แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้าน นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สงั คม

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง.....ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ............คณะวิชา/หน่วยงาน...........คณะบัญชี......................................
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก ….ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์........คณะวิชา/หน่วยงาน...........คณะบัญชี.....................................
3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
คณบดีคณะบัญชี กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ กํากับและควบคุมการ
ดําเนินงานของคณะให้เป็ นไปตามแผนงาน ติดตามและประเมินผล
หัวหน้าโครงการวิจยั และพัฒนา หัวข้อ นวัตกรรมเครื่ องมือทางสังคมที่เหมาะสมกับการออมทรัพย์ของ
ชุมชนรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
สอนวิชา ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการบัญชี ทั้งในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
การพัฒนาชุมชนด้วยการวิจยั พัฒนาและกิจกรรมขับเคลื่อน
5. บริบทหรือความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
เนื่องจากผูเ้ ล่าประสบการณ์ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั นวัตกรรมเครื่ องมือทางสังคมที่เหมาะสมกับการออม
ทรัพย์ของชุมชนรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยรังสิ ต
และได้ลงมือทําวิจยั ร่ วมกับนักวิจยั ชุมชน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและศักยภาพพลเมือง ทําให้ได้
ประสบการณ์ในวิธีการวิจยั ที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากวิธีวจิ ยั ที่มกั ใช้กนั ในการวิจยั ทางการบัญชีโดยสิ้ นเชิง ต้องการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยเรี ยกการวิจยั นี้ ว่าเป็ น “การวิจยั ที่มีชีวติ เป็ นนวัตกรรมการสร้างสรรค์สังคม”
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาํ ให้ งานนั้นประสบความสํ าเร็จ
ขั้นตอนการทํางานวิจัย
1. การศึกษาบริ บทของชุมชน ซึ่ งจะต้องใช้ความรู้และเทคนิคหลากหลายวิธีในการที่จะเข้าถึงชุมชน ทําความ
รู ้จกั ทําความเข้าใจ ทําแผนการพัฒนา
2. ผสมผสานวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อแปลงคุณค่าทางสังคมสู่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ชุมชน
3. จัดตั้งและดําเนินการโครงการนําร่ อง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนระบบและกลไกชุมชน โดยเฉพาะการสร้าง
ภาวะผูน้ าํ ให้กบั สมาชิก การจัดการความรู้ตามความจําเป็ นและต้องการของชุมชน
4. สร้างตัวชี้วดั ความสําเร็ จ วางแผนพัฒนา ดําเนินการ ติดตามและประเมินผล
1

