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รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย 

สํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในชุมชน หมู่ 15 สามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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คํานํา 
 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจขอมูลและจัดทําฐานขอมูลชุมชนหมู่ 15 สามัคคีถือเป
นการสรางเครือขายพัฒนา แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น อีกทั้งเปนการศึกษาบริบทของชุมชน ภายใต
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต พ้ืนที่ในการศึกษา คือ ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู 15 
เทศบาลเมืองท่าโขลง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดเก็บขอมูลแบบ
ผสมผสานโดยการสัมภาษณเชิงลึก และจัดทําเวทีชุมชนเพ่ือสอบถามบริบทของชุมชน โดยโครงการ
ครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยทําการสํารวจ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน สภาพนิเวศวิทยา สภาพ
พ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม  ข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านการสาธารณสุข ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการ
สันทนาการ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ข้อมูลด้านแผนงาน 
โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน และทําการวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT  ซึ่งผล
จากการสํารวจสภาพปัญหา  ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย    
จะนํามาสรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในชุมชน หมู่ 15 
สามัคคี     

 
    คณะผูจัดทํา   
20 มกราคม 2562 
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ส่วนที่ 1 : บทนํา 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องพันธกิจ
สัมพันธ เพ่ือแกปญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแกว ทางสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเคมีจึงไดจัดกิจกรรม “สํารวจ
บริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี” ขึ้น โดยศึกษาพ้ืนที่และรวบรวมขอมูลพ้ืน
ฐานของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี  เพ่ือประเมินศักยภาพและปญหาของ ชุมชน พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาและนํารายงานฉบับนี้ไปใชในการแกปญหาชุมชนทองถิ่นตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการสํารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
1.2.1 เพ่ือสํารวจขอมูลและจัดทําฐานขอมูลชุมชนหมู่ 15 สามัคคี    
1.2.2 เพ่ือสรางเครือขายพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

 

1.3 ขอบเขตการสํารวจลงพื้นที่ชุมชน  
1.3.1 สํารวจบริบทชุมชนเฉพาะชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู 15 เทศบาลเมืองท่าโขลง ตําบล

คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
1.3.2 สํารวจบริบทชุมชนเฉพาะดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานการเมืองการ

ปกครอง ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 
 

1.4 วิธีการดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน 

1.4.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อวางแผนสํารวจบริบทชุมชน   
1.4.2 ผูรับผิดชอบโครงการนัดพบผูนําชุมชน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการและขอ

ความอนุเคราะห ขอมูลพื้นฐานของชุมชน    
1.4.3 คณะกรรมการดําเนินโครงการและนักศึกษารวมลงพ้ืนที่ โดยการแบงกลุมเพ่ือสํารวจ  

ขอมูล เบื้องตนของชุมชนจากชาวบานในแตละครัวเรือน อย่างน้อย 3 ครั้ง   
1.4.4 คณะกรรมการดําเนินโครงการรวมกันสรุปผลการสํารวจบริบทชุมชนในแตละครัวเรือน   
1.4.5 คณะกรรมการดําเนินโครงการนัดพบผูนําชุมชนและชาวบาน เพ่ือรวมกลุมปรึกษาและ

นําเสนอ รายงานขอมูลการสํารวจบริบทชุมชน เพ่ือคัดเลือกครัวเรือนที่ตองการยกระดับคุณภาพชีวิต
จํานวน 2 ครัวเรือน 

 

1.5 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความตองการของชุมช 

1.5.1 แผนที่เดินดิน แสดงแผนที่ของชุมชนโดยรอบที่ทําการสํารวจ 
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ตัวอย่าง แผนที่เดินดินของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
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ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
 
