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บทคัดยอ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาบริบทพ้ืนที่ของหมูบานตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ 2) ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินชีวิตประจําวันในหมูบานตาเกษ               
เปนการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการโดยประชาชนมีสวนรวม เนนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชในการ
วิจัย คือ ประชาชนบานตาเกษ  พบวา ประชาชนบานตาเกษ มีการจัดสวัสดิการกองทุนตางๆ ในหมูบาน โดย
จะเปนแหลงในการหาเงินทุนหมุนเวียนแกสมาชิก ชวยในเรื่องการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ระดมเงินออม 
สงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนและใหสมาชิกกูยืม และพบวาไมมีปญหาดานการพนันที่ถือเปนรายจายท่ี
ไมกอใหเกิดประโยชน ถือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในการสรางความม่ันคงของชีวิตท่ีดี นอกจากนี้ ผูนํา
ชุมชนยังมีนโยบายในการสงเสริมใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในครัวเรือน โดยเนนการลด
รายจายที่ไมจําเปน ลดละเลิกอบายมุข สงเสริมการปลูกผักสวนครัว และประกอบอาชีพเสริม เชน ทําสวน  
รับจาง  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน ประชาชนในชุมชนยังมีแนวคิดรวมกันในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหเยาวชนคนรุนหลังไดสืบทอดและอนุรักษไว จากปราชญชาวบาน อาทิเชน ความสามารถ  จักรสานไมไผ  
ทอผาไหม  การเพาะปลูก และขยายพันธุดวยการเกษตรแบบทฤษฎีใหม ปญหาและอุปสรรคพบวา ภายใต
สภาพทางสังคมที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงขึ้นทําใหประชาชนเริ่มที่จะใหความสําคัญตอวัตถุนิยม
เพ่ิมขึ้น ทําใหหนี้สินตอครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบของอาชีพที่
คอนขางมีขอจํากัดในเรื่องของความหลากหลายของรายได และขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเปนผูหาทางแกไขปญหาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธกีารรวมบริจาคหรือการทําผาปา กฐิน 
เพ่ือรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําข้ึน แตคนในชุมชนมีความสามัคคีกันและให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานดี ที่สําคัญประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแตละ
ครัวเรือน และอยูแบบแบงปนฉันพ่ีนอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรับดวยความเต็มใจและพรอม
เพรียง ถือเปนกลุมตัวอยางที่ดีในการพัฒนาตอยอดการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน
ตอไป 
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Abstract 
Objectives of this research are 1) study area context of Taket community 

Utumpornpisai district, Sisaket province 2) study problems and obstacles of daily living in 
TaKet community. This research is an action research by using people involvement focusing 
on qualitative research rules. Research’s result will be information base in analyzing 
possibility of promoting model community in financial balance. The sample were people at 
TaKet community. Research’s result found that people at TaKet community has many 
welfares in the village. Thus, it is a way to find working capital for members, supporting 
group activity, savings mobilization, promoting public interest activity and giving loans to 
members. Moreover, research found that there is no gambling problem, which is an expense 
that has no benefit. Thus, it is a strong community that builds strong lives. Furthermore, 
community leader has planned to promote sufficient economy philosophy to apply to 
household. By focusing on reducing unnecessary expenses, reducing and quitting 
allurements, promoting homegrown vegetable plantation, and working part-time such as 
gardening, employing to add more income to household. People in the community have 
mutual idea to pass on local knowledge to the next generation to carry on and preserve 
from local scholars. For examples, ability to do bamboo wicker, weaving silk, cultivation and 
breeding new agricultural theory. However, under the various problems such as social 
situation that has progress in high-technology, people tend to favor materialism. Perhaps 
households tend to have more obligations. Due to the fact that economic situation and the 
effects of occupation that has limit on various incomes and lack of supporting budget from 
government. Therefore, the community has the way to solve capital’s problem by donating 
money and making merit to gather supporting money from various projects of the 
community. However, people in the community are harmonized and collaborated. More 
importantly, people has sufficient economy idea in each household and giving the brothers 
and sisters. Therefore, when asking for cooperation, people are willing to help, which is a 
model group in continuous development in building possibility of financial balance. 

