แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้าน การเผยแพร่ผลงานวิ จยั และงาน
สร้างสรรค์

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่อง ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณะวิชา บัญชี
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม

คณะวิชา บัญชี

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่อง
เป็ นหัวหน้าทีมวิจยั สาหรับ โครงการวิจยั ที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต หัวข้อ กระบวนทัศน์
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระยะเริ่ มต้น
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
เป็ นประสบการณ์และความรู ้ ที่ได้จากการทาวิจยั และผลการวิจยั ที่ได้ ซึ่ งเป็ นการวิจยั และพัฒนาวิสาหกิ จ
ชุมชนหัตถกรรมร่ วมสมัยไทยทรงดา ตาบลรางหวาย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และการตีพิมพ์บทความใน
วารสารพัฒ นาชุ ม ชนและคุ ณ ภาพชี วิ ต เครื อข่ า ยการบริ หารการวิ จัย ภาคเหนื อ ตอนบน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 1)
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
ที ม งานวิจัย ได้เ ข้า ไปมี ส่ วนร่ ว มในการพัฒ นาวิส าหกิ จ ชุ ม ชนหัต ถกรรมร่ ว มสมัย ไทยทรงด า ตั้งแต่ เ ริ่ ม
รวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่ หมู่ 6 และหมู่ 22 ตาบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และจัดตั้งสาเร็ จเมื่อปลายปี
2558 โดยได้เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ และหลักคิดของประชาชนในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้รับผลกระทบจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม และความเจริ ญด้านเทคโนโลยี เหมือนกัน ส่ งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิต ความ
เป็ นอยูใ่ นสังคมแบบชนบทกลายเป็ นสังคมเป็ นชุมชนเมืองซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว คนที่มีสติปัญญา มี
พื้นฐานทางเศรษฐกิ จ จะพอมี ท างเอาตัวรอดได้ ในทางตรงข้ามคนที่ ด้อยโอกาสต้องรอคอยความช่ วยเหลื อ จาก
หน่วยงานภายนอก ดังนั้นการรวมกลุ่มประชาชนเพื่อสร้างอานาจต่อรองกับกลุ่มนายทุนเป็ นเรื่ องท้าทายของทีมวิจยั
ด้วยกลยุทธ์การกระตุกความคิด การใช้ศกั ยภาพที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กาลังจะสู ญเสี ยไปเนื่ องจากความเจริ ญทาง
วัตถุเป็ นอะไรที่ตอ้ งใช้ความอดทนและความเข้าใจอย่างมาก กว่าจะสาเร็ จทาให้ทีมวิจยั ได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ มากมายซึ่ ง
จะถ่ายทอดออกมาเป็ นประสบการณ์ การศึกษากระบวนการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
กรอบแนวคิดการวิจยั มาจาก การค้นคว้าทฤษฏีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การศึกษาตัวอย่างความสาเร็ จของ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อื่น ทาให้ประจักษ์วา่ องค์ประกอบสาคัญการพัฒนามีดงั นี้

หลักคิดและวิธีการพัฒนาคน

กระบวนทัศน์การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน

หลักคิดและวิธีการพัฒนาองค์การ

หลักคิดและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการศึกษา จึงเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนที่จะวางแผนกันอย่างดีก่อนลงพื้นที่ ประกอบด้วย
1. การกาหนดปั ญหาการวิจยั ต้องหาโจทย์ให้พบ โดยใช้การศึกษาเชิงพื้นที่ คือ การเปิ ดเวทีเสวนา การใช้
เทคนิค Problem tree แบบชุมชนมีส่วนร่ วม เพื่อให้ประชาชนที่เรี ยกว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ย(Stakeholder)
ค้นพบปั ญหาด้วยตนเอง โดยทีมวิจยั เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการ
2. การกาหนดพื้นที่มีศกั ยภาพ หมายถึง การค้นหาปราชญ์ชาวบ้าน หรื อเรี ยกว่า ผูน้ าทางความคิด ผูน้ าที่มี
ฝี มือมีภูมิปัญญา ที่จะนาความสามารถของตนทาให้เกิดประโยชน์ เรี ยกว่ากระบวนการเปลี่ยนทุนทาง
สังคมให้เป็ นทุนทางเศรษฐกิจ
3. การกาหนดหน่วยวิเคราะห์ที่ชดั เจน ในที่น้ ีคือ วิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นจัดตั้งขึ้น ประกอบด้วยสมาชิก
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการผสมผสานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ได้แก่ วิธีการสังเกต วิธีการสารวจ
วิธีการสัมภาษณ์ โดยการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับสมาชิกวิสาหกิจ ในบทบาทต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน วิทยากรผูใ้ ห้ความรู ้ ผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระสานงาน ผูช้ ่วย และที่ปรึ กษา
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็ นข้อสรุ ปตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั การสะท้อนผลการสังเคราะห์ให้กบั สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในพื้นที่
เรี ยกว่าการสะท้อนข้อมูล ทาไปเพื่อค้นหาความเป็ นจริ ง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
6. การนาผลการวิเคราะห์ ไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาในการดาเนินงานของ
วิสาหกิจ
7. ผลสรุ ปการวิจยั คือ หลักคิด วิธีปฏิบตั ิของกลุ่ม และการให้คุณค่ากับผลที่ได้รับ ในการพัฒนาทั้งสาม
ด้าน ได้แก่ คน องค์กร และผลิตภัณฑ์
กระบวนการทีท่ าให้ ประสบผลสาเร็จ
1. การใช้กิจกรรมขับเคลื่อนความคิด การกระทา ซึ่งมีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต ไม่แน่นอนตายตัว หมายถึงมี
ความยึดหยุน่ สูง เพราะหลายครั้งเมื่อลงพื้นที่ดาเนินการไม่เป็ นไปตามแผน แต่ทีมวิจยั ต้องกากับให้อยู่
ในทิศทางของเป้ าหมายที่กาหนด
2. ต้องให้หน่วยวิเคราะห์เป็ นตัวแสดง มิใช่ทีมวิจยั ความเป็ นไปของการดาเนินกิจกรรมของวิสาหกิจต้อง
มาจากสมาชิกเป็ นผูก้ าหนด ทีมวิจยั เข้าแทรกแซง หรื อ ทาตัวเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินกิจกรรม เพื่อ
สังเกตการแสดงออกทางวาจา และท่าทาง ซึ่งถือเป็ นข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องพวกเขาแสดงออกให้
มากที่สุด
3. การแบ่งหน้าที่ของทีมงาน ต้องชัดเจน ประกอบด้วย ผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายจากวิสาหกิจชุมชน ผูส้ งั เกตที่คอยบันทึกภาพ บันทึกเสี ยง บันทึกข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน

5. การสะท้อนข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนและทีมวิจยั
6. การสรุ ปผล
ผู้มสี ่ วนร่ วม
ผูน้ าท้องถิ่น ผูแ้ ทนหน่วยงานฝ่ ายปกครอง ผูแ้ ทน BiZ club ประชาชนในพื้นที่ มูลนิธิโอเคไลฟ์
อุปสรรค ปัญหา
เวลามีจากัดมาก หมายถึง เวลาที่จะเข้าร่ วมดาเนินกิจกรรม เวลาในการประชุม การดาเนินการวิจยั ใช้เวลามาก
เพราะเป็ นการศึกษาเชิงพื้นที่ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ความแตกต่างทางความคิด ความต้องการ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย ทาให้หาข้อสรุ ปได้ยาก ส่งผลให้เกิดความขุ่นข้อง
หมองใจ และนาไปสู่การไม่ให้ความร่ วมมือ
วิธีการแก้ ไขปัญหา
1. การสร้างจุดยึดมัน่ ของกลุ่ม เป้ าหมายของกลุม่ ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
2. การสร้างแรงจูงใจ ด้วยความเชื่อว่าทาดีตอ้ งได้ดี ซื่อสัตย์ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
7. ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่องทีไ่ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
ผลการวิจยั
กระบวน
ทัศน์
พัฒนาคน

ความสัมพันธ์
คนกับความเชื่อ
Man + Mind
กาย+จิตสานึก

วิธีคดิ
การพึ่งตนเอง
Self-Reliance

พัฒนา
องค์กร

คนกับวิธีการจัดการ
Man + Method
กาย+จิต+ความรู ้

การจัดการกันเอง
Self-Governance

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

คนกับเครื่ องมือ
Man + Machine
กาย+จิต+ความรู ้+
ปั ญญา

เชื่อมโยงวัฒนธรรม
Culture Cluster
สู่เอกลักษณ์รูปธรรม

วิธีปฏิบัติ

วิธีให้ คุณค่ า

-พึ่งข้อมูลตนเอง
-ค้นหาภูมิปัญญา
-ค้นหาหลักฐาน
น่าเชื่อถือ
-รวมกลุ่มสร้าง
กลไก
-บูรณาการร่ วมกัน
-เชื่อมโยงกิจกรรม
ในรู ปแบบ
เครื อข่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีเอกลักษณ์ของ
ชาวไทยทรงดา

เพิ่มมูลค่าวัฒนธรรม
ของตนเอง โดย
ตนเอง เพื่อตนเอง
ความเชื่อมัน่ ศรัทธา
ในการทางานเป็ น
หมู่คณะจะเกิดพลัง
อานาจการต่อรอง
Empowerment
ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าสู่
การตลาดเชิง
วัฒนธรรม

นอกเหนือจากผลการวิจยั และการตีพิมพ์บทความ ทีมวิจยั ได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งต่อไปนี้
1. วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนและการใช้กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนา
2. ความเชื่อ ความศรัทธา ในการทาดี เป็ นแรงผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มพลังประชาชน
3. ความอดทน การทาความเข้าใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้น จะนาไปสู่ปัญญา

4. วิถีชีวติ ที่มีเสน่ห์ของชาวไทยทรงดา
5. การพัฒนาจะทาได้ตอ้ งเกิดจากความต้องการภายในของประชาชนเอง
..........................................................................

