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บทนำ

เปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการออกแบบเพ่ือสรางผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมจากเศษขยะท่ีหาไดภายในชุมชนใตสะพานโซน1 เขตประชา- 

อุทิศ  โครงการมีระยะเวลา 14 สัปดาห เร่ิมโครงการเม่ือเดือน สิงหาคม พศ. 2556 และเสร็จส้ินโครงการเม่ือเดือนพฤศจิกายน พศ. 2556

 

ระเบียบวิธีวิจัยและเปาหมายของโครงการ

ใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative research method) โดยใชเทคนิคการเก็บขอมูลโดยการสังเกต อยางมีสวนรวมและการสัมภาษณ 

แบบก่ึงมีโครงสราง สวนเปาหมายของโครงการคือการสรางศักยภาพ(empowerment)ใหกับบุคคลท้ังสองกลุมซ่ึงมีขอแมในชีวิตท่ีแตกตางกัน   

จากการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนพบวา ชุมชนใตสะพานโซน1 ประสบปญหาหลายประการ นอกจาก ปญหาความไรระเบียบของคนในชุมชน   

การโยกยายถ่ินฐาน    การไรการศึกษาของเยาวชนในชุมชน และปญหายาเสพติดแลว  ยังพบวาชุมชนประสบปญหา ดานรายไดซ่ึงกวารอยละ

90%มีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย โดยอาชีพหลักของชุมชน คือ การเก็บขยะและของเกามาจำแนกเพ่ือขายตอ    ดังน้ัน การสรางอาชีพเสริม 

ใหกับคนในชุมชนโดยใชทรัพยากร ท่ีมีอยูแลวในชุมชน จึงเปนอีกทางหนทางหน่ึงในการ สรางรายไดและทางเลือกอาชีพใหกับสมาชิก 

ของชุมชน  แมวา ชุมชนใตสะพานโซนหน่ึงกับศูนยเยาวชนไฟฟา สาขาประชาอุทิศจะต้ังอยูหางกันไมถึง 5 กิโลเมตร แตก็มิเคยไดตระหนักถึง 

ความมีอยูของกันและกันเลย ศูนยเยาวชนไฟฟาสาขาประชาอุทิศน้ัน ไดรับการจัดต้ัง โดยมูลนิธิทีเอ็มบี แหงธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

โดยมีเปาหมายเพ่ือรวมกับชุมชนในการสรางสรรค ส่ิงดีๆใหเกิดข้ึนในชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน เนนการเสริมเสริมสรางศักยภาพใหเด็กและ 

เยาวชนไดใชพลัง อยางสรางสรรค เพ่ือปรับหรือเปล่ียนส่ิงท่ีไมดี และพัฒนาชุมชน ของพวกเขา  จากบริบทของชุมชนใตสะพานโซน 1 ประกอบ 

กับเปาหมายของศูนยฯไฟฟา ทำใหผูวิจัยในฐานะครูอาสาสมัคร วิชาการออกแบบ ผลิตภัณฑของศูนยฯไฟฟา สาขาประชาอุทิศ 

เล็งเห็นโอกาสในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการออกแบบและถายทอดองคความรู ดังกลาวไปยังกลุมชุมชนใตสะพาน เพ่ือให 

บรรลุวัตถุประสงคดานตางๆดังตอไปน้ี (1) เพ่ือริเร่ิมการสรางอาชีพและรายไดเสริมใหกับ สมาชิกชุมชนใตสะพานโซน 1 (2) เพ่ือพัฒนา 

ทักษะดานชีวิต (life skills) และทักษะการเปนผูนำความเปล่ียนแปลง(change agent)  ใหกับเยาวชนของศูนยฯ

 

การออกแบบกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเปนเคร่ืองมือ การออกแบบกระบวนการเรียนรูรวมกันในคร้ังน้ีท้ัง 

เยาวชนของศูนยไฟฟาและชาวชุมชนใตสะพานโซน1 จำเปนตองไดรับประโยชนท้ังสองฝง (win-win) รวมท้ังตองคำนึงถึงเง่ือนไขของผูเขารวม 

กิจกรรมแตละฝาย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงกำหนดเกณฑในการออกแบบกิจกรรมไวดังตอไปน้ี