Keywords : Model Community, Financial Balance, Taket Subdistrict 
 
บทนํา 

ประเทศไทยได มีการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เริ่มตั้งแตฉบับที่ 1-10 ระหวาง พ.ศ. 2504-2554 รวมระยะเวลา 50 ป เพ่ือเปนแนวทางเชิงประจักษในการ
บริหารประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทําใหประเทศมีความเจริญขึ้นอยางเรื่อยๆ ตามลําดับ และใน
ปจจุบันกําลังใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2560) โดยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9-10 ไดอัญเชิญ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม” ที่มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2510 มาเปน              
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารประเทศตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงปกครองแผนดิน
ไทย ทรงริเริ่มหลักเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการหลวง เพ่ือใหพสก
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นิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอยางยั่งยืนดวยวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุกระดับ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  ประชาชนอยูอยางรมเย็นเปนสุข สังคมมีความเขมแข็งและประเทศชาติมั่นคงโดยมุง
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา คือ มุงสรางความสมดุลเพ่ือความยั่งยืน หรือเปนแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมโดยรวมเปนแนวทางในการสรางภูมิคุมกันใหสังคม
พรอมรับกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกที่เห็นไดเดนชัด ไมวาจะเปนดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกภายใตยุคโลกาภิวัฒน ไปสูสถานการณที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

“การบัญชีครัวเรือน (Home Accounting)” เปนเครื่องมือประเภทหน่ึงในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีการสงเสริมใหนํามาประยุกตและบูรณาการเขากับชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย  ดวย
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถทราบประเภทของรายรับรายจายท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจําวัน แลววางแผน ประมาณการณทางการเงินเพ่ือลดคาใชจายที่ไมจําเปนทําใหเกิดการประหยัดและ
การออม และในที่สุดมีเงินเหลือเพียงพอที่จะสามารถชําระแกไขปญหาหนี้สินไดอยางย่ังยืน  (ภัทรา เรืองสิน
ภิญญา, 2554) ซึ่งหนวยงานตางๆ เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ สํานักงานพัฒนาชุมชน และสถาบันการศึกษา เปนตน ตางใหการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ดวยการจัดทําคูมือประกอบการบันทึกบัญชีครัวเรือนท่ีแตกตางกัน
ภายใตวัตถุประสงคทิศทางเดียวกัน และในงานวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตรูปแบบตามสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ซึ่งมีลักษณะรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมตอบริบทของชุมชนสามารถตอบสนองความเขาใจ และการ
จัดทําของประชาชนมากที่สุด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานให บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีทิศทาง
และแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มุงพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงความรูและที่พ่ึ งของ
ทองถิ่นและภูมิภาค เสริมสรางคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยใหเขมแข็งยั่งยืน และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ หนึ่งในยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัยและการ
ใหบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน โดยมีกลยุทธการพัฒนางานวิจัย
และการบริการวิชาการในดาน (1) พัฒนางานวิจัยดานปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน และเครือขายความรวมมือกับชุมชน โดยมีหนวยงานสนับสนุนการศึกษา คนควาและวิจัยที่ชัดเจน 
จัดหาทุนสนับสนุนอยางตอเนื่องและพอเพียงตอความตองการ (2) สงเสริมงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และดานสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงหนวยงานสถาบันและชุมชนในพ้ืนที่  (3) พัฒนาการ
บริการวิชาการในเชิงรุกและครบวงจรใหครอบคลุมทุกกลุมประชากรและภาคสวนตางๆ และ  (4) พัฒนางาน
บริการวิชาการแกชุมชน ใหบริการชุมชนในการสืบคนขอมูล จัดอบรมใหบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการ
วิจัยเพ่ืออนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (งานวิจัยและพัฒนา, 2555) ประกอบกับแผนพัฒนา
ประเทศฉบับที่ 11 ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนการวิจัยแหงชาติป 2555 – 2559  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ , 2555) ไดใหความสําคัญกับการมุงเนนการ
พัฒนาประเทศและแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูดวยตนเอง วัฒนธรรม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพ่ือความม่ันคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การ
สรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคมรวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนน
กระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน ระดมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้ง
ในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพ่ือ
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รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ 
เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  
ดังนั้น การใหบริการวิชาการแกสังคม จึงถือเปนภาระหนาที่หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในฐานะที่ เปน
สถาบันการศึกษาข้ึนอุดมศึกษา  เพ่ือเผยแพรวิชาการซ่ึงจะชวยใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการดําเนิน
ชีวิตไดดีขึ้น  

การติดตามผลการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่องหลังโครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาการ
บัญชีที่ไดจัดทําขึ้นในชื่อโครงการบริการวิชาการสูชุมชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  “ความรู ปรัชญา สูการ 
ปฏิบัติ” พบวา ประชาชนยังคงมีความตองการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยฯ เขามาสงเสริมกํากับติดตาม และเปนพ่ี
เลี้ยงในเรื่องของการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบเพ่ือสรางความสมดุลทางการเงิน เนื่องจากวา สวนใหญ
หนวยงานราชการที่ออกมาบริการวิชาการ มักจะขาดการติดตามอยางตอเน่ือง ดังนั้ น หากมหาวิทยาลัยจะ
ออกมาใหบริการ ประชาชนก็มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการเนื่องจากไดรับประโยชนจากการบริการทาง
วิชาการครั้งนี้มากความรูที่ไดรับไปสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและอนาคตได  โดยเชื่อมั่น
วาหากสามารถท่ีจะจัดทําอยางเปนระบบไดก็จะทําใหมีระเบียบในดานรายรับและรายจายมากขึ้น จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาสําคัญท่ีทําใหผูวิจัยศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาเบ้ืองตนเพ่ือหาแนวทางสรางเสริม
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสมดุลดานการใชชีวิตประจําวันทางการเงิน ทราบปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการสงเสริมการการบริหารจัดการดานการเงิน และปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางชุมชนตนแบบ
ดานความสมดุลทางการเงิน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ สามารถที่จะเสริมสรางชุมชนตนแบบดาน 
ความสมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจน
ขยายผลความสําเร็จไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร องคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน อีกท้ัง สามารถนําผลการวิจัยไปประกอบการสงเสริมนโยบายการจัดทําบัญชีครัวเรือนใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนดานงบประมาณหรือกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารงานตอไป 