2.1 ข้อมูลทัว่ไปของชุมชน  

 
2.1.1 ประวัติชุมชน 

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 15 เทศบาลเมืองท่าโขลง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนที่เกิดจากการจัดสรรพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่ง
เดิมนั้น ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 15 เป็นหมู่บ้านที่มีการปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลคนใน
หมู่บ้าน แต่เมื่อมีการจัดสรรพ้ืนที่ใหม่เนื่องจากเทศบาลตําบลท่าโขลงจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2539 และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองท่าโขลง โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
เมืองท่าโขลง พ.ศ. 2544  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา หน้า 25 เล่ม 118 ตอน 
93 ก ลงวันที่ 9  ตุลาคม  2544  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2544 ส่งผลพ้ืนที่ของหมู่บ้าน
ของหมู่ 15 เปลี่ยนแปลงเป็น ชุมชนหมู่ 15 และชื่อของชุมชนเกิดการการประชาคมของคนชุมชน ที่
เล็งเห็นว่าชุมชนหมู่ 15 นั้นมีความสมัคคี จึงเกิดเป็น “ชุมชน หมู่ 15 สามัคคี” ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้  

 
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
 

 
2.1.2 เหตุผลในการเลือกหมู่บ้าน   
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ชุมชนหมู่ 15 สามัคคีเปนชุมชนที่ตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ เป็นชุมชนที่ค่อนข้างสะดวกในการติดตอประสานงาน รวมทั้งการเดินทางเก็บข
อมูลเพื่อทําฐานขอมูลชุมชน  

 
2.1.3 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สําคัญๆ ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เป็นชุมชนที่คนส่วนใมหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่โดยแท้จริง ส่นใหญ่
เป็นคนนอกพ้ืนที่และโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ จึงทําให้ไม่มีค่อยเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 
2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา  

 
 2.2.1  สภาพทางภูมิประเทศ  

ปัจจุบันชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 15 เทศบาลเมืองท่าโขลง ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2.39 ตารางกิโลเมตร   

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีหมู่บ้านจัดสรร 5 โครงการ ได้แก่  
1. หมู่บ้านพรระพีวิลล่า 
2. หมู่บ้านอยู่สบาย 
3. หมู่บ้านคมฉัตรเฮ้าส์ 
4. หมู่บ้านทิพย์ระพีวิลล่า 
5. หมู่บ้านณัฐพล 

นอกจากนี้ยังมีชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ได้แก่ 
1. ชุมชนน้ําหวาน 
2. ชุมชนตลาดศาลเจ้าเก่า 
3. ชุมชนซอยเศวตสมบูรณ์ 
4. ชุมชนซอยวัดปลายนา 
5. ชุมชนถนนคลองแอล 

 
 2.2.2  สภาพทางนิเวศวิทยาจําเพาะ   
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่  15 สามัคคี ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่หมู่บ้านจัดสรร 
เพราะฉะนั้นที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย  การอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม   
  แหล่งน้ําสําคัญ คือคลองระบายน้ําที่ 1 และระบบน้ําบาดาล ซึ่งใช้สําหรับอุปโภค
บริโภคและทําการเกษตร 
   สภาพภูมิอากาศ   
    โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดเกินไป และมีฝน
ตกต้องตามฤดูกาล  สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤด ู
                   ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย37  องศาเซลเซียส 
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                   ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส 
                   ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ฝนตกชุกในเดือนทุก
พ้ืนที ่โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ําฝน 1,384.3 มม. ต่อปี 
   ลักษณะของดิน จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีดํา อุ้มน้ําได้ดี ซึ่งเหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชผล  
 
2.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม  
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่หมู่บ้านจัดสรร เพราะฉะนั้นที่ดิน
ส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย  การอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  แต่ยังพบว่ามีพ้ืนที่ว่างบางส่วน
มีการปลูกพืชไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วง และพืชสวนครัว ได้แก่ ตะไคร้ กะเพรา พริก และยังพบว่ามี
การปลูกข้าว แต่การปลูกข้าวนั้นเป็นการให้คนในพ้ืนที่อ่ืนมาเช่าทํานา และจากการสํารวจพบว่ายังมี
พ้ืนที่ปล่อยให้รกร้างมีพืชน้ําขึ้นปลกคลุมเป็นจํานวนมาก  
  เมื่อทําการสํารวจลักษณะของดินจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีดํา อุ้มน้ําได้ดี ซึ่งเหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืชผล  
 
