
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูคุณคาและจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีที่ผลมีตอความ

จงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ผูวิจัยจึงไดวางแผนเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยในเรื่องประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูประกอบธุรกิจที่ใชบริการสํานักงานบัญชีในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวาหน่ึงปข้ึนไป 

กลุมตัวอยาง 

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประกอบธุรกิจที่ใชบริการสํานักงานบัญชี          

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวาหน่ึงปข้ึนไป โดยใชสูตรของ Cochran (เยาวภา 

ไชยวัฒน, 2556 : 59) และใชวิธีคํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยางที่ไมไดจัดกลุม   

(ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2554)  

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยตองการศึกษาที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 คาความ 

คลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนได ±5 และกําหนดคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยางเทากับ 

11.8260 (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2554) ซึ่งแทนคาสูตรไดดังน้ี 

วิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประชากร 

 n = 
2

22

e

ZP  

เมื่อ n  = ขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ 

 P  = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง = 11.8260 

 e  = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดข้ึนได  

 Z  = คา Z ที่ระดับความเช่ือมั่นหรือระดับนัยสําคัญ 



 59

 n = 
2

22

(3)

(2.58)(11.8260)  

  = 103.436 ≈ 104 

จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 104 ตัวอยาง เพื่อใหงานวิจัยมีความ

สมบูรณผูวิจัยเก็บแบบสอบถาม 120 ตัวอยาง (วงศกร คําเพิ่ม, 2553 : 16) จากน้ันผูศึกษาไดทําการ

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใชแบบสอบถามกับตัวกลุมตัวอยาง  

ใชบริการสํานักงานบัญชีในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวาหน่ึงปข้ึนไป ซึ่งมีเวลาและ

เต็มใจจะตอบแบบสอบถาม และกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง (Self- 

Administered Questionnaires) ใหครบตามจํานวนโควตาที่กําหนด (สุ วิมล วองวาณิช และ                 

นงลักษณ วิรัชชัย, 2546) 

การกําหนดขนาดตัวอยางตามวัตถุประสงคการวิจยั ขนาดกลุมตัวอยางจาํแนกตามวัตถุประสงค

การวิจัย 

การวิเคราะห ขนาดกลุมตัวอยาง 

การวิจัยเชิงทดลอง อยางนอย 100 คน 

การวิจัยเชิงสัมพันธ อยางนอยกลุมละ 20 คน 

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 

การศึกษาปจจัยทีส่งผลตอตัวแปรตามตองใชกลุมตัวอยาง 

10 หนวยตอ 1 ตัวแปร ในการวิจัย ขนาดกลุมตัวอยาง

รวมอยางนอย 100 คน 

การวิเคราะหองคประกอบ ขนาดกลุมตัวอยาง 5 หนวยตอ 1 ตัวแปร ขนาดกลุม

ตัวอยางรวมอยางนอย 100 คน 

การวิเคราะหจําแนก ขนาดกลุมตัวอยาง 20 หนวยตอ 1 ตัวแปร ขนาดกลุม

ตัวอยางรวมอยางนอย 100 คน 

ในกรณีที่กลุมตัวอยางมีจํานวนนอยโดยนอยกวา 20 เทาของตัวแปรอิสระตัวอยางมีตัวแปร

อิสระ 4 ตัว ดังน้ันจะตองใชกลุมตัวอยางไมนอยกวา 120 คน ในการศึกษาครั้งน้ีมีตัวแปรอิสระ 3 ตัว 

ดังน้ันสามารถใชแบบสอบจํานวน 120 ถือวาเพียงพอตอการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับการรับรูคุณคา

ที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการและ

ความจงรักภักดีที่มีตอสํานักงานบัญชี แบงเปน 4 สวน ดังน้ี 
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สวนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ ไดแก การรับรู

คุณคาผลิตภัณฑที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ ประกอบดวย คุณคาดานผลิตภัณฑ คุณคาดานบริการ คุณคา

ดานบุคลากร ดานภาพลักษณ และตนทุนรวมของผูประกอบธุรกิจ ประกอบดวย ราคา (ตนทุน) รูปตัวเงิน 

ตนทุนดานเวลา ตนทุนดานพลังงาน ตนทุนดานจิตวิทยา ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับผลประโยชนที่ผูประกอบธุรกิจไดรับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยที่สุด 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 5  หมายถึง ระดับคุณคาที่ไดรับมากทีสุ่ด 

 4  หมายถึง ระดับคุณคาที่ไดรับมาก  

 3  หมายถึง ระดับคุณคาไดรับปานกลาง 

 2  หมายถึง ระดับคุณคาที่ไดรับนอย  

 1  หมายถึง ระดับคุณคาที่ไดรับนอยที่สุด  

โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน 

มีเกณฑ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 - 5.00 หมายถึง คุณคาที่ไดรับอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 - 4.49 หมายถึง คุณคาที่ไดรับอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 - 3.49 หมายถึง คุณคาที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 - 2.49 หมายถึง คุณคาที่ไดรับอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.59 หมายถึง คุณคาที่ไดรับอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสาํนักงานบัญชี ประกอบดวยความซื่อสัตย 

ความเที่ยงธรรม ความรูความสามารถทางวิชาชีพ และความระมัดระวังรอบคอบ การปฏิบัติตนเย่ียง  

ผูประกอบวิชาชีพ ความโปรงใส มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจรรยาบรรณของสํานักงาน

บัญชี คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 5  หมายถึง ระดับจรรยาบรรณมากที่สุด 