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที่ของหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินชีวิตประจําวันในหมูบานตาเกษ  ตําบลตาเกษ 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
3. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินในชุมชนบาน

ตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลประโยชนงานวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหความเปนไปไดในการสงเสริมชุมชนบานตาเกษสู 
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินตอไป 
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รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ 
เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  
ดังน้ัน การใหบริการวิชาการแกสังคม จึงถือเปนภาระหนาที่หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในฐานะที่ เปน
สถาบันการศึกษาข้ึนอุดมศึกษา  เพ่ือเผยแพรวิชาการซ่ึงจะชวยใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการดําเนิน
ชีวติไดดีขึ้น  

การติดตามผลการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่องหลังโครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาการ
บัญชีที่ไดจัดทําขึ้นในชื่อโครงการบริการวิชาการสูชุมชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  “ความรู ปรัชญา สูการ 
ปฏิบัติ” พบวา ประชาชนยังคงมีความตองการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยฯ เขามาสงเสริมกํากับติดตาม และเปนพ่ี
เลี้ยงในเรื่องของการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบเพ่ือสรางความสมดุลทางการเงิน เนื่องจากวา สวนใหญ
หนวยงานราชการที่ออกมาบริการวิชาการ มักจะขาดการติดตามอยางตอเนื่อง ดังนั้ น หากมหาวิทยาลัยจะ
ออกมาใหบริการ ประชาชนก็มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการเนื่องจากไดรับประโยชนจากการบริการทาง
วิชาการคร้ังน้ีมากความรูที่ไดรับไปสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและอนาคตได  โดยเชื่อมั่น
วาหากสามารถท่ีจะจัดทําอยางเปนระบบไดก็จะทําใหมีระเบียบในดานรายรับและรายจายมากขึ้น จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาสําคัญที่ทําใหผูวิจัยศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องตนเพ่ือหาแนวทางสรางเสริม
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสมดุลดานการใชชีวิตประจําวันทางการเงิน ทราบปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการสงเสริมการการบริหารจัดการดานการเงิน และปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางชุมชนตนแบบ
ดานความสมดุลทางการเงิน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ สามารถที่จะเสริมสรางชุมชนตนแบบดาน 
ความสมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจน
ขยายผลความสําเร็จไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร องคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน อีกทั้ง สามารถนําผลการวิจัยไปประกอบการสงเสริมนโยบายการจัดทําบัญชีครัวเรือนใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนดานงบประมาณหรือกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารงานตอไป 

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที่ของหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินชีวิตประจําวันในหมูบานตาเกษ  ตําบลตาเกษ 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
3. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินในชุมชนบาน

ตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลประโยชนงานวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหความเปนไปไดในการสงเสริมชุมชนบานตาเกษสู 
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินตอไป 
 
 
 
 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample) 

  กลุมเปาหมายหลัก คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ, 2557) และเนื่องจาก
ในการเก็บแบบสอบถามโดยการลงพ้ืนที่กับกลุมประชาชนนั้น ผูวิจัยไมสามารถที่จะทําการควบคุมปจจัย
ภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลได ยกตัวอยางเชน กิจวัตรประจําวัน ภาระหนาที่ 
และการใหความรวมมือ เปนตน จึงไดทําการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ โดยมีทั้งหมด              
3 เกณฑการคัดเลือก คือ 1) กลุมตัวอยางตองเปนครัวเรือนที่มีความสนใจในการเขารวมโครงการอยางแทจริง 
2) กลุมตัวอยางตองมีความสามารถดานการเขียนอาน และการคิดคํานวณ เพ่ือทําการบันทึกบัญชีครัวเรือนให
ถูกตองและเปนปจจุบันได และ 3) กลุมตัวอยางตองสามารถเขารวมโครงการทุกครั้งที่มีการจัดเวทีวิจัยในพ้ืนที่
ได ทั้งนี้ เพื่อทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว 
(Clark et al., 2003) ทําใหบทสรุปมีกลุมตัวอยางท่ีเขารับการวิจัยตามโครงการทั้งสิ้น 40 ครัวเรือนจาก 50 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด       

