
บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research 
: PAR) ดา้นการจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้
ประโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมการผลิตของกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
เป็นส่วนส าคัญในการขบัเคล่ือน และพฒันาธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่ งตนเองได้ โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 โครงการวิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
และสนทนากลุ่ม จากประชากร คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่  
อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ จ  านวน 75 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง โดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัดุลย
พินิจของผูเ้ก็บขอ้มูลเป็นหลกั  คือ เก็บขอ้มูลจากสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 43 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือหลกัในการวจิยั 7 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 1. การจดัโครงการ “เวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของชุมชนดา้นการเงิน” จดั
ข้ึนโดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้ สมาชิกเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่
แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไดท้บทวนรูปแบบ ปัญหา และความตอ้งการดา้นการบริหารการเงิน
แบบมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มไดด้ าเนินการมาว่าเป็นอย่างไร และตอ้งการให้มีการส่งเสริมสนบัสนุน และ
พฒันาด้านการเงินอย่างไรบา้ง ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะได้น ามาประกอบการด าเนินการ
ส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาดา้นการเงินใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มต่อไป 
 2. การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การบริหารการเงิน” เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ในการส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาดา้น
การเงินใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่ม 
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 3. การจดัโครงการ “เวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของชุมชนดา้นการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง” จดัข้ึนโดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้ สมาชิกเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้น
เจดีย์แม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ทบทวนรูปแบบ ปัญหา และความ
ตอ้งการดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกลุ่มไดด้ าเนินการมาว่าเป็นอย่างไร และตอ้งการให้มี
การส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบา้ง ซ่ึงจะเป็นขอ้มูล
ส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะได้น ามาประกอบการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพฒันาด้านการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มต่อไป 
 4. การจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การบญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุน และ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพฒันาด้านการบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่ม  
 5. โครงการติดตามผลด้านการเงิน การบญัชีครัวเรือน การบญัชีตน้ทุน และเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อติดตามความกา้วหนา้หลงัจากการฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อรับทราบปัญหา ตลอดจน
ให้ขอ้แนะน าในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งพฒันารูปแบบการบริหารการเงิน การบญัชีครัวเรือน การ
บญัชีตน้ทุน และเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่ม 

6.  แบบสอบถาม การบนัทึกบญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุน และเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว  ต.แม่แฝกใหม่  อ.  สันทราย จ.เชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2  
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น อาย ุและ 
เพศ โดยก าหนดค่าเป็นตวัเลขในระดบัการวดัแบบนามก าหนด (Norminal Scales) 

ส่วนท่ี 2  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบับญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุน และเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถามปลายเปิด โดยก าหนดค่าเป็นตวัเลขในระดบัการวดัแบบนาม
ก าหนด (Norminal Scales) 
 7. แบบสัมภาษณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว  ต.แม่แฝกใหม่  อ.  สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ โดยจะสัมภาษณ์ในประเด็นเหตุผลท่ีบนัทึกหรือไม่บนัทึกบญัชี และประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการบนัทึกบญัชี 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามกรอบขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้โดยมีวธีิการการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชน คณะนกัวจิยัไดล้งพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากการรวบรวมจากเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารของกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตวักนัใน
ชุมชน เอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาค และส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนปฏิบติังานของโครงการ จากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกตการมีส่วนร่วม และการจดักิจกรรมกลุ่ม  
 3. การเก็บรวมรวมขอ้มูลทางดา้นการเงินและการบญัชีจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการผสมผสานทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 
 แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 เกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้ะแนนประโยชน์และการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
    มากท่ีสุด  5 คะแนน 
    มาก   4 คะแนน 
    ปานกลาง 3 คะแนน 
    นอ้ย  2 คะแนน 
    นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
 เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายของประโยชน์และการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51–5.00  มีประโยชน์และการปฏิบติัมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51–4.50  มีประโยชน์และการปฏิบติัมาก 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง   2.51–3.50 มีประโยชน์และการปฏิบติัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.51–2.50   มีประโยชน์และการปฏิบติันอ้ย 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.00–1.50   มีประโยชน์และการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง และการวเิคราะห์ขั้นตอน เป็นตน้ 
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ขอบเขตของโครงกำร  
 พื้นท่ีในการด าเนินการวจิยั คือ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่   
อ. สันทราย จ.เชียงใหม่  

ระยะเวลำท ำกำรวจิัย 
 ระยะเวลาในการท าวจิยั 12 เดือน (ตุลาคม 2551 ถึง กนัยายน 2552)  

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัย 

กจิกรรม 

ระยะเวลำ 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ตค พย ธค มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย 

1. ศึกษาสภาพ และศกัยภาพดา้น
การเงิน 

 
           

2. ศึกษาสภาพ และศกัยภาพดา้น
การบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 

 
           

3. จดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดม
ความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในดา้นการเงิน 

            

4. จดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดม
ความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในดา้นการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

5. ฝึกอบรมการบริหารการเงิน             
6. ฝึกอบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 

            

7. พฒันารูปแบบการบริหารการเงิน
แบบมีส่วนร่วม 

            

8. พฒันารูปแบบการบญัชีตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมี
ส่วนร่วม 

            

9. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ของทุกฝ่าย 
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กจิกรรม 

ระยะเวลำ 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ตค พย ธค มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย 

10. สงัเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินโครงการ 

            

11. เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
งานวจิยัสู่ทอ้งถ่ิน 

            

12. น าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
 

            

13. จดัท ารายงาน/บทเรียนผลการ
ติดตามประเมินผลโครงการฉบบั
สมบูรณ์ 

            

 

 




