
 
 

บทที ่3  
ระเบียบวธิีวจิัย 

     
การด าเนินการศึกษาวิจยัในแผนงานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย        

เชิงคุณภาพผนวกกบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับจ านวนประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาวจิยั วธีิด าเนินการศึกษาวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

3.1 วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ 
3.1.1 การก าหนดจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 โครงการวจิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการออกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มประชากรทั้งหมด 
สอบถามผูผ้ลิตผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่บา้นปางหมู หมู่ 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 
8 ครัวเรือน สอบถามผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ และถัว่ลิสงคัว่ จ  านวน 3 ครัวเรือนและสอบถามผูผ้ลิต
น ้ามนังาบา้นปางหมูและบา้นสบสอย จ านวน 3 ครัวเรือน 

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประเภทของขอ้มูลท่ีท าการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 14 ครัวเรือน 
2) ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์

และการคน้ควา้อิสระ ตลอดจนขอ้มูลในหมู่บา้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินการ รวมทั้ง
ไดจ้ากสถิติท่ีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งท่ีเป็นเอกสารและเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์ององค์กรและหน่ายงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การศึกษาขอ้มูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้จากการเปิดเวทีสาธารณะหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม(Participation Action Research: PAR)ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 

3.1.3 วธีิด าเนินการวจิยั 
 วธีิด าเนินการวจิยัมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยการเปิดเวทีสาธารณะรับฟัง      
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ตลอดจนเขา้ร่วมประชุมสังเกตการณ์ร่วมกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
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2) รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและขอ้มูลของชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และผูน้ าชุมชน 

3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการรวบรวมเอกสาร และศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่ สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต 
ประสิทธิภาพการผลิต ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการระดมทุนในทอ้งถ่ินเพื่อพฒันา
วิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  ถัว่ลิสงคัว่และน ้ ามนังา ตลอดจน
ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 

5) เก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ 
6) วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลขอ้มูล 
7) น าเสนอข้อมูลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตรวจสอบผลการศึกษาข้อมูลว่ามีความถูกต้อง

ใกลเ้คียงกบัสภาพความจริงมากนอ้ยเพียงใด 
8) เปิดเวทีสาธารณะสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อหารูปแบบการพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ิน 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิด   เวทีสาธารณะ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการด าเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยการเปิดโลกทรรศน์ต่างๆ คือ การจดัท า
โครงการศึกษาดูงานการผลิตและการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่ายาง    
ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงท าการผลิตเตา้เจ้ียวและซีอ้ิวขาว การผลิต
กระเทียมดองและการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง    
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการผลิตถั่วเหลืองแผ่นทรงเคร่ืองของ           
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นก่ิวม่ืน ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง และกลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่าย      
ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน หลงัจากนั้นได้จดัท า
โครงการฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ถั่วเหลืองแผ่น           
ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่และน ้ามนังาเพื่อใหมี้คุณภาพดีข้ึนไดรั้บมาตรฐานสูงข้ึน 

9) จดัท าโครงการศึกษาดูงานตวัอยา่งการผลิตและการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ 
10) จดัท าโครงการอบรมและอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันากระบวนการผลิตถั่วเหลืองแผ่น       

ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  ถัว่ลิสงคัว่และน ้ามนังาใหไ้ดม้าตรฐานอาหารและยา 
11) ด าเนินการสร้างบรรจุภณัฑ์และออกแบบตราสินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมูและ

ด าเนินการคดั แยก บรรจุสินคา้เพื่อการขายปลีกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอาหารและยา 
12) สรุปผลการวิจยั เขียนรายงานการวิจัย จดัประชุมสัมมนาน าเสนอผลการวิจัย และเผยแพร่     

องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 



-41- 
 

3.1.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งด้วยการน าข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนกลบัไป
สอบถามเพิ่มเติมแล้วจึงน ามาวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ดว้ยการค านวณหาค่าและอธิบายผลการศึกษา โดยใช้สถิติในการทดสอบ
และมีการใชส้ถิติเชิงพรรณนาในรูปความถ่ี(Frequency), ร้อยละ(Percentage), ค่าเฉล่ีย(Mean), ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และการวดัประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ฟังก์ชนัเส้นพรมแดนการผลิต
(Stochastic Frontier Function)  

การวดัประสิทธิภาพของผูผู้ผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นดว้ยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) 
เน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังามีจ านวนตวัอย่างน้อยเกินไป
เพียงกลุ่มละ 3 ตวัอยา่งจึงไม่สามารถน ามาวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไดมี้เพียงกลุ่มผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่
เท่านั้นท่ีสามารถน ามาวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินระดบัประสิทธิภาพดว้ยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) เป็น
วธีิการ Non – Parametric ซ่ึงไม่ตอ้งมีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ วธีิการน้ีสามารถวิเคราะห์ไดท้ั้งในกรณีท่ี
มีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) และยงัเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีไม่
สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองไดโ้ดยในวิธีการน้ีตอ้งการทราบแต่เพียงวา่ อะไรเป็นปัจจยัน าเขา้ 
อะไรเป็นผลผลิตท่ีไดรั้บ เพื่อความเขา้ใจในการอธิบายในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งในการอธิบายดงัน้ี 

เม่ือสมมุติว่า ในการวิจยัมีค าถามอยู่วา่ “ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่และ
น ้ามนังาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีระดบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งไร” 

จากค าถามงานวจิยัขา้งตน้ท่ีตอ้งการหาระดบัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต คือ ผูผู้ผ้ลิถัว่เหลืองแผน่ 
ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  ถัว่ลิสงคัว่และน ้ ามนังา ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้พียง 14 รายเท่านั้น ส าหรับเคร่ืองมือ
ท่ีตอ้งการใช้ในงานวิจยั ก็จะใช้วิธีการวดัประสิทธิภาพตามแนวคิดของM.J. Farrell Stochastic Frontier 
Approach (SFA) และ Data Envelopment Analysis (DEA) แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลซ่ึงมีจ านวน
ตัวอย่างเพียง 14 รายเท่านั้ น และในการวิจัยคร้ังน้ียงัไม่สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองได ้
นอกจากน้ีผูว้จิยัเองตอ้งการผอ่นคลายเง่ือนไขภายใตท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเง่ือนไขทางสถิติ ดงันั้นจึง
ไดเ้ลือกวธีิการวดัประสิทธิภาพแบบ DEA 

การก าหนดตวัแปรในแบบจ าลอง 
ส าหรับแบบจ าลองท่ีใชใ้นงานวจิยัมีดงัน้ี 

1) ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 
- ปัจจยัน าเขา้ในแบบจ าลองน้ี ประกอบดว้ย 

- มูลค่าเมล็ดถัว่เหลือง  หน่วย : บาท 
- ปริมาณแรงงานครัวเรือน  หน่วย : คน 
- ค่าฟืนท่ีใชต่้อการผลิตหน่ึงคร้ัง หน่วย : บาท 



-42- 
 

- ค่าไฟฟ้าท่ีใชต่้อคร้ัง  หน่วย : บาท 
- ค่าน ้าประปาท่ีใชต่้อคร้ัง  หน่วย : บาท 

- ผลผลิตในแบบจ าลองน้ี คือ 
-      รายรับจากการขายถัว่เหลืองแผน่ต่อคร้ัง หน่วย : บาท 

เง่ือนไขและขอ้สมมุติท่ีใชใ้นการศึกษา 
2.1) เป็นการพิจารณาทางดา้นปัจจยัการผลิต(input – orientated) 
2.2) ใชข้อ้สมมุติ Constant Return to Scale(CRS)  
2.3) จ านวนตวัอยา่ง  8   ตวัอยา่ง 