ขั้นที่ 1  
ศึกษาบริบทพ้ืนที่ชุมชนตาเกษ 
- ดานปจจัยพ้ืนฐานและ

สภาพแวดลอมท่ัวไป 
- ดานการเงิน 

ปจจัยนําเขา  (Input) 
ชุมชนบานตาเกษ  
อําเภออุทุมพรพิสัย 
 จังหวัดศรีสะเกษ    

ขั้นที่ 2  

ศึกษาสภาพปญหาอุปสรรค 
ของชุมชนบานตาเกษ 

ผลลัพธ (Output) 
ขอมูลพ้ืนฐานในวิเคราะหความ
เปนไปไดในการสรางเสริมชุมชน

ตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน    
หมูบานตาเกษตําบลตาเกษ         

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏบิัติการ 

(Action Research)            
เนนการมีสวนรวมการวิจยัดวยการ

สนทนากลุม การสมัภาษณ 
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         2.  ขอบเขตดานพื้นที่  
                  พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย  คือ ชุมชนบานตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
         3.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                    งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเนนการพัฒนาหรือการ
แกปญหา โดยอาศัยการทํางานรวมกันของทีมผูวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง  
โดยมุงศึกษาสภาพทั่วไปในชีวิตประจําวัน  วิเคราะหปญหา เพ่ือหาความเปนไปไดในการสรางวงจรการพัฒนา
อยางตอเนื่องดานความสมดุลทางการเงินใหเกิดเปนชุมชนตนแบบความสมดุลทางการเงินชุมชนบานตาเกษ 
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือใหผลการปฏิบัติทางดานการเงินมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
หรือสามารถแกไขปญหาที่มีได 
         4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
           เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยคร้ังนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) มีลักษณะเปนการวิจัยและพัฒนา 
ดวยการลงสํารวจเชิงพ้ืนที่โดยใชกระบวนการสัมภาษณ (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus 
Group) และวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Action Research) (Bogdan and Biklen, 2003) ระหวาง
ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน วิทยากรกระบวนการชุมชน โดยคณะนักวิจัยไดลงพ้ืนที่ตามแหลงขอมูลตางๆ  
เพ่ือทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษาแบบมีเปาหมายที่ชัดเจน เนนการมีสวนรวมระหวาง 
ทีมงานนักวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง โดยมุงศึกษาสภาพพ้ืนฐานในดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สภาพปญหาและอุปสรรค เพ่ือนํามาวิเคราะห ความเปนไปไดในการสรางชุมชนตนแบบความ
สมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตอไป  
          
 ขั้นการเก็บขอมูลภาคสนาม 

ในการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง ผูวิจัยจะมีการติดตอประสานงานกอนที่จะลงพ้ืนที่ทุกครั้งกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเกษ หรือ ผูรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เพ่ือนําเสนอเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค เนื้อหา และกระบวนการตางๆ ที่จะดําเนินการในการลงพ้ืนที่  เพ่ือสรางการมีสวนรวม ความ
เขาใจ และการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานกับกระบวนการดําเนินการของผูวิจัย ผูวิจัยใชกระบวนการ
สัมภาษณเปนกระบวนการแรกของการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยผูชวยวิจัยจะทําสอบถามกับ
ชาวบานในชมุชนบานตาเกษ โดยเนนการใชภาษาถิ่น เนื่องจากตองการใหผูตอบแบบสอบถามสามารถสื่อสาร
และเปนการแสดงความเปนกันเองระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ โดยใชคําถามปลายเปดที่เนนให
ชาวบานแสดงรายละเอียดใหมากที่สุดโดยใชคําวาอยางไร ทําไม เพราะเหตุใด ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ
ประมาณ 10-20 นาที ตอคน/กลุม และผูชวยวิจัยจะทําการจดบันทึกขอมูลระหวางการสนทนา ทั้งนี้ เนื่องจาก
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนผูที่มีอายุมาก อาจจะมีปญหาในเรื่องการอาน การเขียน ทําใหระหวางการสนทนา
ผูวิจัยจะตองใชคําพูดที่เขาใจงายและทวนคําถามและคําตอบทุกครั้ง กอนจะทําการสรุปผลอีกครั้งระหวางการ
จดบันทึกการสนทนา หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบ ความถูกตองของคําตอบโดยใหผูตอบแบบสอบถาม
รับทราบรายละเอียดอีกครั้งวาเปนไปตามท่ีผูใหขอมูลตองการสื่อสารหรือไม หากมีขอขัดแยงก็จะทําการแกไข
ทันที  เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของขอมูล และเพื่อตอบคําถามงานวิจัยและวัตถุประสงคงานวิจัย แตละ
ประเด็นอยางชัดเจน 
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         2.  ขอบเขตดานพื้นที่  
                  พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย  คือ ชุมชนบานตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
         3.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                    งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเนนการพัฒนาหรือการ
แกปญหา โดยอาศัยการทํางานรวมกันของทีมผูวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง  
โดยมุงศึกษาสภาพทั่วไปในชีวิตประจําวัน  วิเคราะหปญหา เพ่ือหาความเปนไปไดในการสรางวงจรการพัฒนา
อยางตอเนื่องดานความสมดุลทางการเงินใหเกิดเปนชุมชนตนแบบความสมดุลทางการเงินชุมชนบานตาเกษ 
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือใหผลการปฏิบัติทางดานการเงินมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
หรือสามารถแกไขปญหาที่มีได 
         4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
           เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) มีลักษณะเปนการวิจัยและพัฒนา 
ดวยการลงสํารวจเชิงพ้ืนที่โดยใชกระบวนการสัมภาษณ (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus 
Group) และวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Action Research) (Bogdan and Biklen, 2003) ระหวาง
ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน วิทยากรกระบวนการชุมชน โดยคณะนักวิจัยไดลงพ้ืนท่ีตามแหลงขอมูลตางๆ  
เพ่ือทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษาแบบมีเปาหมายที่ชัดเจน เนนการมีสวนรวมระหวาง 
ทีมงานนักวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง โดยมุงศึกษาสภาพพ้ืนฐานในดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สภาพปญหาและอุปสรรค เพ่ือนํามาวิเคราะห ความเปนไปไดในการสรางชุมชนตนแบบความ
สมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตอไป  
          