สำหรับเด็กไฟฟา ตองเนนการพัฒนาตัวเด็กโดยนำทฤษฎีพหุปญญา(Multiple Intelligence)ของHoward Gardner รวมท้ังการพัฒนาทักษะความ 

เปนผูนำ(leadership skill) มาเปนหลักในการออกแบบกิจกรรมการ เรียนรูรวมกัน สำหรับชุมชน  กิจกรรมตองส้ัน งาย   ทุกเพศทุกวัย 

สามารถลงมือปฏิบัติตามได นอกจากน้ีผลิตภัณฑท่ีเลือกมาน้ัน ชาวชุมชนตองสามารถผลิต เองไดดวยเทคโนโลยีและวัตถุดิบท่ีไมตองลงทุน 

รวมท้ังตองเปนรูปแบบผลิตภัณฑท่ี เปดโอกาสใหเขาสามารถสรางสรรควิธีการผลิตของตนเองได และแนนอนวาตองสามารถสรางมูลคา 

เพ่ิมใหกับผลิตภัณฑได

การออกแบบกระบวนการสนับสนุนการเรียนรูแบบองครวม

นอกจากจะมีกระบวนการเรียนรูหลักท่ีเกิดข้ึนสัปดาหละคร้ัง(คร้ังละ 3-4ช่ัวโมง)เปนเวลา 14 สัปดาหติดตอกัน แลว  ผูสนับสนุนโครงการ 

อันไดแกธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) รวมกับเจาหนาท่ีของศูนยไฟฟาฯสาขา ประชาอุทิศ ยังไดรวมกันนำเสนอกระบวนการสนับสนุน 

เพ่ือใหการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนน้ันเปนไปโดยราบร่ืนและมี ประสิทธิภาพ และท่ีสำคัญ คือ เปนการพัฒนา’คน’ ท้ังสองฝายอยางเปนองครวม  ท้ังน้ี 

เชนเดียวกับการออก แบบกิจกรรมการเรียนรูหลักท่ีคำนึง ถึงเง่ือนไขของท้ังสองฝาย การออกแบบกระบวนการสับสนุนก็ตองทำความ 

เขาใจเร่ืองเง่ือนไขและขอจำกัดบาง ประการเพ่ือออกแบบเปนกิจกรรมสนับสนุนดังตอไปน้ี

(1) การใหincentiveแกชาวชุมชน โดยมีบริษัทเอกชนเขามาจางงานชาวชุมชนขณะท่ีอยูในระหวางฝกอบรม ท้ังน้ี เพ่ือเปนการทดแทนรายได 

ท่ีอาจขาดหายไปจากการเขารวมกิจกรรมของชาวชุมชน 

(2) การใหความรูเร่ืองการตลาด การคิดราคาตนทุน กำไร และการทำบัญชีเบ้ืองตนท้ังแกเยาวชนของศูนยฯไฟฟา และสมาชิกชุมชนใตสะพาน 

โซน 1 โดยมีเจาหนาท่ีของธนาคารเองท่ีอาสาสมัครมาสอนให

(3) การสรางโอกาสใหนำผลิตภัณฑไปทดสอบตลาดจริงในทันที แลวจึงคอยปรับและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสมบูรณแบบ 

(4) การอบรมทักษะความเปนผูนำ(Leadership Skill) ใหกับเยาวชนของศูนยไฟฟาฯ ท้ังกอนและคูขนานกัน ไปกับกระบวนการเรียนรูหลัก  

  

PED-02

กระบวนการดำเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

การตอบวัตถุประสงคของโครงการ

(1) เพ่ือริเร่ิมการสรางอาชีพเสริมใหกับสมาชิกชุมชนใตสะพานโซน1 หลังเสร็จส้ินโครงการ กลุมผูเขารวม โครงการจากชุมชนใตสะพานโซน 1

รุนกอต้ังจำนวน  5  คน ใชเงินลงทุนกอนแรก  5,000 บาท โดยมียอดขาย ในปแรกประมาณ 30,000 บาท ผลิตภัณฑสมุดรุนแรกไดรับผลการ 

