
 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การพฒันาระบบบญัชีผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) อ  าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม ่เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) มีขั้นตอน
ในการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
  ประชากร คือ กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  กลุ่มตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูล คือ กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 18 คน  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย  

จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใหท้ราบถึงบริบท ดา้นการบญัชี สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัท า
บญัชีครัวเรือน และฝึกอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือนกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่
สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามคร้ังท่ี 1  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

ขอ้มูล 
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ และ อาย ุตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งิน การบญัชี และ
แนวพระราชด าริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อออกแบบสมุดบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน 
บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  
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 4. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 3 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียน
เทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  
 5. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 4 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการบนัทึกบญัชีครัวเรือนและพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  
 6. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 5 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อออกแบบสมุดบญัชีตน้ทุนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้น
แม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  
 7. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 6 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมการจดัท าบญัชีตน้ทุนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑ์ผา้ลายเขียนเทียน 
บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  
 8. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 7 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการบนัทึกบญัชีตน้ทุนและพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีตน้ทุน
ของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  
 9. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามคร้ังท่ี 2  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

ขอ้มูล 
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ และ อาย ุ ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรายรับ รายจ่าย 
ประโยชนข์องการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 
 10. การประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 8 กบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อสรุปและรายงานผลการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือนและบญัชี
ตน้ทุนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ี แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลตามการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมกลุ่มยอ่ย จะใชก้ารจดบนัทึกบทสนทนากบักลุ่ม
แม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงบนัทึกเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
ส าคญัท่ีสุด การจดบนัทึกขอ้มูลจะแยกส่วนท่ีเป็นขอ้มูลกบัส่วนท่ีเป็นความเห็นของผูว้ิจยั น าขอ้มูลมา
สรุปเป็นขอ้สรุปยอ่ย ๆ แลว้น าขอ้สรุปเหล่านั้นมาเช่ือมโยงกนั เพ่ือใหเ้ป็นบทสรุปซ่ึงจะตอบปัญหา
ของการวจิยั (สุภางค ์  จนัทวานิช, 2559) คือ บริบทดา้นการบญัชี สภาพปัญหาและความตอ้งการ
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ในการจดัท าบญัชี และพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้น
แม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การค านวณหาค่า
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ระยะเวลำท ำกำรวจิยั 
 ระยะเวลาในการท าวิจยั 6  เดือน (มกราคม 2560 ถึง มิถุนายน 2560)  

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิยั 

กจิกรรม 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ก  าหนดแผนการส ารวจบริบท 
ดา้นการบญัชีของกลุ่มแม่บา้น
ผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้น
แม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  

 
☑ 

 

          

2. จดัเวทีชาวบา้น เพ่ือระดม
ความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน 

 
 
☑ 

          

3. ฝึกอบรมการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้น
ผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้น
แม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  

  ☑          

4. พฒันารูปแบบการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้น
ผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้น
แม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  

   ☑   
 
 

     

5. จดัเวทีชาวบา้น เพ่ือระดม
ความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการจดัท าบญัชี

   
 

☑ 
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ตน้ทุน ของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑ์
ผา้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
6. ฝึกอบรมการจดัท าบญัชีตน้ทุน
ของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลาย
เขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดั
เชียงใหม่  

    ☑        

7. พฒันารูปแบบการจดัท าบญัชี
ตน้ทุนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑ์
ผา้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

    ☑  
 
 

     

8. สงัเคราะห์และถอดบทเรียน
การด าเนินโครงการ 

     ☑       

9. จดัท ารายงาน/บทเรียนผลการ
ติดตามประเมินผลโครงการฉบบั
สมบูรณ์ 

     ☑       

 