 ขั้นการเก็บขอมูลภาคสนาม 

ในการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง ผูวิจัยจะมีการติดตอประสานงานกอนที่จะลงพ้ืนที่ทุกคร้ังกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเกษ หรือ ผูรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เพ่ือนําเสนอเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค เน้ือหา และกระบวนการตางๆ ที่จะดําเนินการในการลงพ้ืนที่  เพ่ือสรางการมีสวนรวม ความ
เขาใจ และการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานกับกระบวนการดําเนินการของผูวิจัย ผูวิจัยใชกระบวนการ
สัมภาษณเปนกระบวนการแรกของการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยผูชวยวิจัยจะทําสอบถามกับ
ชาวบานในชุมชนบานตาเกษ โดยเนนการใชภาษาถิ่น เนื่องจากตองการใหผูตอบแบบสอบถามสามารถสื่อสาร
และเปนการแสดงความเปนกันเองระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ โดยใชคําถามปลายเปดที่เนนให
ชาวบานแสดงรายละเอียดใหมากท่ีสุดโดยใชคําวาอยางไร ทําไม เพราะเหตุใด ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ
ประมาณ 10-20 นาที ตอคน/กลุม และผูชวยวิจัยจะทําการจดบันทึกขอมูลระหวางการสนทนา ทั้งนี้ เนื่องจาก
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนผูที่มีอายุมาก อาจจะมีปญหาในเรื่องการอาน การเขียน ทําใหระหวางการสนทนา
ผูวิจัยจะตองใชคําพูดที่เขาใจงายและทวนคําถามและคําตอบทุกครั้ง กอนจะทําการสรุปผลอีกครั้งระหวางการ
จดบันทึกการสนทนา หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบ ความถูกตองของคําตอบโดยใหผูตอบแบบสอบถาม
รับทราบรายละเอียดอีกครั้งวาเปนไปตามท่ีผูใหขอมูลตองการส่ือสารหรือไม หากมีขอขัดแยงก็จะทําการแกไข
ทันที  เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของขอมูล และเพื่อตอบคําถามงานวิจัยและวัตถุประสงคงานวิจัย แตละ
ประเด็นอยางชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2   บรรยากาศการลงพ้ืนที่สํารวจโจทยปญหาในพ้ืนท่ี 
 
1. ขั้นเตรียมการดานอุปกรณสนามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการหลากหลาย เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนเชิงลึก 
โดยใชอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เคร่ืองบันทึกเสียง กลองดิจิตอลที่สามารถบันทึกน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวได สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา โดยผูวิจัยไดเขาไปศึกษา ณ สถานท่ีจริงคือ หมูบานตาเกษ 
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  โดยใชบริเวณสถานที่ศาลาประชาคมเพ่ือเขาทําการ
สนทนากลุมการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล การตรวจติดตามผลการลงมือปฏิบัติการบัญชีครัวเรือน เปน
สถานที่เก็บขอมูล  
 