ประเด็นปัญหา : ผูผู้ผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ มีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค อยา่งไรบา้ง 
วธีิการท่ีใช ้ : การวดัประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis 
ปัจจยัน าเขา้ : มูลค่าเมล็ดถัว่เหลืองท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ, ปริมาณแรงงานครัวเรือนท่ีใชใ้นการผลิต,  
  ค่าฟืนท่ีใชต่้อการผลิตหน่ึงคร้ัง, ค่าไฟฟ้าท่ีใชต่้อคร้ัง, ค่าน ้าประปาท่ีใชต่้อคร้ัง 
ผลผลิต  : รายไดร้วมต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง 
เง่ือนไข  : ใหค้วามส าคญัทางดา้นปัจจยัการผลิต (input – orientated) 
ขอ้สมมติ : Constant Return to Scale (CRS) 

3.2 วธีิวจัิยทางการตลาด 
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาตลอดโครงการวิจัยน้ี ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร          
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวนประมาณ 50 คน 

3.2.2 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 
 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัไดม้าจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 
 1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ 
ถัว่แปย ีผา้ไต ถัว่เน่าแผน่บา้นปางหมู และบา้นสบสอย 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่ ถัว่แปหล่อแปย ีและน ้ามนังาบา้นปางหมู และบา้นสบสอย 
 3.2.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอ้มูลจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยใช้การ
สนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Groups) และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และการสังเกตในการศึกษาดูงานเพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการจดัการการตลาดในหัวขอ้
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
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 1.1) สภาพและศกัยภาพของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
 1.2) การบริหารจดัการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
 1.3) ความตอ้งการในการพฒันาการท าตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
 1.4) รูปแบบการจดัการตลาดของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของกลุ่ม เช่น ทะเบียนกลุ่ม เอกสารบนัทึกการประชุมกลุ่ม บญัชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม   
 3.2.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) รายงานผลเป็นการบรรยายประกอบการวเิคราะห์  
 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รายงานผลเป็น
การบรรยายประกอบการวเิคราะห์  

3.2.5 ขั้นตอนในการท าการวจิยั การปฏิบติัการและการด าเนินการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี  

 1) ศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบับริบทชุมชน   
 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3) ใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่ม ผูรู้้ในชุมชน ผูข้ายสินคา้ ผูซ้ื้อสินคา้ รวมทั้งการสนทนา
กลุ่ม เพื่อรวมรวมขอ้มูลการด าเนินการวิสาหกิจชุมชน ความรู้ดา้นการตลาด ความตอ้งการสินคา้ รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคใ์นการจ าหน่ายสินคา้ ใชก้ารประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการการตลาด การ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดแผนการตลาด การจดัการบรรจุภณัฑ์ การสร้างตราสินคา้ รวมทั้งการ
จดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 4) หลังจากได้ข้อมูลแล้วจึงน ามาจดัท าเป็นกิจกรรมโดยจดัแบ่งออกเป็นโครงการย่อย ๆ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) ดงัน้ี  
 4.1) การศึกษาดูงานดา้นการตลาด 
 4.2) การใหค้วามรู้ดา้นการตลาดประกอบดว้ย 
 4.2.1) การบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจใหย้ ัง่ยนื 
 4.2.2) วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มทางการตลาด 
 4.2.3) การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
 4.2.4) การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ และแผน่ป้ายฉลาก 
 4.2.4) การท าการตลาดทางตรง 
 4.2.5) การเจรจาต่อรองในภาวะตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 4.3 กิจกรรมการทดสอบตลาด 
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 5) น าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้โดยเป็นการผสมผสาน ความร่วมมือ
ระหวา่งนกัวจิยั สมาชิกกลุ่มและร้านคา้ 
 6) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลโครงการวจิยั  
 7) น าเสนอการสรุปผลการวิจยัให้กบักลุ่มไดรั้บทราบ ถึงผลการด าเนินงานตลอดโครงการ 
รวมถึงเชิญชวนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดในการวจิยั หรือปรับปรุงงานวจิยัในคร้ังต่อไป 
 8) เผยแพร่ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในรูปของซีดี วีซีดี เอกสารรายงานการวิจัย และทาง
อินเทอร์เน็ตให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสาธารณชนท่ีสนใจในการน าเอาข้อมูลจากการวิจัยไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม หรือหน่วยงาน  
 3.2.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 1) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และความคิดเห็นแบบมี
ส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมการตลาดจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงประกอบการ
สนทนากลุ่มยอ่ย  
 2) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างสอบถาม และผูรู้้ในชุมชนเก่ียวกบัสภาพ
การด าเนินงานวสิาหกิจชุมชน 
 3) การจดัให้ความรู้ด้านการตลาด เป็นการน าเสนอความรู้ วิชาการด้านการตลาดแก่กลุ่ม
วิสาหกิจตามสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจฯเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจบูรณาการร่วมกับ
ประสบการณ์ทางการตลาดของตน และสามารถใชใ้นการก าหนดกิจกรรมการตลาดต่อไป 