ตอบรับท่ีดีพอสมควรเน่ืองจากชองทาง การขายน้ันเปนของธนาคารเอง    ในชวงปแรกของการเร่ิมจำหนายผลิตภัณฑ  ธนาคารยังใหการสนับ 

สนุนในการหาชองทางการจำหนายอ่ืนๆท่ีเปนเชิงพานิชยจริง  ๆ และการพากลุมไปออกงานอีเวนตเพ่ือจำหนายสินคา จึงกลาวไดวา โครงการน้ี 

สามารถตอบวัตถุประสงคเร่ืองการสราง อาชีพทางเลือกใหกับชุมชนใตสะพานโซน1 ไดตามท่ีต้ังเปาไว

(2) เพ่ือพัฒนาทักษะดานชีวิต (life skills) และทักษะการเปนผูนำความเปล่ียนแปลง(change agent)  ใหกับเยาวชนของศูนยฯไฟฟา  

เม่ือโครงการเสร็จส้ินลง ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณพบวา มีเด็กจำนวนหน่ึงท่ีมีพัฒนาการทางสังคมท่ีเห็นไดอยางชัดเจน อาทิเชน รัฐกิจ 

(เบนซ) เยาวชนอายุ15ปท่ีเขารวมโครงการมีความ่ันใจ กลาแสดงออกมากกวาเขารวมโครการอยางเห็นไดชัด    ไมตางกับเด็กอีกประมาณ 40%

ผูเขารวมโครงการ

สรุปและอภิปรายผล

บทเรียนท่ีไดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในแงขององคประกอบท่ีผลักดันความสำเร็จและปจจัยทาทายของโครงการ

1) ประเด็นเร่ืองการเรียนรูรวมกันและมีปฏิสัมพันธกันระหวางชุมชนกับเยาวชน

เน่ืองจากกระบวนการเรียนรูรวมกันน้ี จริงๆแลวเยาวชนจะตองเปนผูไปถายทอดใหผูใหญในชุมชน อยางไร ก็ตาม ข้ันตอนน้ีตองกระทำทำอยาง 

แยบยล ไมใหผูถูกสอนน้ันรูสึกวาตนดวยกวาเด็ก หรือรูสึกถึงความแตกตาง ท้ังในแงวัยฐานะหรืออ่ืน  ๆ

2) ประเด็นเร่ืองเน้ือหา ทักษะของการออกแบบผลิตภัณฑท่ีนำไปถายทอด ผูวิจัยพบวา ท้ังเยาวชนและชาวชุมชนสามารถเขาใจและสรางผลงาน 

ท่ีทำจากกระดาษกลองนมไดดี เน่ืองจากข้ันตอนไมซับซอน  หากเกิดความผิดพลาดก็สามารถทำใหมไดอีกท้ังเปดโอกาสใหผูทำสามารถ 

สรางสรรคลวดลาย ท่ีตนอยากทดลองได  ในขณะท่ี การสานยางในจักรยานใหข้ึนรูปเปนโคมไฟหรือช้ินสวนของกระเปาน้ันทำได คอนขางยาก 

ตองใชความปราณีตในการตัดยางและความอดทนในการสานใหเทากัน ดังน้ัน จึงดูเหมือนวาผลิตภัณฑน้ีไมเปนท่ีโปรดปรานนักของ ผูทำ 

หลายๆคน อยางไรก็ตาม  ก็ถือเปนการพัฒนาดาน bodily-kinesthetic และความมีสมาธิ จดจอใหกับผูเรียนรู ซ่ึงหากมีการทำซำหลายๆคร้ัง ผูวิจัย 

เช่ือวา ผูเรียนก็จะสามารถผลิตช้ินงานไดเร็วและปราณีตมากข้ึน  ผูจัยวิเคราะหวา การถายทอดทักษะการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีระดับความยาก-งาย 

ไมเทากัน หลายๆแบบใหกับ ผูเรียนน้ัน ทำใหเรา สามารถประเมินความสามารถและความพรอมของผูเรียนได  อีกท้ังยังสรางทางเลือกใหผูเรียน 