2.4  ข้อมูลด้านประชากร 
 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีข้อมูลด้านประชากร ดังนี้ 

2.4.1 จํานวนครัวเรือน  จํานวนประชากร  เพศ  อายุ 
   ครัวเรือน  จํานวน 758 ครัวเรือน 
   หลังคาเรือน  จํานวน 784  หลังคาเรือน 
   ประชากร  จํานวนรวม 2,531คน 

ชาย จํานวน  1,182  คน 
หญิง จํานวน 1,394 คน 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมชายและหญิง จํานวน  192  คน 
   เด็กเล็ก (1 - 5 ปี)    รวมชายและหญิง จํานวน  193  คน 

ชาย  จํานวน 102  คน 
หญิง จํานวน 91 คน 

เด็กวัยเรียน  (6 - 12 ปี)    รวมชายและหญิง  281  คน 
ชาย จํานวน  158  คน 
หญิง จํานวน  123 คน 

  คนพิการ จํานวน 22 คน  
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 2.4.2   การเปลี่ยนแปลงประชากร  เช่น  การเกิด  การตายและการย้ายถิ่น 
  เนื่องจากเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรร จึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับเมื่อมีการย้ายเข้าหรือข้ายออกไม่มีการแจ้งกับผู้นําชุมชน จึงทําให้ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรไม่แน่นอน  
 
 2.4.3   ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นั้นๆ  
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งวัดในเขตชุมชน 1 แห่ง คือ วัดปลายนา  
 
2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 2.5.1  การคมนาคม  การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน 
  ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เป็นชุมชนที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีถนน
คลองหลวง (เส้นทางหมายเลข 3214) เป็นถนนเชื่อมระหว่างอําเภอคลองหลวง และอําเภอหนอง
เสือ  ซึ่งสามารถเชื่อมถึงถนนวงแหวนตะวันออกรังสิต-นครนายก และเชื่อมถึงจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งคนในชุมชนต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางซึ่งจะเป็นเส้นทาง  ถนนพหลโยธิน 
(ทางหลวงหมายเลข 1) พาดผ่านเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่าง
กรุงเทพมหานคร กับจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมกับถนนสายเอเชียที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเชื่อมกับถนนมิตรภาพที่จังหวัดสระบุรี 
  การจราจร    
  การจราจรในชุมชนส่วนมากจะอยู่ในสภาพคล่องตัว จะมีปัญหาการจราจรติดขัด
ในชั่วโมงเร่งด่วน  
 
 2.5.2  การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
  ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ใช้ไฟจากสํานักงานการไฟฟ้าประตูน้ําพระอินทร์ ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้โดยทั่วถึง ส่วนไฟฟ้าสาธารณะ ทางคณะกรรมการชุมชนได้ออกค่าใช่จ่าย
กันเอง นอกจากนี้ยังได้ทําบันทึกถึงทางเทศบาล เพ่ือขอขยายเขตการไฟฟ้า ซึ่งจากการติดตามผลจาก
ทางเทศบาลโดยคณะกรรมการชุมชนพบว่าทางเทศบาลจะดําเนินการติดตั้งขึ้นเพ่ือให้เพียงพอกับ
ความต้องการของท้องถิน่ 
 

2.5.3  การมีประปาหมู่บ้านและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 น้ําอุปโภคบริโภคของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่เป็นน้ําบาดาล บริหาร

จัดการโดยเจ้าของโครงการ(คุณหญิงวชิราวัลย์ โขะสมิท) โดยในชุมชนจะแท๊งน้ําของชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรร(หมู่บ้านพรระพีวิลล่า หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่บ้านคมฉัตรเฮ้าส์ และหมู่บ้านทิพย์ระพีวิลล่า) โดย
แท๊งน้ําจะอยู่ในซอย 9 ของชุมชน ซึ่งเพียงพอและรองรับตอความตองการของคนในชุมชน 
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แท๊งกักเก็บน้ําของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 
 

