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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การทาวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครพึงประสงค์ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงสารวจ(Survey Study) โดยมี
วิธีดาเนินการศึกษาวิจยั ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ เกี่ ยวข้องในด้านการเงิ นและบัญชี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 192 สถานศึกษา
สถานศึกษาละ 1 คน รวม 192 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินและบัญชี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 138 คน ได้มาจาก
การสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก การวิจยั ครั้งนี้ ใช้สูตรดังต่อไปนี้
เพื่อคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (วิเชียร เกตุสิงห์. 2541: 24; อ้างอิงจาก Taro Yamane)
n


1  e 2

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N แทน จานวนประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้มีท้ งั สิ้ น จานวน 192 คน
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง การวิจยั ครั้งนี้กาหนดไว้ที่ร้อยละ 5
n

ค่าที่คานวนได้คือ n = 138 คน

192
1  192 0.052
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2. การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
และบัญชี ทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ และด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งมีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วยคาถามเกี่ ยวกับตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพ
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ
ลิเคอร์ ท (Likert Five Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามดังนี้
5 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการระดับมาก
3 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการระดับน้อย
1 หมายถึง ผูต้ อบมีความต้องการระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักคาตอบ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
โดยใช้แนวความคิดของ เบสท์ (Best. 1981 : 182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความต้องการระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความต้องการระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความต้องการระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความต้องการระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการระดับมากที่สุด
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ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือ
ในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าหนังสื อ ตารา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึง
โครงสร้างและเนื้อหาในการสร้างเครื่ องมือ
2. วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี จากเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็ น 3 ด้าน
3. สร้างเครื่ องมืออย่างละเอียดตามรู ปแบบที่ครอบคลุมโครงสร้างและเนื้ อหาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี ในรู ปมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ชนิด 5 ช่วงคะแนน
4. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งเพื่อให้ได้ขอ้ ความตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
5. นาแบบสอบถามฉบับร่ างมาปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วนาไปให้
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 3 คน พิ จารณาเพื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งพิ นิจ (Face Validity)
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2542: 251) จากนั้นผูว้ ิจยั นามาปรับปรุ งตามคาแนะนาเพื่อให้
แบบสอบถามแต่ละข้อวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - Out) กับผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาซึ่ งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน
7. นาแบบสอบถามที่เลือกแล้วไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α = coefficient) โดยใช้วธิ ีครอนบาค (Cronbach)
8. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาไปเก็บข้อมูล

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขอความร่ วมมือไปยัง
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
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2. แจกแบบสอบถามแก่ผบู้ ริ หารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครด้วยตนเอง จานวน
138 สถานศึกษาโดยให้เวลา 10 วัน
3. ผูว้ จิ ยั ไปรับแบบสอบถามจากสถานศึกษาทั้งหมด 138 แห่งด้วยตนเอง

4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ ว ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนและ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทุกฉบับ เพื่อ
คัดเลือกเอาฉบับที่สมบูรณ์ไว้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
2. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม สถานภาพในการทางาน ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางานโดยการแจกแจงความถี่ เป็ นค่า ร้อยละแล้วนาเสนอในรู ป
ตาราง
4. ศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี
3 ด้าน คือ ด้านวิชาชี พ ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ และด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม ทาการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั สังคมศาสตร์