 4  หมายถึง ระดับจรรยาบรรณมาก  

 3  หมายถึง ระดับจรรยาบรรณปานกลาง 

 2  หมายถึง ระดับจรรยาบรรณนอย  

 1  หมายถึง ระดับจรรยาบรรณนอยทีสุ่ด  
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โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน 

มีเกณฑ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 - 5.00 หมายถึง จรรยาบรรณสํานักงานบัญชีอยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 - 4.49 หมายถึง จรรยาบรรณสํานักงานบัญชีอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 - 3.49 หมายถึง จรรยาบรรณสํานักงานบัญชีอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 - 2.49 หมายถึง จรรยาบรรณสํานักงานบัญชีอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.49 หมายถึง จรรยาบรรณสํานักงานบัญชีอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

สวนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของสํานักงานบัญชี 

ประกอบดวย การใหบริการอยางรวดเร็ว การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางเทาเทียม 

การใหบริการอยางกาวหนา การใหบริการอยางสุภาพ การใหบริการอยางตอเน่ือง การใหบริการอยาง

สะดวก ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับความพึงพอใจ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด 

 4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยรวมมาก  

 3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยรวมปานกลาง 

 2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยรวมนอย  

 1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยรวมนอยทีสุ่ด  

โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน 

มีเกณฑ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด 

สวนที่ 4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีที่มีตอสํานักงานบัญชี ประกอบดวย ความ

จงรักภักดีในองคความรูของตัวสินคา ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี ความซื่อสัตยในความจงรักภักดี

และพฤติกรรมในความจงรักภักดี ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)            

5 ระดับความจงรักภักดี คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
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ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอ(ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 5  หมายถึง ระดับความจงรักภักดีโดยรวมมากที่สุด 

 4  หมายถึง ระดับความจงรักภักดีโดยรวมมาก  

 3  หมายถึง ระดับความจงรักภักดีโดยรวมปานกลาง 

 2  หมายถึง ระดับความจงรักภักดีโดยรวมนอย  

 1  หมายถึง ระดับความจงรักภักดีโดยรวมนอยทีสุ่ด  

โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน 

มีเกณฑ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552 : 74 - 75) ดังน้ี  

 คาเฉลี่ยต้ังแต 4.50 - 5.00 หมายถึง จงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 3.50 - 4.49 หมายถึง จงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 2.50 - 3.49 หมายถึง จงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.50 - 2.49 หมายถึง จงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.49 หมายถึง จงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

ในการสรางเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตาม 

ลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการรับรู คุณคาจรรยาบรรณ          

ของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจที่มีตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับเกี่ยวของกับการรับรู

คุณคาจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจที่มีตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจ

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3.  กําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงค           

ของการวิจัยโดยอาศัยแนวทางการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 4.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจทาน และนํามาปรับปรุงแกไขให

สมบูรณ 

 5.  หาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปให

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเน้ือหา 

จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ

ความสมบูรณอีกครั้ง 
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 6. หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว

ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อหาคาความเช่ือมั่น          

ของเครื่องมือ จํานวน 30 คน ของเครื่องมือทั้งหมดโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2555 : 415 - 417) 

ไดคาความเช่ือมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเทากบั 0.99 จากขอคําถาม 79 เมื่อทําการวิเคราะหแลวตัดเหลือ 

ขอคําถามที่ใชได 65 ขอ ดังแบบสอบถามในภาคผนวก 

 

ตารางท่ี 3.1 คาความเชื่อมั่นของแตละตัวแปร 

 

ตัวแปร จํานวนรายการ คาความเชื่อมั่น 

การรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ 21 0.94 

จรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี 22 0.97 

ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานบัญชี 17 0.96 

ความจงรักภักดี 9 0.94 

 

 7.  นําแบบสอบถามที่ไดหาคาความเที่ยงตรงและหาความเช่ือมั่น มาปรับปรุงแกไข

เพื่อใหแบบสอบถามมคีวามสมบรูณครอบคลมุมากข้ึน และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมลูประชากร

และกลุมตัวอยางที่ศึกษาตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาการรับรูคุณคาจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชีและความพึงพอใจที่

มีตอความจงรักภักดีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี การศึกษาครั้งน้ีทํา

การรวบรวมจาก 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสํารวจและออกแบบสอบถามผูประกอบการธุรกิจ

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 120 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยใชแบบสอบถามกับตัวกลุมตัวอยางใชบริการสํานักงานบัญชีในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวาหน่ึงปข้ึนไป ซึ่งมีเวลาและเต็มใจจะตอบแบบสอบถาม และ

กลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบในแบบสอบถามดวยตนเอง (Self- Administered Questionnaires) 

ใหครบตามจํานวนโควตาที่กําหนด 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยทําการตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวจงึนําผลทีไ่ดจากแบบสอบถามที่สมบูรณ 

จํานวน 120 ชุด ลงรหัส (Coding) เปนการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยใสรหัสแทนคําถามแตละขอดวย

การประมวลผลขอมูลที่ไดมากโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหระดับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ ของผูประกอบธุรกิจ

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบคําบรรยาย 

 2.  การวิเคราะหระดับจรรยาบรรณของสํานักงานบัญชี ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบคําบรรยาย 

 3.  การวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานักงานบัญชีของผูประกอบ

ธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอ 

ในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

 4.  การวิเคราะหระดับความจงรักภักดีตอสํานักงานบัญชีของผูประกอบธุรกิจในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบคําบรรยาย 

 5.  การวิเคราะหระดับการรับรูคุณคาที่สงมอบใหผูประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของ

สํานักงานบัญชีและความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานบัญชีที่มีผลตอความจงรักภักดี              

ของผูประกอบธุรกิจในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

 