2. ขั้นเตรียมการข้ันตอนการสนทนา 
      ดานคําถามและการใหรหัส ผูวิจัยไดใชคําถามหลักคําถามรอง และคําถามซ้ําเพ่ือเปนการกระตุน
ใหไดคําถามที่ถูกตองตรงประเด็นมากข้ึน โดยทั่วไปการถามซ้ํามีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะใหสัมภาษณใหคําตอบที่
สมบูรณ  ชัดเจน  มีรายละเอียดตอเนื่องโดยใชรหัสคําถามแทนเปน Q  คําตอบจากผูใหสัมภาษณเปน A โดย
ผูวิจัยไดทําการแนะนําตัวและบอกถึงวัตถุประสงคในการทํางานวิจัยในครั้งนี้แกผูรวมสนทนาเพ่ือเปนการสราง
บรรยากาศและไดซักถามชื่อของผูใหสัมภาษณเปนการแลกเปลี่ยนการสนทนาเบื้องตนกอนท่ีจะเริ่มทําการ
สัมภาษณ (Kelly,  2001) ผูวิจัยไดทําการอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ขอตกลงวิจัยรวมกันเบื้องตนใน
ชุมชน ความหมายของคําวา การบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียงและวัตถุประสงคอยางชัดเจนใหแก
ผูเขารวมวิจัยดวยภาษาพ้ืนบานที่เขาใจงาย เนื่องจากผูรวมสนทนาสวนใหญเปนชาวบาน ดังนั้น การใชคําถาม 
และภาษาจึงตองมีการระมัดระวังและอธิบายไดอยางชัดเจน โดยเร่ิมตนคําถามดวยการใหบอกถึงความรูและ
ความเขาใจดานการบัญชี แลวไดนําเขาสูคําถามท่ีไดเตรียมไว (Bogdan and Biklen, 2003) หลังจากท่ีไดทํา
การสอบถามตามวัตถุประสงคที่ตองการแลว ผูชวยผูวิจัยก็ไดทําการแจกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ สมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน และการมีสวนรวมดวยการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นขอคําถาม
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ตางๆ ที่ผูวิจัยไดใหผูรวมวิจัยเปนผูสะทอนออกมาใหครอบคลุมในกระดาษแสดงความคิดเห็น ที่ผูชวยวิจัยไดทํา
การแจกให หลังจากน้ัน ก็ทําการสรุปผลแตละประเด็นของแตละกลุม แลวขอความคิดเห็นรวมถึงความถูกตอง
ในสิ่งที่ตองการสะทอนวามีความถูกตองหรือไม หลังจากนั้นจึงทําการบันทึกขอมูลอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  บรรยากาศการจัดการสนทนากลุม และการมีสวนรวมในการสนทนา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ดานบริบทพ้ืนที่และสภาพแวดลอมทั่วไป  
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 ป - 49 ป จํานวน 61 คน รองลงมาอายุ

มากกวา 60 ป จํานวน 49 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 73 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 55 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรและทํานา โดยมีรายไดประมาณ 30,000 – 50,000 บาทตอ
ป รองลงมาจากเงินเดือน/รับจาง/คาตอบแทน โดยมีรายไดประมาณ 60,000 – 100,000 บาทตอป ซึ่งมีอาชีพ
เสริมสําคัญท่ีเปนแหลงท่ีมาของรายได คือ ทําสวน เลี้ยงสัตว และจักสาน  นอกจากรายไดประจําแตละ
ครัวเรือนแลว รายไดสวนหนึ่งที่เปนปจจัยเสริมจะเกิดจากกลุมสตรีแมบานและกลุมเกษตรอินทรียชีวภาพ โดย
มีทุนเนินการรวม 1,000,000 บาท สําหรับรายจายสวนใหญเกิดจากหมวดการผลิตประมาณ 1,528,000 บาท/
ป รองลงมาเกิดจากหมวดอาหาร/ยารักษาโรค ประมาณ 850,300  บาท/ป โดยภาระหน้ีสินผูกพันสวนใหญ
เกิดจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ประมาณ 1,408,500 บาท/ป และเกิดจากกลุมองคกร 
ประมาณ 1,000,000 บาท/ป โดยไมมีภาระหนี้สินที่เกิดจากหนี้นอกระบบและนายทุนเลย 
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1.2 ดานการเงิน 
พบวา ประชาชนบานตาเกษ มีการจัดสวัสดิการกองทุนตางๆ ในหมูบาน จํานวน  5  กองทุน

ประกอบดวย 1) กองทุนหมูบาน 2) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 3) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 4) 
กองทุนผลิตขาวชุมชุม และ 5) กลุมสตรีแมบาน โดยจะเปนแหลงในการหาเงินทุนหมุนเวียนแกสมาชิก ชวยใน
เรื่องการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ระดมเงินออม สงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนและใหสมาชิกกูยืม และ
พบวาไมมีปญหาดานการพนันที่ถือเปนรายจายท่ีไมกอใหเกิดประโยชน ถือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในการ
สรางความมั่นคงของชีวิตที่ดี นอกจากน้ี ผูนําชุมชนยังมีนโยบายในการสงเสริมใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในครัวเรือน โดยเนนการลดรายจายที่ไมจําเปน ลดละเลิกอบายมุข สงเสริมการปลูกผักสวนครัว 
และประกอบอาชีพเสริม เชน ทําสวน  รับจาง  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน และพบวามีหลายครอบครัวที่
สามารถสรางรายไดจากการปลูกผักสวนครัว โดยเฉลี่ยประมาณ 400,000 บาทตอป นอกจากนี้ ประชาชนใน
ชุมชนยังแนวคิดรวมกันในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเยาวชนคนรุนหลังไดสืบทอดและอนุ รักษไว จาก
ปราชญชาวบาน อาทิเชน ความสามารถ  จักรสานไมไผ  ทอผาไหม  การเพาะปลูก และขยายพันธุดวย
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม เปนตน 