3.3 วธีิวจัิยทางการบัญชี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร คือ ชาวบา้นบา้นปางหมู หมู่ 1และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ท่ีมีอาชีพผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง น ้ามนังาและการเยบ็ปักชุดไต  

2) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากผู ้ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ          

บา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย แบ่งเป็น 4 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มถัว่เน่าแค่บ กลุ่มถัว่แปหล่อ-แปย ีกลุ่ม

น ้ามนังา กลุ่มเยบ็ปักผา้ไต รวมทั้งส้ิน คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด าเนินการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์ แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม โครงการ

อบรม และแบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์รายกลุ่มซ่ึงค าถามในการสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งมีอิสระ ซ่ึงแนวค าถามเป็นการถามเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของกลุ่มแต่
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ละกลุ่ม ความรู้ความเข้าใจในการท าบญัชีผลิตภัณฑ์ ความต้องการรูปแบบการท าบญัชี การท าบัญชี

ครัวเรือนและความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

การสนทนากลุ่ม เป็นการให้สมาชิกกลุ่มระดมสมอง โดยท่ีผูว้ิจยัได้ตั้งค  าถามแล้วให้สมาชิกใน

กลุ่มแสดงความคิดเห็น จึงน าประเด็นท่ีได้น าเสนอต่อสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ หัวข้อในการระดมสมองเช่น 

ประโยชน์ของการบญัชี ปัญหาในการท าบญัชี แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

 โครงการอบรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการ การอบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑ ์บา้นปางหมู หมู่ 1 และบา้นสบสอย ซ่ึงมี 5 โครงการหลกั คือ 

- โครงการศึกษาส ารวจขอ้มูลการบญัชี การเงินและการรวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จาก

ถัว่ลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู   

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วนั ท่ี 8 ตุลาคม 2551 – 28 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ บา้นปางหมูและบา้นสบสอย 

ต าบลปางหมู   อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง

และน ้ ามนังา ชาวบา้นบา้นปางหมูและบา้นสบสอยวนัท่ี  19 มีนาคม 2552 ณ บา้นปางหมู ต าบลปางหมู   

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- โครงการศึกษาและพฒันาการจัดท าบัญชีและการจัดการทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบา้นสบสอย   

ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วนัท่ี 30 มีนาคม  - 30 พฤษภาคม 2552 ณ บา้นปางหมู           

และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู   อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการท าบญัชีครัวเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง    

ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบต าบลปางหมู อ าเภอเมือง   

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน วนัท่ี  6 พฤษภาคม 2552 ณ บา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- โครงการติดตามและประเมินผลการจดัท าบญัชีผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือน ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง  ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย  

ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระหว่างวนัท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2552 ณ บา้นปางหมู        

ต าบลปางหมู   อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 หัวขอ้ใหญ่ๆ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การจดัท าบญัชี
ผลิตภณัฑ ์และการท าบญัชีครัวเรือน โดยยดึหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การด าเนินการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท าความเขา้ใจสถานการณ์หรือ