นอกจากนี้บางพ้ืนที่รอบนอกหมู่บ้านจัดสรร จะใช้ น้ําประปาที่ผลิตจากการ             
ประปาสวนภูมิภาค 

 
 2.5.4  การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
     ระบบอินเตอรเน็ตภายในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี จะใชเครือขายผ่านผู้ให้บริการ 
ได้แก่ 3BB, CAT Telecom, TOT, AIS, และ True ซึ่งกิจกรรมในการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่
เป็นประจํา อาทิ เล่นเกม, สตรีมหนัง, ใช้ทํางานด้านออนไลน์ แต่ถ้าหากไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ หรือเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง จะนิยมที่จะเลือกต่ออินเตอร์เน็ตจากมือถือผ่าน Hot Spot แทนได้ ซึ่งจะไม่ทํา
ให้เสียค่าใช้จ่ายซ้ําซ้อน 

2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
 
 2.6.1 ลักษณะของครอบครัว  
         ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เป็นลักษณะทั้งครอบครัวเดี่ยว และอยู่รวมเป็นครอบครัวใหญ่ 
ในบ้านหลังเดียว ซึ่งในครอบครัวใหญ่อาจจะมีทั้งแบบอยู่กับครอบครัวฝ่ายชาย หรือ อยู่กับครอบครัว
ฝ่ายหญิง   
 
 2.6.2  การตัดสินใจและการจัดการในครอบครัว   
       ในส่วนของการตัดสินใจและการจัดการในเหตุการณ์ใดๆ นั้น สมาชิกในครอบครัวจะ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยจะยึดหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ในบางสถานการณ์ผู้นําครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวจะมีอํานาจในการผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ ์
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 2.6.3  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซ่ึงไปทํางานที่อ่ืน 
       ในกรณีที่ครอบครัวที่ต้องมีสมาชิกในครอบครัวไปประจําอยู่ที่ทํางานที่ต่างจังหวัด ใน
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ สมาชิกก็จะกลับมาบ้านทุกครั้งที่มีวันหยุด จึงทํา
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวไม่มีปัญหาใดๆเกิดข้ึน  
 
 2.6.4  ระบบเครือญาติและแผนภูมิเครือญาติ (Pedigree) 
   ชุมชนหมู่ 15 สามัคคีมีลําดับเครือญาติตามลําดับดังนี้ 
 

 
  
2.6.5  การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
   ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือแสดงถึงความเข้มแข็งของ
ชุมชน ได้แก่ ชมรมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีที่ทําการของชุมชน และมีลานกิจกรรมที่ใช้ในการทํา
กิจกรรม การประชุม การประชาคม เช่น งานปีใหม่ งานวันเด็ก งานสงกรานต์  กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมที่สําคัญๆ  
   สําหรับชมรมสุขภาพจะมีกิจกรรมเต้นแอโรบิคในทุกๆวัน ตั้งแต่ เวลา 17.00-18.00 น.  
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ชมรมสุขภาพ 
 
 
 

 
ที่ว่าการชุมชนหมู่ 15 
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ลานกิจกรรมชุมชน 

 

 
กิจกรรมวันเด็ก 2562 
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2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 2.7.1  ชื่อ  ประเภทโรงเรียน  ปีที่ตั้งโรงเรียน  จํานวนครูและนักเรียน 
 ชุมชน หมู่ 15 สามัคคี เป็นชุมชนที่ไม่มีโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหองสมุด
ประชาชน ที่ตั้งอยูในชุมชน แต่มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูใกลกับชุมชน ไดแก โรงเรียน
เทศบาลท่าโขลง โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา โรงเรียนชลประทาน โรงเรียนเปรมฤทัย โรงเรียนเสริมมิตร 
โรรงเรียนตรีภัทร ซึ่งคนในชุมชนจะส่งบุตรหลานไปเรียน   
    
 2.7.2  ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
     คนในชุมชนสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ    
เทา ซึ่งจะประกอบ อาชีพรับจางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจะประกอบอาชีพ คาขายภายในชุมชน สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะประกอบอาชีพที่หลากหลาบเช่น  รับราชการ พนักงานวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท และพนักงานโรงงาน  
 