 
วัตถุประสงคที่ 2 ปญหาและอุปสรรคบริบทชุมชนของชุมชนบานตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ  
พบวา เมื่อสภาพทางสังคมท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงขึ้นทําใหประชาชนเริ่มที่จะให

ความสําคัญตอวัตถุนิยมเพ่ิมข้ึน สิ่งของบางอยางถึงแมเปนสิ่งฟุมเฟอยแตในบางมุมก็นับวาเปนสิ่งที่จําเปนที่แต
ละครัวเรือนจะตอบสนอง เชน อินเทอรเนตประจําบาน โทรศัพทมือถือรุน Smart Phone เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือ
อํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นในการติดตอสื่อสารหรือการทําธุรกรรมตางๆ ที่มากขึ้น ทําใหบางครัวเรือนตองมี
การกอหนี้สิน เพ่ือตอบสนองตอวัตถุและการบริโภคตามมา  

 
ปญหาของชุมชน 
1. หนี้สินตอครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบของอาชีพที่

คอนขางมีขอจํากัดในเรื่องของความหลากหลายของรายได    
2. ไมมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 
3. มีการอพยพไปทํางานตางถ่ิน 
4. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและจากภายนอกยังคงมีนอย 
5. ขาดทักษะดานการบริหารจัดการกลุมในชุมชน เชน กลุมอาชีพกลุมสตรีฯ ทําใหเกิดความตอเนื่อง

ของการดําเนินงาน 
6. ในบางโครงการที่จัดทําข้ึนรวมกันของหมูบาน ยังขาดความเหมาะสมในการวางแผนสงผลตอการ

นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ และอาจเกิดความลาชาของ
ความกาวหนาของงานเนื่องจาก การรับผิดชอบหลักในการเปนผูนํามักจะอยูที่กลุมคนปฏิบัติงานบางกลุม
เทานั้น 

7. มีกระแสการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยมเขามากระตุนและดึงดูดใจ 
8. มีแนวโนมในการพัฒนาที่ไมสมดุล โดยมีสิ่งลอใจดานวัตถุมากกวาที่กระทบกับการพัฒนาความสุข

ดานจิตใจที่เพิ่มขึ้น 
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อุปสรรค/จุดออนของชุมชน  
1. ประชาชนคอนขางขาดความรูในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และไมมีทักษะเสริมดานอ่ืนๆ ทํา 

ใหมีรายไดจากอาชีพที่จํากัด 
2. ในการสรางโอกาสตางๆ ในการทํากิจกรรมทั้งสวนตัวและสวนรวมคอนขางที่จะขาดงบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเปนผูหาทางแกไขปญหาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธีการรวม
บริจาคหรือการทําผาปา กฐิน เพ่ือรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําขึ้น 

3. ประชาชนเร่ิมมีการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยม 
 

จุดแข็งของชุมชน  
1. ชุมชนมีกองทุน แหลงเงินทุนในชุมชน  
2. ชุมชนมีการรวมกลุม มีกลุม/องคกรที่เขมแข็ง  
3. ผูนําหมูบาน/ผูนํากลุมองคกร มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 
4. คนในชุมชนมีความสามัคคีกันและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดี 
5. ประชาชนมีความตองการอยากจะพัฒนาศักยภาพดานอาชีพที่หลากหลากหลายอยางตอเนื่อง 
6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเปดใจยอมรับโอกาสและการมีสวนรวมตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ

ความคิด การสรางอาชีพ การวางแผนการดําเนินชีวิตจากทั้งในและนอกหนวยงานที่ไดเขามาสงเสริม 
7. ประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแตละครัวเรือน และอยูแบบแบงปนฉันพ่ี

นอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรับดวยความเต็มใจและพรอมเพรียง 
 

โอกาสของชุมชน  
1. สามารถบริหารจัดการแหลงเงินทุนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสมาชิกในชุมชนได 
2. สมาชิกในชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนในชุมชน 
3.  มีกลุม/องคกรที่เขมแข็งสามารถบริหารจัดการพัฒนาชุมชนได 
4. มีหนวยงานภาครัฐ/เอกชน องคกรเครือขาย  ใหการสงเสริมสนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณและ

ใหความรูทางวิชาการ  เปนที่ปรึกษาได 
 
 

ภาพที่ 4  การสรางรายไดจากกลุมอาชีพและรายไดจากครัวเรือน 
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อุปสรรค/จุดออนของชุมชน  
1. ประชาชนคอนขางขาดความรูในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และไมมีทักษะเสริมดานอ่ืนๆ ทํา 

ใหมีรายไดจากอาชีพท่ีจํากัด 
2. ในการสรางโอกาสตางๆ ในการทํากิจกรรมทั้งสวนตัวและสวนรวมคอนขางที่จะขาดงบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเปนผูหาทางแกไขปญหาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธีการรวม
บริจาคหรือการทําผาปา กฐิน เพ่ือรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําขึ้น 

3. ประชาชนเร่ิมมีการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยม 
 

จุดแข็งของชุมชน  
1. ชุมชนมีกองทุน แหลงเงินทุนในชุมชน  
2. ชุมชนมีการรวมกลุม มีกลุม/องคกรที่เขมแข็ง  
3. ผูนําหมูบาน/ผูนํากลุมองคกร มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 
4. คนในชุมชนมีความสามัคคีกันและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดี 
5. ประชาชนมีความตองการอยากจะพัฒนาศักยภาพดานอาชีพที่หลากหลากหลายอยางตอเนื่อง 
6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเปดใจยอมรับโอกาสและการมีสวนรวมตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ

ความคิด การสรางอาชีพ การวางแผนการดําเนินชีวิตจากทั้งในและนอกหนวยงานที่ไดเขามาสงเสริม 
7. ประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแตละครัวเรือน และอยูแบบแบงปนฉันพ่ี

นอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรับดวยความเต็มใจและพรอมเพรียง 
 

โอกาสของชุมชน  
1. สามารถบริหารจัดการแหลงเงินทุนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสมาชิกในชุมชนได 
2. สมาชิกในชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนในชุมชน 
3.  มีกลุม/องคกรที่เขมแข็งสามารถบริหารจัดการพัฒนาชุมชนได 
4. มีหนวยงานภาครัฐ/เอกชน องคกรเครือขาย  ใหการสงเสริมสนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณและ

ใหความรูทางวิชาการ  เปนที่ปรึกษาได 
 
 

ภาพที่ 4  การสรางรายไดจากกลุมอาชีพและรายไดจากครัวเรือน 
 
 
 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเบื้องตนเพ่ือหาความเปนไปไดในการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน

หมูบานตาเกษตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 
พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากประชาชนคอนขางขาดความรูในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และไมมี
ทักษะเสริมดานอื่นๆ ทําใหมีรายไดจากอาชีพท่ีจํากัด รวมทั้งขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและการกํากับ
ดูแลอยางตอเนื่องจากโครงการตางๆ ทําใหเกิดการหยุดชะงักและขาดควบคุม ติดตามอยางไดผลแทจริงแต
เนื่องจากชุมชนบานตาเกษมีความเขมแข็งดานความสามัคคีและการเปดใจรับทางดานการพัฒนาในเรื่องตางๆ 
รวมท้ังลักษณะผูนําชุมชนที่มีภาวะผูนําและความสํานึกรักพัฒนาบานเกิด รวมกับวัยรุนในหมูบานท่ีใหความ
รวมมือเปนแกนนําที่เขมแข็งในการพัฒนาและริเริ่มสรางสรรค ทําใหชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไดรับ
การสงเสริมจากหนวยงานที่กํากับดูแล เชน องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ ธนาคารเกษตรและสหกรณเพ่ือ
การเกษตร เปนตน เปนอยางดี ตลอดจนการรวมกลุมอาชีพท่ีเปนการเสริมรายได เชน การทํากระเปาพลาสติก 
การปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถสรางรายไดเสริมไดอีกชองทาง ประกอบกับ การรณรงคไมยุงเก่ียวกับ
อบายมุขทุกประเภททําใหชุมชนตาเกษเปนชุมชนสีขาว สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความพอเพียง
และมีความสุข จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะสรางแนวทางสงเสริมใหเปนชุมชนที่มีความสมดุลทางการเงินในการตอ
ยอดงานวิจัยครั้งตอไป  

กิตติกรรมประกาศ   
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2557 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวยศาสตราจารยกนก โตสุรัตน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ผูบริหารและเจาหนาท่ีกองวิจัยทุกทานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณประชาชนในชุมชนบานตาเกษทุกคน ที่
เขารวมโครงการวิจัยและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนทีมวิจัยนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชีทุกคนที่เปนปจจัยสําคัญท่ีขับเคล่ือนใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงวัตถุประสงคอยางดี ซึ่งผูวิจัย
ขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปนอยางสูงไว ณ  ที่นี้ 
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