ท่ีเปนสมาชิกชุมชนไดตัดสินใจรวมกันเองวา พวกเขาสนใจท่ีจะทำผลิตภัณฑอะไรจำหนายบาง  

3) ประเด็นท่ีเก่ียวกับชุมชน

3.1 ปจจัยทาทาย

เน่ืองจากสมาชิกชุมชนใตสะพานโซน1 น้ันมีบริบททางเศรษฐกิจท่ีคอนขางลำบาก รวมท้ังมีความจำเปน ในชีวิตท่ีลวนสงผลกระทบตอ การเขา 

รวมโครงการอยางสมำเสมอ  ปจจัยเหลาน้ีลวนทำใหการดำเนินโครงการดวยตัวชุมชนเองกระทอนกระแทนหลังจากท่ีมูลนิธิทดลองปลอยให 

ชุมชนลองจัดการจนเอง ความเขมแข็งของคนในชุมชนนับเปนปจจัยหลักท่ีจะทำใหประสบความสำเร็จ ซ่ึงความเขมแข็งดังกลาว สามารถเกิด 

ข้ึนไดจากการมี (1) ผูนำท่ีมีทักษะในการบริหารจัดการ (2) ผูนำท่ีมีจริยธรรมดานความซ่ือสัตย  (3) ความสัมพันธท่ีดีของคนในชุมชนโดย 

เฉพาะท่ีเกิดข้ึนจาก ความเช่ือใจ(trust) (4) การส่ือสารท่ีดี 

3.2 ปจจัยท่ีเปนแรงขับดัน ประกอบไปดวย

3.2.1. ปจจัยจากภายในของชุมชนเอง อันไดแก 

(1) รายไดเสริมท่ีจะไดเพ่ิมข้ึนจากขายผลิตภัณฑหรือรับจางผลิตผลิตภัณฑ (2) ความม่ันคงในชีวิต  เน่ืองจากสมาชิกกลุมบางทานมีอายุเกือบ60ป 

อาชีพผลิตสมุดน้ี จึงเปนหมุดหมายใหกับผูท่ีตองเกษียณตัวเองในวันหน่ึง ขางหนาได (3) ความมีช่ือเสียงและความมีตัวตน    ในชวงปท่ี3ท่ีผานมา 

หัวหนากลุมไดรับโอกาสใหไปนำ การทำ workshopใ นอีเวนตสำคัญตาง  ๆเชน การประชุม One Young World  ความภาคภูมิใจเน่ืองจากผลงาน 

ไดรับการช่ืนชมและ ตนเองเปนท่ีรูจักทำใหชวยผลักดันใหมุงสรางสรรค ผลงานท่ีมีคุณภาพดีข้ึนเร่ือย  ๆ (4) ความรูสึกมีคาวาไดทำส่ิงท่ีควร(self 

esteem) นอกจากน้ี กลุมยังมีโอกาสไดไปทำ workshop ใหกับกลุมสมาชิกชุมชนใตสะพานโซน2,3,4อีกดวย ในโอกาสท่ีมีการรวมตัว กันของ 

ชุมชนท่ีในอดีตเคยถูกตีตรา วาเปนชุมชนไรท่ีทำกินและไรราก  โอกาสท่ีได’ให’และ’สรางแรงบันดาลใจ’ ใหกับกลุมชุมชนอ่ืนๆเชนน้ี สรางแรง 

ผลักดันใหกับกลุม’สะพาน’ ไดเปนอยางดี

3.2.2. ปจจัยจากภายนอก

ปฏิเสธไมไดเลยวา ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) และศูนยเยาวชนไฟฟาสาขาประชาอุทิศใหการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมหลาย 

ประการ ในชวงปแรกประสบความสำเร็จอยางรวดเร็วน้ันเกิดข้ึนจากการ’อำนวยโอกาส’ ใหกลุมไดพบปะกับคูคาผูบริโภค กลุมคนตางๆใน 

สังคม  อยางไรก็ ตาม ธนาคารไมสามารถจะอยูประคับประคองใหการสนับสนุนชุมชนไดตลอดไป ดังน้ัน การวางแผนexit policyท่ีรอบคอบ 

และชัดเจน จะชวยใหกลุมชุมชนน้ีสามารถเดินหนาตอไปไดดวย ตนเองอยางย่ังยืน 

   