2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ไม่มีสถานพยาบาลในชุมชน แต่จะมีสถานพยาบาลใกล้เคียงที่
ชุมชนในชุมชนไปใช้บริการ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล คลองหนึ่ง หมู่ 13 (นวนคร) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลการุณเวช 
 ด้านการสาธารณสุขของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี จะมีเทศบาลเมืองท่าโขลงดําเนินการใน
ด้านการรักษาความสะอาด สาธารณสถานภายในเขตเทศบาล  การกําจัดมูลฝอย แต่ทั้งนี้ก็ยังพบ
ปัญหาคือ ในการจัดเก็บขยะยังสกปรกและมีกลิ่นเหม็น จากการบีบอัดเศษขยะทําให้มีน้ําขยะรั่วไหล
ลงพื้นและมีกลิ่นเหม็นตามมา 
 นอกจากนี้ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งเป
นบุคคลที่ไดรับคัดเลือกจากชาวบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยประสานการดําเนินงานระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนและหน่วยงาน
สาธารณสุขของรัฐ เจ้าหน้าที่ อสม. ทําหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น ตรวจวัดความ
ดันโลหิต ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบางครั้งยังต้องพาชาวบ้านไป
โรงพยาบาลอีกด้วย 
 สําหรับโรคทีค่นชุมชนเป็นกันมากได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน และคอเรสเตอรอลสูง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นในผู้สูงอายุ และจะรักษากับโรงพยาบาลที่ตนเองมีบัตรทอง และบัตรประกันสังคม  
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2.9  ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 
     
 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีวัดอยู่ในชุมชนได้แก่ วัดปลายนาหรือสํานักปฏิบัติธรรมเสวต
สมบูรณ์ คือสถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีผู้ศรัทธาถวายที่ดินให้หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เดิมที่ดินบริเวณนี้ยัง
กันดารและเป็นที่ตาบอด ไม่มีถนนตัดผ่านชาวบ้านจึงไม่ค่อยเดินทางมามากนัก พระรุ่นแรกจึงสร้าง
กุฏิเป็นกระต๊อบมุงด้วยจากและสร้างศาลาง่าย ๆ มุงหญ้าคาพอให้สัปปายะหรือสบาย แต่เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์  นานาชนิด ท่านจึงอยู่ได้เพียงไม่กี่เดือน ในปี พ.ศ. 
2530 หลวงพ่อเทียนจึงฝากฝังให้ พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ ช่วยพัฒนาต่อ ก่อนท่านจะ
มรณภาพในปีถัดมา 

ปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีถนนตัดผ่าน ทําให้มีผู้คนเข้ามาทําบุญมากขึ้นและมีผู้ศรัทธาบริจาค
เงินสร้างกุฏิ ศาลา และที่พักสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นปูนแข็งแรงถาวร โดยยังคงรักษาความร่มรื่น
และเป็นธรรมชาติเอาไว้เช่นเดิม เพ่ือให้ผู้มาเยือนอาศัยร่มเงาต้นไม้ในการฝึกปฏิบัติ 

สํานักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์มุ่งเน้นวิธีการฝึกปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและเจริญสติ
แบบเคลื่อนไหว 14 จังหวะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์โกศิลได้เพ่ิมวิธีการดูลม
หายใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติด้วย 

