
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน การเผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ผศ.ดร.น่ิมนวล วเิศษสรรพ ์    คณะวชิา   บญัชี 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        ผศ.ดร.วลัลภ บวัชุม                คณะวชิา    บญัชี 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 เป็นหวัหนา้ทีมวจิยั ส าหรับ โครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนจากสถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต หวัขอ้ กระบวนทศัน์
การพฒันาวสิาหกิจชุมชนในระยะเร่ิมตน้ 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 เป็นประสบการณ์และความรู้ ท่ีไดจ้ากการท าวิจยัและผลการวิจยัท่ีได ้   ซ่ึงเป็นการวิจยัและพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนหตัถกรรมร่วมสมยัไทยทรงด า  ต าบลรางหวาย  อ าเภอพนมทวน   จงัหวดักาญจนบุรี  และการตีพิมพบ์ทความใน
วารสารพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  เครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 1) 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

ทีมงานวิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมร่วมสมยัไทยทรงด า  ตั้ งแต่เร่ิม
รวมกลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่ 6 และหมู่ 22 ต าบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  และจดัตั้งส าเร็จเม่ือปลายปี 
2558  โดยไดเ้รียนรู้วถีิชีวติและหลกัคิดของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั แต่ไดรั้บผลกระทบจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม  และความเจริญดา้นเทคโนโลย ีเหมือนกนั  ส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิต ความ
เป็นอยูใ่นสงัคมแบบชนบทกลายเป็นสงัคมเป็นชุมชนเมืองซ่ึงการเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  คนท่ีมีสติปัญญา มี
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  จะพอมีทางเอาตัวรอดได้ ในทางตรงข้ามคนท่ีด้อยโอกาสต้องรอคอยความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก  ดงันั้นการรวมกลุ่มประชาชนเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกบักลุ่มนายทุนเป็นเร่ืองทา้ทายของทีมวิจยั
ดว้ยกลยทุธ์การกระตุกความคิด  การใชศ้กัยภาพท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีก าลงัจะสูญเสียไปเน่ืองจากความเจริญทาง
วตัถุเป็นอะไรท่ีตอ้งใชค้วามอดทนและความเขา้ใจอยา่งมาก    กวา่จะส าเร็จท าให้ทีมวิจยัไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ มากมายซ่ึง
จะถ่ายทอดออกมาเป็นประสบการณ์  การศึกษากระบวนการการพฒันาวสิาหกิจชุมชน 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

กรอบแนวคดิการวจิยั  มาจาก การคน้ควา้ทฤษฏีการพฒันาวสิาหกิจชุมชน    การศึกษาตวัอยา่งความส าเร็จของ
วสิาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน  ท าใหป้ระจกัษว์า่  องคป์ระกอบส าคญัการพฒันามีดงัน้ี 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการศึกษา จึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีจะวางแผนกนัอยา่งดีก่อนลงพ้ืนท่ี    ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดปัญหาการวจิยั    ตอ้งหาโจทยใ์หพ้บ  โดยใชก้ารศึกษาเชิงพ้ืนท่ี คือ การเปิดเวทีเสวนา การใช้
เทคนิค Problem tree  แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีเรียกวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย(Stakeholder) 
คน้พบปัญหาดว้ยตนเอง โดยทีมวจิยัเป็นผูจ้ดักระบวนการ 

2. การก าหนดพ้ืนท่ีมีศกัยภาพ  หมายถึง การคน้หาปราชญช์าวบา้น หรือเรียกวา่ ผูน้ าทางความคิด  ผูน้ าท่ีมี
ฝีมือมีภูมิปัญญา  ท่ีจะน าความสามารถของตนท าใหเ้กิดประโยชน์ เรียกวา่กระบวนการเปล่ียนทุนทาง
สงัคมใหเ้ป็นทุนทางเศรษฐกิจ 

3. การก าหนดหน่วยวเิคราะห์ท่ีชดัเจน  ในท่ีน้ีคือ วสิาหกิจชุมชนท่ีเกิดข้ึนจดัตั้งข้ึน ประกอบดว้ยสมาชิก
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยวธีิการผสมผสานเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล  ไดแ้ก่ วธีิการสงัเกต  วิธีการส ารวจ  
วธีิการสมัภาษณ์  โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัสมาชิกวสิาหกิจ  ในบทบาทต่างๆ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการ
วสิาหกิจชุมชน   วทิยากรผูใ้หค้วามรู้   ผูบ้ริโภค  ผูป้ระสานงาน  ผูช่้วย  และท่ีปรึกษา 

5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล   การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์  สงัเคราะห์เป็นขอ้สรุปตามกรอบ
แนวคิดการวจิยั การสะทอ้นผลการสงัเคราะห์ใหก้บัสมาชิกวสิาหกิจชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
เรียกวา่การสะทอ้นขอ้มูล  ท าไปเพ่ือคน้หาความเป็นจริง  จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรค 

6. การน าผลการวเิคราะห์  ไปใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานของ
วสิาหกิจ 

7. ผลสรุปการวจิยั  คือ หลกัคิด  วธีิปฏิบติัของกลุ่ม  และการใหคุ้ณคา่กบัผลท่ีไดรั้บ  ในการพฒันาทั้งสาม
ดา้น ไดแ้ก่  คน  องคก์ร  และผลิตภณัฑ ์

