
 

บทที่ 3 

ระเบียบวธีิการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงเป็นความพยายามในการหาความรู้เพื่อแกปั้ญหาท่ี

เผชิญอยู่ ดว้ยการน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ปฏิบติัจริงในบริบทของพื้นท่ี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย

ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า ความรู้สามารถเกิดข้ึนจากความมุ่งมัน่ร่วมใจท่ีจะปฏิบติัและเรียนรู้

ร่วมกนั กระบวนการหาความรู้ใหม่ในลกัษณะน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอก

เท่านั้น แต่สามารถสร้างกลไกเพื่อการสร้างความรู้ใหม่โดยผูป้ฏิบติัไดเ้อง 

แบบการวจิัย 

 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร คือ ชาวบ้านบ้านปางหมู  หมู่  1และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู  อ า เภอเมือง             

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีมีอาชีพผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง น ้ามนังาและการเยบ็ปักชุดไต  

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จากผูท่ี้เป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ  

บา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย แบ่งเป็น 4 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มถัว่เน่าแค่บ กลุ่มถัว่แปหล่อ-   

แปย ีกลุ่มน ้ามนังา กลุ่มเยบ็ปักผา้ไต รวมทั้งส้ิน 48 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์ แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม 

โครงการอบรม และแบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์รายกลุ่มซ่ึงค าถามในการสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้

ผูถู้กสัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ซ่ึงแนวค าถามเป็นการถามเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี

ของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ความรู้ความเขา้ใจในการท าบญัชีผลิตภณัฑ ์ความตอ้งการรูปแบบการท าบญัชี การ

ท าบญัชีครัวเรือนและความรู้ในเร่ืองเศรษญกิจพอเพียง 

การสนทนากลุ่ม เป็นการใหส้มาชิกกลุ่มระดมสมอง โดยท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามแลว้ให้สมาชิกใน

กลุ่มแสดงความคิดเห็น จึงน าประเด็นท่ีไดน้ าเสนอต่อสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ หวัขอ้ในการระดมสมองเช่น 

ประโยชน์ของการบญัชี ปัญหาในการท าบญัชี แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

 โครงการอบรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการ การอบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์บา้นปางหมู หมู่ 1 และบา้นสบสอย ซ่ึงมี 5 โครงการหลกั คือ 

- โครงการศึกษาส ารวจขอ้มูลการบญัชี การเงินและการรวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิต

ผลิตภณัฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และ     

บา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนวนั ท่ี  8 ตุลาคม 2551 – 28 กุมภาพนัธ์ 2552      

ณ บา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

- โครงการให้ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จาก       

ถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังา ชาวบา้นบา้นปางหมูและบา้นสบสอยวนัท่ี  19 มีนาคม 2552    

ณ บา้นปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

- โครงการศึกษาและพฒันาการจดัท าบญัชีและการจดัการทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู และ

บา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วนั ท่ี  30 มีนาคม  - 30 พฤษภาคม 2552            

ณ บา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
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- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการท าบญัชีครัวเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์

จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย     

ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2552ณ บา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต.

ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

- โครงการติดตามและประเมินผลการจดัท าบญัชีผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือน ของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง  ถั่วเหลืองและน ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร           

บา้นปางหมู     และบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวนัท่ี 1 – 30 

มิถุนายน 2552 ณ บา้นปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 หัวขอ้ใหญ่ๆ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การจดัท า

บญัชีผลิตภณัฑ ์และการท าบญัชีครัวเรือน โดยยดึหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนการด าเนินงานวจิัย 

 แผนการด าเนินงานมีกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัตารางท่ี 3.1 ต่อไปน้ี 

ตารางที ่3.1 แผนการด าเนินงานกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตค พย ธค มค กพ มีค เม.ย พค มิ.ย กค สค กย ตค
1) ศึกษาสภาพ ศกัยภาพการท าบญัชี

ผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือนของกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกร


2) จดัเวทีชาวบา้น เพ่ือระดมความคิด

เก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ในการท าบญัชีผลิตภณัฑแ์ละบญัชี

ครัวเรือน



3) ศึกษา สงัเกตการณ์ การท าบญัชี ของ

กลุ่มแม่บา้น  

4) พฒันารูปแบบการท าบญัชีผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือน  

