมศกึษา  ใช้สถิตเิชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistic) โดยการหาคา่ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 3 และ 4 การวิเคราะห์ความคดิเห็นเก่ียว กบัการปฏิบตังิานทางการบญัชี และ
ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีใน สถาบนัอดุมศกึษา โดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา  ได้แก่ คา่เฉล่ีย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) การน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตาราง
ควบคูก่บัการบรรยาย และสรุปผลการวิจยัได้ 
 
ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามดงันี  ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2545 : 102-103) 

ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  ก าหนดให้  5 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นมาก   ก าหนดให้  4 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นปานกลาง  ก าหนดให้  3 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นน้อย   ก าหนดให้  2 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ  ก าหนดให้  1 คะแนน 
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น าคะแนนมาหาคา่เฉล่ียและใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคา่เฉล่ีย  ดงันี ้ (บญุชม ศรีสะอาด. 
2545 : 99 -100) 

คา่เฉล่ีย 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  

 ส่วนที่ 5 และ 6 การเปรียบเทียบการปฏิบตังิานทางการบญัชี  และประสิทธิภาพการ
ท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษา  จ าแนกตามประเภทสถานศกึษา  จ านวนบคุลากรทัง้หมด
ในปัจจบุนั  จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดในปัจจบุนัและระยะเวลาท่ีท าการเปิดสอนแตกตา่งกนั  โดยใช้
การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่  ตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่  2 กลุม่ ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  (Analysis of Variance : ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหคุณู  
(Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) 
 ส่วนที่ 7 การทดสอบความสมัพนัธ์และผลกระทบระหวา่งการปฏิบตังิานทางการบญัชี ท่ีมี
ตอ่ประสิทธิภาพการท างานของนกับญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบ
พหคุณู (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู  (Multiple 
Regression Analysis) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 ร้อยละ (Percentages) 
1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) 
1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถาม  
  2.1 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
  2.2 การหาคา่อ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้
เทคนิค Item - total Correlation 
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 3. สถิตท่ีิใช้ทดสอบคณุลกัษณะตวัแปร  คือ การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ  
    (Multicollinearity Test) โดยการใช้ Variance Inflation Factors (VIF) 

 4. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
4.1 F - test (ANOVA และ MANOVA) 
4.2 การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหคุณู (Multiple Correlation Analysis) 
4.3 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู  (Multiple Regression Analysis) 

        


