
บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงคน้หาค าตอบโดยใชก้ารท าความเขา้ใจกบัโลกของ

ความเป็นจริง ความหมายท่ีมาจากทศันะของผูท่ี้ถูกศึกษา ซ่ึงมีความแตกต่างตามสังคม วฒันธรรม และ
แบบแผนการด าเนินชีวติ ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ สังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นการมองภาพบุคคล 
สังคมแบบองคร์วม ท าให้เราสามารถเขา้ใจประสบการณ์ของผูท่ี้ถูกศึกษาไดช้ดัเจน 

 

แบบการวจิยั 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
               1. ประชากร เป็นกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั 
               2. กลุ่มตวัอยา่ง เป็นกลุ่มเจาะจง คือ เป็นกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีสนใจท าบญัชี จ านวน 
49 คน  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  แนวค าถามในการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการ
สนทนากลุ่ม แบบสอบถาม โครงการอบรม และแบบประเมิน 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั สถานภาพ 
ทางการเงินของชุมชน ความรู้เดิมดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ความตอ้งการเรียนรู้ดา้นบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม 
  แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม แนวทางในการสนทนากลุ่มเก่ียวกบัโดยถามเก่ียวกบั
ปัญหาการบนัทึกบญัชี แนวทางแกไ้ขปัญหา และการพฒันารูปแบบการท าบญัชี 

 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ใหญ่ ๆ คือ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีครัวเรือน 
และเศรษฐกิจพอเพียง และขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีตน้ทุน 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรผู้อบล าไยสีทองและแบบ 
ประเมินการอบรม แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ใหญ่ ๆ คือ ประโยชน์ของบญัชี การบนัทึกบญัชีครัวเรือน บญัชี
ตน้ทุน การจดัหาแหล่งเงินทุน และเศรษฐกิจพอเพียง  

 แบบประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบประเมินส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการและ
แบบประเมินส าหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 การด าเนินการวิจยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท าความเขา้ใจสถานการณ์
หรือวเิคราะห์สถานการณ์ ขั้นด าเนินการ และขั้นประเมินผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ขั้นที ่1 วเิคราะห์สถานการณ์ 
   เป็นการท าความเขา้ใจในสถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลและพื้นท่ี
ด าเนินการศึกษาเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และมีเป้าหมายเพื่อการพฒันา ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัโครงการ
ประกวดการวาดรูปเศรษฐกิจพอเพียง ใหชุ้มชนเขียนส่ิงท่ีชุมชนทราบเก่ียวกบัการบญัชีและเศรษฐกิจ
พอเพียง จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของชุมชนดา้นบญัชี และจดักิจกรรมกลุ่ม
เพื่อศึกษาความรู้ดา้นบญัชี 
  ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ 
   เป็นขั้นตอนด าเนินการตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3 ขอ้ ดงัน้ี 
   1) ศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร โดยมีวธีิด าเนินการ คือจดักิจกรรมกลุ่ม 
เพื่อสอบถามความรู้ดา้นบญัชี และการบนัทึกบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 
   2) พฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร โดยมีวธีิด าเนินการ คือ จดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการการท าบญัชีแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญวทิยากรท่ีเป็นผูน้ าชุมชน นายธนาคาร และผูมี้ความรู้
ดา้นบญัชี พร้อมทั้งให้นกัศึกษาแลกเปล่ียนความรู้และฝึกทกัษะการท าบญัชีกบัชุมชน 
   3) พฒันาวสิาหกิจชุมชน โดยมีวธีิด าเนินการ คือ จดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อสอบถามการน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกบญัชีไปพฒันาวสิาหกิจชุมชน 
      ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล 
       การประเมินผลในขั้นท่ี 3  คือ  ติดตามผลการบนัทึกบญัชี โดยแจกแบบสอบถาม  
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อใหท้ราบปัญหาการบนัทึกบญัชี รูปแบบการบนัทึก 
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บญัชี และพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน จดัประกวดการบนัทึกบญัชี  
เพื่อจูงใจใหชุ้มชนท าบญัชีอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อใหท้ราบผลของการน าความรู้ไปใชใ้นวสิาหกิจชุมชน 
 

การรวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้น

เหมืองกวกั หมู่ 5 ต  าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรสามารถน าผลการ
บนัทึกบญัชี มาใชเ้ป็นทิศทางในการปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่ม
เกษตรกรมีชีวติท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ยดึหลกัทางสายกลาง รู้จกัพอ พอดี 
พอประมาณและพอใจ มีความขยนั หมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต ใฝ่หาความรู้เพื่อน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
สามารถพึ่งตนได ้พออยูพ่อกิน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข วตัถุนิยมและบริโภคนิยม ซ่ึงมีวธีิการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผูใ้หข้อ้มูล คือ คุณอ าพา  ธิแจ ้
คุณขนัแกว้ นวลยานสั คุณบุญศรี ผดัเป้า คุณบนัทุม  พาสวสัด์ิ คุณมาลยั ทานะแจ่ม คุณบุปผา สาร
พะยอม คุณอรชร มณีรัตน์ คุณอมรรัตน์ ริมายอม คุณบุญยวง ตาวงค ์คุณเหรียญทอง ลงักาพะยอม  
คุณอรพิน  สายปัญญา และคุณบุญศรี สังพนสั  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสัมภาษณ์การจดักิจกรรมกลุ่ม 
โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การจดบนัทึกและการถ่ายภาพ 
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2. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการท าบญัชีแบบมีส่วนร่วม โดยมีคุณสมเดช จนัทร์น ้า อดีตอบต.บา้น
ใหม่ฝายหินมาเล่าประสบการณ์การท าบญัชีและประโยชน์ของการท าบญัชีครัวเรือน และมีผูเ้ขา้อบรม
ทั้งส้ิน 49 คน ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามและแบบประเมิน มีวธีิการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อใหท้ราบผลของการน าขอ้มูลทางบญัชีไปใชใ้นการพฒันาวสิาหกิจ

ชุมชน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมคือ คุณบุญส่ง  ธิแจ ้คุณสมบาล ริมแจ่ม คุณเหรียญทอง ลงักาพะยอม  
คุณอมัพร มหายศ คุณอรณี มาผาบ คุณพรทนา มาผาบ คุณมาลี ริมแจ่ม คุณจนัทร์สม ค ามะยอม  
คุณอ านวยพร ปิงคะยอม คุณสุทศัน์ ปัญญาดวง คุณบุญชม ไชยวารินทร์ คุณสังวาล ปัญเจริญ  
คุณเอ้ืองค า พรมพนสั คุณบนัทุม พาสวสัด์ิ และคุณอรชร ใจใหญ่ มีเคร่ืองมือคือ แบบสัมภาษณ์ 
การจดักิจกรรมกลุ่มโดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การจดบนัทึกและการถ่ายภาพ 
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           การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1. การศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั โดยการจดักิจกรรมกลุ่ม ท าให้

สามารถวเิคราะห์ไดว้า่กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ดา้นการท าบญัชีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
แต่กลุ่มเกษตรกรไม่บนัทึกบญัชีตามความรู้ท่ีไดรั้บเน่ืองจากทอ้ใจ ตวัเลขท่ีแสดงในสมุดบญัชีมีแต่
รายจ่าย  

2. การพฒันาการจดัท าบญัชี โดยการจดัอบรมเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มเกษตรกรเห็นประโยชน์ของ
การบนัทึกบญัชี ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ไดว้า่กลุ่มเกษตรกรเห็นตวัอยา่งของการบนัทึกบญัชีและความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของครอบครัวท่ีมีการบนัทึกบญัชี ส่งผลใหก้ลุ่มเกษตรกรมีความตั้งใจท่ีจะบนัทึก
บญัชี 

3. การพฒันาวสิาหกิจชุมชน โดยจดักิจกรรมกลุ่ม ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ไดว้า่กลุ่มเกษตรกร
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกบญัชีไปวางแผนในการหารายไดต้ามระยะเวลาท่ีเกิดรายได ้

 