5)  จดัเวทีชาวบา้น เพ่ือทบทวนเก่ียวกบั 

 ความตอ้งการในการท าบญัชีผลิตภณัฑ์

และบญัชีครัวเรือน


6) ปรับปรุงพฒันารูปแบบบญัชีผลิตภณัฑ์

และบญัชีครัวเรือน 

7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ

ทุกฝ่าย  

8) สงัเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนิน

โครงการ  

9) เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัสู่

ทอ้งถ่ิน 

10) น าเสนอผลการด าเนินโครงการ 

11) จดัท ารายงาน/บทเรียนผลการติดตาม

ประเมินผลโครงการฉบบัสมบูรณ์ 

ระยะเวลา

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552กจิกรรม
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วธิีด าเนินการวจิัย 

การด าเนินการวิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท าความเขา้ใจสถานการณ์

หรือวเิคราะห์สถานการณ์ ขั้นด าเนินการ และขั้นประเมินผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขั้นท าความเข้าใจในสถานการณ์หรือวิเคราะห์สถานณ์ เป็นการท าความเข้าใจใน

สถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลและพื้นท่ีด าเนินการศึกษา เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

และมีเป้าหมายเพื่อการพฒันา โดยท่ีผูว้ิจยัออกพบปะสมาชิกกลุ่มตามบา้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ต่างๆ 

โดยเป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดเพื่อน าไปวิเคราะห์

สถานการณ์การท าบญัชีของสมาชิกแต่ละกลุ่ม 

2. ขั้นด าเนินการ โดยขั้นน้ีไดด้ าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้3 ขอ้ ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาการจัดท าบัญชีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีการท าโครงการมารองรับ

วตัถุประสงค์น้ี และมีกิจกรรมให้สมาชิกระดมสมอง การสนทนากลุ่มแล้วออกมาน าเสนอหน้าเวที

ประชาชน 

2.2 พฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร โดยมีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการโดย

ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการท าบญัชีโดยเชิญวิทยากรจาก กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้ การท าบญัชีครัวเรือน และวิทยากรจากธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาแม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้ในการจดัท าบญัชีผลิตภณัฑ์ และ

วิทยากรจากวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น

ยงัใหน้กัศึกษาจากวิทยาลยัแม่ฮ่องสอนมาเป็นผูช่้วยวจิยัโดยการตรวจการท าบญัชีของสมาชิกอีกดว้ย 

2.3 พฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใต้การพึ่ งพาทรัพยากรภายในชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมท่ีจดัมีรูปแบบท่ีหลากหลายและจดัอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่ม

เกษตรกร  โดยน าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ พร้อม

ทั้ งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาความรู้และทักษะ นักวิจัยมี

วตัถุประสงค์ในการพฒันาด้านบญัชีของวิสาหกิจชุมชน โดยได้จดัให้มีการอบรม แลกเปล่ียน และ
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พฒันารูปแบบบญัชีซ่ึงใหไ้ดม้าเพื่อสมุดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร และทา้ยท่ีสุดมีการจดักิจกรรมคือ การ

น าเสนอผลการด าเนินโครงการหลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินโครงการแลว้โดยมีการเชิญหน่วยงานต่างๆ

ของจงัหวดัมาจดัสัมมนาเช่น เกษตรจงัหวดั เกษตรอ าเภอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางหมู พฒันาการ

จงัหวดั เป็นตน้ 

3. ขั้นประเมินผล มีการจัดกิจกรรมโดยการสนทนากลุ่มเพื่อน าเสนอผลของการท าบัญชี

ผลิตภณัฑ์และบญัชีครัวเรือนของแต่ละคน น าเสนอให้กบักลุ่ม จากนั้นตวัแทนกลุ่มน าเสนอประเด็นท่ี

ได้หน้าเวทีประชาชน และกิจกรรมประกวดสมุดบญัชีดีเด่น โดยมีการให้รางวลัแก่ผูท่ี้มีการท าสมุด

บญัชีไดถู้กตอ้งและสม ่าเสมอ สุดทา้ยจึงมีการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลของวจิยัน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวธีิดงัน้ี 

1. การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ เพื่อไม่ให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์ไม่ เกร็งและตอบค าถามได้จากความคิดเห็นจริงๆ โดยผู ้วิจ ัยใช้เค ร่ืองบันทึกเสียง

(MP3)อดัเสียงการสนทนา จากนั้นจึงน าไปถอดเสียงแลว้น ามาสังเคราะห์ 

2. การสนทนากลุ่ม(Focus Group) การระดมสมอง เป็นการกิจกรรมท่ีให้สมาชิกสนทนา อภิปราย 

ระดมสมอง จากนั้นเขียนลงในกระดาษ แลว้น าเสนอต่อประชาคม 

3. แบบสอบถาม เป็นการเก็บข้อมูลด้วยการเก็บแบบสอบถามโดยถามความพึงใจและความ

คิดเห็นทั้งก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 

 

 

 