กระบวนการทีท่ าํ ให้ งานประสบผลสํ าเร็จ
1. การถอดความรู้ทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อทําความเข้าใจและเข้าถึงชุมชน และจําเป็ นต้องปรับแผน
ดําเนินงานการวิจยั เสมอ ต้องเข้าใจว่ากระบวนการทางสังคมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีความเป็ นพลวัต
ดังนั้นจะปรับขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินการวิจยั ทุกครั้งเพื่อให้สามารถดําเนินการต่อไปได้สาํ เร็ จ
2. การสร้างความสัมพันธ์แนวราบกับชุมชน หมายถึงการศึกษาภาคสนามหรื อการวิจยั ข้อมูลทุติยภูมิ ต้อง
เป็ นไปในลักษณะการทําตัวให้มีส่วนร่ วมกับชาวบ้านให้มากที่สุด
สร้างความผูกพันทางใจโดยทําให้
ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าเป็ นเจ้าของโครงการและมีนกั วิจยั เป็ นผูช้ ่วย ซึ่ งแตกต่างไปจากการแนวทางการ
พัฒนาของภาครัฐซึ่ งเป็ นแบบโครงสร้างหน้าที่ การสั่งการ
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทที่ าํ ให้ เกิดความสํ าเร็จ
1. ทีมงานวิจยั ที่เข้มแข็ง หมายถึง ทีมงานวิจยั ต้องประกอบด้วยผูน้ าํ ที่มีอาํ นาจสั่งการได้ นักวิจยั พัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทําการพัฒนาชุมชนให้สาํ เร็ จ และคิดบวกเสมอไม่วา่ จะมีอุปสรรคใดๆ
2. การสร้างเครื อข่ายนักวิจยั ชุมชน โดยมีผนู้ าํ ท้องถิ่นให้การสนับสนุน
3. การเปิ ดเวทีชาวบ้าน และจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นระยะๆ
4. การพาไปดูงาน ชุมชนอื่นที่ประสบความสําเร็ จ
5. การทําวิเคราะห์ SWOT ชุมชนที่มีศกั ยภาพ และกําหนดเป้ าหมายและแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
8. ผู้ทมี่ สี ่ วนร่ วมทําให้ เกิดความสํ าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น
1. ปราชญ์ชาวบ้านและผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นกลไกสําคัญในการสร้างกลุ่มเพื่อเพิ่มพลังการต่อรองกับหน่วยงานภายนอก
2. ทีมนักวิจยั ที่เข้มแข็งที่สุด ทุกคนร่ วมคิด ร่ วมทําวิจยั มีการแบ่งหน้าที่ชดั เจน และทุกคนทําหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์
3. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เกษตรอําเภอ เทศบาลตําบลรางหวาย สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงมนุษย์ ให้คาํ แนะนําแนวทางการจัดตั้งและดําเนินงานโครงการ
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางานและแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่ าว
1. งบประมาณ เมื่อลงมือดําเนินการแล้วไม่เป็ นไปตามแผนงานวิจยั ที่วางไว้ เนื่องจากเป็ นการวิจยั พัฒนา
และ การขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่ งจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของกระบวนการทางสังคมในชุมชน เพื่อให้
สามารถดําเนินการต่อไปได้ ดังนั้นงบประมาณที่กาํ หนดจึงไม่เป็ นไปรายการที่กาํ หนดในข้อเสนอโครงการ
แนวทางแก้ไข รายงานชี้แจ้ง ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็ น
2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไม่รู้วา่ เหตุการณ์จะเป็ น
อย่างไร ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บางครั้งมีเหตุการณ์อื่นที่ทาํ ให้ประชาชนมีความสนใจในสิ่ งนั้นมากกว่า
แนวทางแก้ไข ครั้งหลังที่ลงพื้นที่เปิ ดเวทีชาวบ้าน ต้องเตรี ยมแผนรองรับไว้เสมอ

10. ผลลัพธ์ หรือความสํ าเร็จทีเ่ กิดขึน้ คือ
1. ค้นพบนวัตกรรมเครื่ องมือทางสังคม ที่เหมาะสมการออมทรัพย์ของชุมชนรางหวาย
2. เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมร่ วมสมัยไทยทรงดํา โครงการต้นแบบการสร้างอาชีพเสริ มให้กบั
ชาวบ้านในชุมชนด้วยการนําภูมิปํญญามาใช้ประโยชน์
11. การเรียนรู้ ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ ความสํ าเร็จดังกล่าว
1. ได้เรี ยนรู้วธิ ีการวิจยั ที่มีชีวติ เป็ นการวิจยั ที่ไร้ระเบียบไม่มีข้ นั ตอนแน่นอน นักวิจยั ต้องพร้อมที่จะปรับ
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั และต้องเตรี ยมแผนรองรับทุกครั้งในการศึกษาภาคสนาม
2. ได้เรี ยนรู้วธิ ีคิดของคนในชุมชน ทั้งในระดับชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชน และผูน้ าํ ท้องถิ่น ที่มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาสังคม
3. ได้เรี ยนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน การทํางานร่ วมกันของคนในชุมชน
4. ได้เรี ยนรู ้บริ บทชุมชน
5. ได้เรี ยนรู ้ผลของการทําความดีเพื่อสังคม ได้แก่ ความรู้สึกที่ดีระหว่างทีมนักวิจยั กับชาวบ้าน ไว้วางใจ
การเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน ทําให้ผเู้ ล่ามีความสุ ขใจมากกว่าการทําวิจยั ประเภทอื่น
12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่ าเรื่อง
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการวิจยั ข้ามศาสตร์ โดยผสมผสานระหว่างวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณกับ
การวิจยั เชิงคุณภาพ และเป็ นการวิจยั ที่นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง ตามสภาพจริ ง
13. ผลงานเชิงประจักษ์ ของผู้เล่าเรื่อง
1. รายงานผลการวิจยั นวัตกรรมเครื่ องมือทางสังคมที่เหมาะสมกับการออมทรัพย์ของชุมชนรางหวาย อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2. การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมร่ วมสมัยไทยทรงดํา
3. การนําความรู้ดา้ นการบัญชี ไปช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั สมาชิกกลุ่ม