กระบวนการทีท่ าให้ประสบผลส าเร็จ 

1. การใชกิ้จกรรมขบัเคล่ือนความคิด การกระท า   ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็นพลวตั  ไม่แน่นอนตายตวั หมายถึงมี
ความยดึหยุน่สูง  เพราะหลายคร้ังเม่ือลงพ้ืนท่ีด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน  แต่ทีมวจิยัตอ้งก ากบัใหอ้ยู่
ในทิศทางของเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. ตอ้งใหห้น่วยวเิคราะห์เป็นตวัแสดง มิใช่ทีมวจิยั  ความเป็นไปของการด าเนินกิจกรรมของวสิาหกิจตอ้ง
มาจากสมาชิกเป็นผูก้  าหนด  ทีมวจิยัเขา้แทรกแซง หรือ  ท าตวัเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
สงัเกตการแสดงออกทางวาจา  และท่าทาง    ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลทั้งหมด  ดงันั้นจึงตอ้งพวกเขาแสดงออกให้
มากท่ีสุด 

3. การแบ่งหนา้ท่ีของทีมงาน ตอ้งชดัเจน  ประกอบดว้ย  ผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ตามบทบาทท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากวสิาหกิจชุมชน   ผูส้งัเกตท่ีคอยบนัทึกภาพ  บนัทึกเสียง  บนัทึกขอ้ความต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวสิาหกิจชุมชน 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาชุมชน   

หลกัคิดและวิธีการพฒันาคน 

หลกัคิดและวิธีการพฒันาองค์การ 

หลกัคิดและวิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ 

กระบวนทศัน์การพฒันา

วิสาหกิจชมุชน  



 
 

5. การสะทอ้นขอ้มูลของวสิาหกิจชุมชนและทีมวจิยั 
6. การสรุปผล 

ผู้มส่ีวนร่วม 

        ผูน้ าทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนหน่วยงานฝ่ายปกครอง   ผูแ้ทน BiZ club   ประชาชนในพ้ืนท่ี  มูลนิธิโอเคไลฟ์ 

อุปสรรค ปัญหา 

        เวลามีจ ากดัมาก   หมายถึง  เวลาท่ีจะเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรม  เวลาในการประชุม  การด าเนินการวจิยัใชเ้วลามาก
เพราะเป็นการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

        ความแตกต่างทางความคิด ความตอ้งการ  ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ท าใหห้าขอ้สรุปไดย้าก  ส่งผลใหเ้กิดความขุ่นขอ้ง
หมองใจ  และน าไปสู่การไม่ใหค้วามร่วมมือ 

วธีิการแก้ไขปัญหา 

1. การสร้างจุดยดึมัน่ของกลุ่ม  เป้าหมายของกลุ่ม   ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
2. การสร้างแรงจูงใจ ดว้ยความเช่ือวา่ท าดีตอ้งไดดี้  ซ่ือสตัย ์ ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

     ผลการวจิยั 

กระบวน
ทศัน์ 

ความสัมพนัธ์ วธีิคดิ วธีิปฏบิัต ิ วธีิให้คุณค่า 

พฒันาคน คนกบัความเช่ือ 
Man + Mind 
กาย+จิตส านึก 

การพึ่งตนเอง 
Self-Reliance 

-พึ่งขอ้มูลตนเอง 
-คน้หาภูมิปัญญา 
-คน้หาหลกัฐาน
น่าเช่ือถือ 

เพ่ิมมูลค่าวฒันธรรม 
ของตนเอง โดย
ตนเอง เพื่อตนเอง 

พฒันา
องคก์ร 

คนกบัวธีิการจดัการ 
Man + Method 
กาย+จิต+ความรู้ 

การจดัการกนัเอง 
Self-Governance 

-รวมกลุ่มสร้าง
กลไก 
-บูรณาการร่วมกนั 
-เช่ือมโยงกิจกรรม
ในรูปแบบ
เครือข่าย 

ความเช่ือมัน่ศรัทธา
ในการท างานเป็น
หมู่คณะจะเกิดพลงั
อ านาจการต่อรอง 
Empowerment 

พฒันา
ผลิตภณัฑ ์

คนกบัเคร่ืองมือ 
Man + Machine 
กาย+จิต+ความรู้+

ปัญญา 

เช่ือมโยงวฒันธรรม 
Culture Cluster 
สู่เอกลกัษณ์รูปธรรม 

พฒันาผลิตภณัฑ์
ใหมี้เอกลกัษณ์ของ
ชาวไทยทรงด า 

ผลิตภณัฑมี์คุณค่าสู่
การตลาดเชิง
วฒันธรรม 

  
      นอกเหนือจากผลการวจิยั และการตีพิมพบ์ทความ  ทีมวจิยั ไดเ้รียนรู้ในส่ิงต่อไปน้ี 

1. วธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและการใชกิ้จกรรมขบัเคล่ือนการพฒันา 
2. ความเช่ือ ความศรัทธา  ในการท าดี  เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการรวมกลุ่มพลงัประชาชน 

3. ความอดทน  การท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน จะน าไปสู่ปัญญา 



 
 

4. วถีิชีวติท่ีมีเสน่ห์ของชาวไทยทรงด า 
5. การพฒันาจะท าไดต้อ้งเกิดจากความตอ้งการภายในของประชาชนเอง  
 
 

.......................................................................... 