พระอาจารย์โกศิลเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ควรอยู่กันอย่างเงียบสงบ  ท่านไม่ต้องการให้จด
ทะเบียนเป็นวัด เพราะต้องจัดพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ อันเป็นการรบกวนความสงบของ
พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติที่ต้องการเข้าถึงพระธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้ง  “วัดปลายนา” ที่ชาวบ้านรู้จัก
จึงมีสถานะเป็นธรณีสงฆ์ที่ใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมมาจนถึงวันนี้ 
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 วัดปลายนาหรือสํานักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ มีการจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากรรมฐานต่างๆหลากหลายโครงการ เช่น “โครงการจาริกธรรมนําภาวนา” เป็นต้น ประจํา
ทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรเป็นผู้ให้การอบรม 
 การปฏิบัติตน : รับประทานอาหารวันละ 1 มื้อ ช่วงบ่ายดื่มน้ําปานะ ทําวัตรเช้า-เย็น 
 การเตรียมตัว : ผู้สมัครทุกท่านต้องผ่านการสัมภาษณ์ โดยห้องสมุดฯ จะนัดท่านเข้ามา
สัมภาษณ์และแจ้งวันเดินทางหลังจากได้กําหนดวันปฏิบัติธรรมกับทางวัดปลายนาแล้ว  สวมเสื้อสีขาว
ล้วน ไม่มีลวดลาย รูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ  เสื้อแบบสุภาพมีแขน ตัวยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูป ไม่
บาง กางเกงขายาว ไม่รัดรูป กระโปรงหรือผ้าซิ่น ยาวครึ่งน่องสีขาวไม่มีลวดลาย 
 ระเบียบปฏิบัติ 
 04.00 น. ตื่นนอน 

04.30 น. ทําวัตรเช้าและภาวนา 
06.00 น. พระบิณฑบาต/กวาดลานวัด 
07.30 น. ฉันอาหารเช้า 
09.00-11.00  น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน 
11.00 น. พัก 
11.30 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร 
13.00-16.00 น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน 
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พระอาจารย์ให้คําแนะนําเพ่ิมเติม 
16.00 น. น้ําปานะ/พักผ่อน 
17.00 น. ทําวัตรเย็น 
18.00 น. พูดแนะนําข้อปฏิบัติ 
19.30 น. หยุดพักผ่อน 

 
 2.9.2  บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา พิธีกรรม  ความเชื่อ  และการพัฒนาชุมชน 
 ในทุกๆวันพระ คนในชุมชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จะมาเข้าวัดฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม สม่ําเสมอ และผู้สูงอายุกจ็ะมาถือศีลทุกวันพระ นอกจากนี้ในทุกๆวันจะคนในชุมชนบางส่วนมา
ฟังธรรม ถวายภัตตาหารเช้า ตลอดจนมีคนนอกพ้ืนที่ของชุมชนมาปฏิบัติอยู่สม่ําเสมอ   
 2.9.4  อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อชุมชน 
         วัดปลายนาจัดได้ว่าเป็นวัดปฏิบัติธรรม ที่มีการสอนหลักธรรม การนั่งสมาธิ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะไปวัดบ่อยสม่ําเสมอ ทําให้เกิดเป็นความเชื่อ ความเข้าใจรวมถึงการรับรู้เรื่องหลัก
กรรม ซึ่งหลักธรรมต่างที่พระท่านสอนนั้นมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ ทําให้
ผู้สูงอายุยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พยายามที่จะทําดี ละเว้นความชั่ว และ
จากการผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานทําให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ต่างๆ นานา 
เหล่านี้เองทําให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ความเชื่อเรื่องหลักรรมยัง
สามารถช่วยยกระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอีกด้วย เพราะทําให้ผู้สูงอายุเข้าใจในชีวิตตนเองมากขึ้น 
อีกทั้งการมีความเชื่อเรื่องหลักกรรมทําให้ผู้สูงอายุสามารถยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีอีก 
 
2.10  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร 
 ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และประกอบ
อาชีพทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีไม่มากนัก เนื่องจาก
ปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง จะมีบ้างทีป่ลูกผักเพียงเล็กน้อย 
 
 การอุตสาหกรรม 
 เนื่องจากชุมชนหมู่ 15 สามัคคี อยู่ในเขตเทศบาลซึ่งมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  มีการ
ดําเนินการด้านอุตสาหกรรม  มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง จึงทําให้มีจํานวน
ประชากรแฝง คือแรงงานที่เข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานที่อ่ืน ๆ โดยไม่มีการแจ้ง
ย้ายเขา้ 
 ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ได้แก่  