วเิคราะห์สถานการณ์ ขั้นด าเนินการ และขั้นประเมินผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ขั้นท าความเขา้ใจในสถานการณ์หรือวิเคราะห์การณ์ เป็นการท าความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา

และความตอ้งการของบุคคลและพื้นท่ีด าเนินการศึกษา เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและมีเป้าหมายเพื่อการ

พฒันา โดยท่ีผูว้จิยัออกพบปะสมาชิกกลุ่มตามบา้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ต่างๆ โดยเป็นการสนทนาแบบไม่

เป็นทางการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดเพื่อน าไปวเิคราะห์สถานการณ์การท าบญัชีของสมาชิกแต่ละ

กลุ่ม 

2) ขั้นด าเนินการ โดยขั้นน้ีไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้3 ขอ้ ดงัน้ี 

2.1) ศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร โดยมีการท าโครงการมารองรับวตัถุประสงค์

น้ีและมีกิจกรรมใหส้มาชิกระดมสมอง การสนทนากลุ่มแลว้ออกมาน าเสนอหนา้เวทีประชาชน 

2.2) พฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร โดยมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการโดยให้

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการท าบัญชีโดยเชิญวิทยากรจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์            

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มาใหค้วามรู้ การท าบญัชีครัวเรือน และวิทยากรจากธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาแม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้ในการจดัท าบญัชีผลิตภณัฑ์ และวิทยากร

จากวทิยาลยัแม่ฮ่องสอน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นยงัให้นกัศึกษา

จากวทิยาลยัแม่ฮ่องสอนมาเป็นผูช่้วยวจิยัโดยการตรวจการท าบญัชีของสมาชิกอีกดว้ย 

2.3) พฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กิจกรรมท่ีจดัมีรูปแบบท่ีหลากหลายและจดัอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร โดยน า

ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะ

วสิาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ นกัวิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาดา้นบญัชี

ของวสิาหกิจชุมชน โดยไดจ้ดัใหมี้การอบรม แลกเปล่ียน และพฒันารูปแบบบญัชีซ่ึงให้ไดม้าเพื่อสมุดบญัชี

ของกลุ่มเกษตรกร และทา้ยท่ีสุดมีการจดักิจกรรมคือ การน าเสนอผลการด าเนินโครงการหลงัจากท่ีไดมี้การ

ด าเนินโครงการแลว้โดยมีการเชิญหน่วยงานต่างๆของจงัหวดัมาจดัสัมมนาเช่น เกษตรจงัหวดั เกษตรอ าเภอ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางหมู พฒันาการจงัหวดั เป็นตน้ 

3) ขั้นประเมินผล มีการจดักิจกรรมโดยการสนทนากลุ่มเพื่อน าเสนอผลของการท าบญัชีผลิตภณัฑ์และ

บญัชีครัวเรือนของแต่ละคน น าเสนอให้กับกลุ่ม จากนั้นตัวแทนกลุ่มน าเสนอประเด็นท่ีได้หน้าเวที
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ประชาชน และกิจกรรมประกวดสมุดบญัชีดีเด่น โดยมีการใหร้างวลัแก่ผูท่ี้มีการท าสมุดบญัชีไดถู้กตอ้งและ

สม ่าเสมอ สุดทา้ยจึงมีการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลของวจิยัน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวธีิดงัน้ี 

1) การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ เพื่อไม่ให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์ไม่เกร็งและตอบค าถามไดจ้ากความคิดเห็นจริงๆ โดยผูว้จิยัใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง(MP3)อดัเสียงการ

สนทนา จากนั้นจึงน าไปถอดเสียงแลว้น ามาสังเคราะห์ 

2) การสนทนากลุ่ม(Focus Group) การระดมสมอง เป็นการกิจกรรมท่ีให้สมาชิกสนทนา อภิปราย 

ระดมสมอง จากนั้นเขียนลงในกระดาษ แลว้น าเสนอต่อประชาคม 

3) แบบสอบถาม เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยการเก็บแบบสอบถามโดยถามความพึงใจและความคิดเห็นทั้ง

ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 




