
บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ดา้นการจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนในต าบลมะเขือแจ ้
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มการ
ออมเงินของชุมชน ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือน และพฒันาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได ้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    ต าบลมะเขือแจ้ แบ่งเป็น 21 หมู่บา้น ผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีท าการวิจยัไปแลว้ 3 หมู่บา้น คือ 
หมู่บา้น หมู่บา้น คือ หมู่บา้นใหม่ฝายหิน โครงการวิจยั เร่ือง บ่าดีตีกลองแข่งฟ้า บ่าดีข่ีมา้แข่งตะวนั : 
สุภาษิตลา้นนา ส่ือสารสุขจากการไม่เป็นหน้ี (งบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ สสส.: ปี 2549)  และหมู่บา้นเหมืองกวกั และหมู่บา้นใหม่เหมืองกวกั โครงการวิจยั เร่ือง 
การจดัการความรู้ทางการบญัชีเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิต ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล าพูน (งบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ: ปี 2551) ดงันั้นในปี 2552 จึงเหลือ 18 หมู่บา้น 
 โครงการวิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
และสนทนากลุ่ม จากประชากร คือ ชุมชน ท่ีอาศยัอยู่ในต าบลมะเขือแจ้จ  านวน 18 หมู่บ้าน คือ 
หมู่บา้นมะเขือแจ ้หมู่บา้นสะแล่ง หมู่บา้นแจ่ม หมู่บา้นสันคะยอม  หมู่บา้นฮ่องกอม่วง หมู่บา้น สันป่า
เหียง หมู่บา้นก่ิวม่ืน หมู่บา้นป่าเป้า หมู่บา้นหนองหอย หมู่บา้นศรีดอนตนั หมู่บา้นเหล่า หมู่บา้นสันปู
เลย หมู่บา้นป่าตึง หมู่บา้นหนองเหียง หมู่บา้นคอกววั  หมู่บา้นสันตน้ผึ้ง หมู่บา้นยี่ขอ้ หมู่บา้นฮ่องกอ
ม่วง 2  จ  านวน  10,403 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัดุลยพินิจของผูเ้ก็บขอ้มูล
เป็นหลกั  คือ เก็บขอ้มูลจากโดยกลุ่มตวัอย่างจากชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในต าบลมะเขือแจจ้  านวน 18 
หมู่บา้น ท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน  199  คน 
 การศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนในต าบลมะเขือแจจ้  านวน 
18 หมู่บา้น เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการวางแผน พฒันา ส่งเสริม หรือด าเนินการวิจยัให้
ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามท าเลท่ีตั้งของหมู่บา้น เพื่อความสะดวกของ
ชุมชนในการเดินทางมาเขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี 
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  1.  กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย 11 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นสันคะยอม หมู่บา้นหนองหอย 
หมู่บา้นป่าตึง หมู่บา้นป่าเป้า หมู่บา้นศรีดอนตนั หมู่บา้นคอกววั หมู่บา้นยี่ขอ้ หมู่บา้นมะเขือแจ ้
หมู่บา้นสะแล่ง หมู่บา้นแจ่ม และหมู่บา้นเหล่า จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 52 คน 
      2.   กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย 3 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นสันป่าเหียง หมู่บา้นก่ิวม่ืน และ
หมู่บา้นสันตน้ผึ้ง จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 71 คน 
      3.  กลุ่มท่ี  3  ประกอบดว้ย 4 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นฮ่องกอม่วง หมู่บา้นสันปูเลย หมู่บา้น
หนองเหียง และหมู่บา้นฮ่องกอม่วง 2  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 76 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือหลกัในการวจิยั  9  ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
  1. โครงการเวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาความรู้ ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 1 
       2. โครงการเวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาความรู้ ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 2 
       3. โครงการเวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาความรู้ ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 3 
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ด้านการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนกลุ่มท่ี 1 
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ด้านการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนกลุ่มท่ี 2 
       6. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ด้านการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนกลุ่มท่ี 3 
  7. โครงการติดตามผลดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 

           8.  แบบสอบถาม การบนัทึกบญัชีครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน 
ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู จ านวน 18 หมู่บา้น แบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดงัน้ี 

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

ส่วนท่ี 2  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบับญัชีครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถามปลายเปิด โดยก าหนดค่าเป็นตวัเลขในระดบัการวดัแบบนาม
ก าหนด (Norminal Scales) 
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 9.  แบบสัมภาษณ์ ชุมชนในต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน จ านวน 18 หมู่บา้น 
โดยจะสัมภาษณ์ในประเด็นเหตุผลท่ีบนัทึกหรือไม่บนัทึกบญัชี และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบนัทึก
บญัชี 

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 
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 เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายของการเป็นหน้ี คือ 
   จ านวนหน้ีมากกวา่ 5,000 บาท    มีหน้ีมาก 
   จ านวนหน้ีระหวา่ง 2,500 – 5,000 บาท   มีหน้ีปานกลาง 
   จ านวนหน้ีนอ้ยกวา่ 2,500 บาท    มีหน้ีนอ้ย 
 เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายของการมีเงินออม คือ 
   จ านวนเงินออมมากกวา่ 5,000 บาท   มีเงินออมมาก 
   จ านวนเงินออมระหวา่ง 2,500 – 5,000 บาท มีเงินออมปานกลาง 
   จ านวนเงินออมนอ้ยกวา่ 2,500 บาท   มีเงินออมนอ้ย 
 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง และการวเิคราะห์ขั้นตอน เป็นตน้ 

ขอบเขตของโครงกำร  
 พื้นท่ีในการด าเนินการวจิยั คือ ต าบลมะเขือแจ ้ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู จ านวน 18 
หมู่บา้น 

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. ศึกษาสภาพดา้นการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
           

2. ฝึกอบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 

            

3. พฒันารูปแบบการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

4. ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงานของทุกฝ่าย 

            

5. จดัท ารายงาน/บทเรียนผลการ
ติดตามประเมินผลโครงการ 
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