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อมร ซิสเต็มส์ 
2. บริษัท แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
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3. นภัทร Cutting Tools มีดกลึง 
4. บริษัท แสงธราเทพ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
 
การพานิชยกรรม / การบริการ 

          ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี สวนใหญมีสถานประกอบการได้แก่  
1. รานขายของชํา จํานวน 20 ราน  
2. ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 ร้าน 
3. รานขายอาหารคาทั่วไป จํานวน 10 ร้าน  จ 
4. ปั้มน้ํามันหลอด 1 ร้าน  
5. อู่ซ่อมรถ 1 ร้าน  
6. ร้านคาร์แคร์ 1 ร้าน 
7. คลินิคสัตว์แพทย์ 1 ร้าน  
8. คลินิครักษาโรคทั่วไป 1 ร้าน 
สําหรับธนาคารในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ไม่มีเปิด แต่จะมี ตู้เอทีเอ็มจํานวน 2 ตู้ 

 
2.11  ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีประธานและกรรมการชุมชน ที่แต่งตั้งโดยเทศบาลเมืองท่าโขลง ดังนี้  
รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
1. นายชัยชนะ ผาคํา  ตําแหน่ง ประธานชุมชน 
2. นายกมลาศ ทองมา  ตําแหน่ง รองประธานชุมชน 
3. นายอดุลย์ จิตตรีพล ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายปกครอง 
4. นายณรงค์ ความด ี ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความเรียบร้อย 
5. นางอังคณา ดวงศิร ิ ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายการคลัง 
6. นายซาติชาย ถนอมพันธ์ ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
7. นางสาวจงกลณี สุขสงวน ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
8. นายศุภวัฒน์ ดามุกข ์ ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายพัฒนา 
9. นายมิตรชัย สุวรรณไตรย์ ตําแหน่ง กรรมการฝ่ายการศึกษา 
บทบาทหน้าที่ดังนี้ 
1. สํารวจค้นหาปัญหาในชุมชน และวางแผนในการพัฒนาระดับชุมชน 
2. เป็นผู้นําในการพัฒนาระดับชุมชน เป็นที่ปรึกษาของประชาชนในชุมชน เป็นผู้

ประสานงานที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในชุมชน 
3.เสริมสร้างความสามัคคีของผู้อาศัยในชุมชน เพื่อร่วมกันรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและ

ชุมชน 
4. ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามที่เห็นสมควร หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

เทศบาล 
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ส่วนที่ 3  : ผลการวิเคราะห์ชุมชน  
 
 การศึกษาชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวา 
ปญหาและอุปสรรคตางๆของชาวบานสามารถ นํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการวิเคราะหหา
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือทราบถึงการ ดําเนินงานตอไปในปจจุบันและการวิเคราะห
นําไปปรับปรุงโอกาสพัฒนาอนาคตวามีไดเพียงใด รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 
 
3.1  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน  เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย  
โอกาส  และอุปสรรค     
 จุดแข็งหรือศักยภาพ 
  1. ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการทํากิจกรรมในทุกครั้ง ให้ความ
ร่วมมือเต็มที่ทุ่มเทร่างกายและจิตใจ เพ่ือจะให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพทําให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
  2. ผู้นําชุมชนมีความเป็นผู้นําสูง  มีศักยภาพในการบริหารงานซึ่งจะทํางานตามขั้นตอนตาม
แผนงานที่วางไว้อีกทั้งชาวบ้านยังให้ความรักและความไว้ใจในตัวผู้นําสูง  มีความสนใจในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  3. การรวมกลุ่มที่เหนียวแน่น เช่น กลุม่สตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ได้มีการรวมกลุ่มอย่างเป็น
รูปธรรมมีความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม การทํา
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
  4. มีแหล่งเงินทุน ได้แก่ เงินสนับสนุนโครงการต่างๆจากเทศบาลท่าโขลง และเงินสนับสนุน
จากคนในชุมชน 
  5. สมาชิกชมชนมีสุขภาพทีดี มีกิจกรรมที่ให้ความสนใจการดูแลสุขภาพ เช่น การมีลาน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย 
  6. คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาและมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง 
 
 จุดอ่อนหรือจุดด้อย 
 1. แหล่งน้ํา เนื่องจากน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นน้ําบาดาลทําให้มีปัญหาคุณภาพน้ํา 
เช่น น้ําขุ่น มีสี และมีสนิมปนมากับน้ํา เป็นต้น  
 2. ขยะ มีปัญหาการจัดการขยะ เนื่องจากชุมชนมีทั้งหมู่บ้านจัดสรร โรงงานขนาดเล็กไป
จนถึงโรงงานขนาดกลาง และมีส่วนที่เป็นพ้ืนที่การเกษตรทําให้มีขยะหลากหลายประเภทในชุมชน
ยากต่อการจัดการขยะ และพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของเอกชนเทศบาลจึงไม่ได้เข้าดูแลใน
การจัดเก็บขยะ 
 3. มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน มีบางส่วนของชุมชนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด 
 4. ประชากรบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ แม่บ้าน ขาดความรู้ในการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้ 
 5. ขาดตลาดลองรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน 
 6. เนื่องจากสภาพสังคมเป็นสังคมเมือง ทําให้สมาชิกในชุมชนรู้จักกันไม่ทั่วถึง 
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 โอกาส 

 1. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนนทีเกิดจากความต้องการของชมชนมากขึ้น 
 2. หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การ
สนับสนนทั้งด้านวิชาการและบริการวิชาการในการประกอบอาชีพ 
 3. เป็นชุมชนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก 
 4. มีระบบการสื่อสารเทคโนโลยีทันสมัยท าให้การติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว 
 

อุปสรรค   
 1. สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการดํารงงชีวิตประจําวัน ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ประชาชน
ประสบปัญหาหนี้สิน 
 2. ภาครัฐสนับสนุนไม่ทัวถึง 
 3. มีการสนับสนุนจากภาครัฐด้านอาชีพมีน้อย 
 
3.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุด
ด้อย โอกาส และอุปสรรค   
 จุดแข็งหรือศักยภาพ 
 1. มีเวลาว่าง 
 2. มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
  
 จุดอ่อนหรือจุดด้อย 
 1. ไม่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู ่
  
 โอกาส  
 1. หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การ
สนับสนุนทัง้ด้านวิชาการและบริการวิชาการในการประกอบอาชีพ 
 2. เป็นชุมชนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก 
 3. มีระบบการสื่อสารเทคโนโลยีทันสมัยทําให้การติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว 
 
 อุปสรรค 
 1. ขาดตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย 
  
3.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- พัฒนาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค 
- พัฒนาการจัดการขยะ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
-พัฒนาบุคลากร การบริการ การประชาสัมพันธ์ 
ผลผลิตที่เกิดจากชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์ 

- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข และ
การส่งเสริมสุขภาพ 
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- สร้างจิตส้านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

 
 
3.4  ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความสําเร็จ (Quick Win Project) 
 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนที่มี
การพัฒนาโดยกระบวนการพ่ึงตนเอง โดยจัดการองค์กรต่างๆในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม แต่
กระบวนการต่างๆ จะต้องมีการสร้างการสร้างการเรียนรู้ ในการบริหารจัดการ ให้มีความเข้มแข็ง จึง
ต้องสร้างเวทีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนได้เกิดทักษะและมีความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
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ส่วนที่ 4 : สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  
 
4.1  สภาพปัญหา  ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย    
 
 สภาพปัญหา  ชาวบานในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีไม่มีอาชีพเสริม ทําใหรายไดสวนใหญเกิดจากการประกอบอาชีพหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจไม
เพียงพอต่อการใชในดํารงชีวิตในแตละเดือน ทําใหชาวบานในชุมชนบางสวน มักจะไปหยิบยืมเงินจาก
นายทุนเงินกนูอกระบบ หรือใชบริการจากสถานธนานุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ความต้องการ  ชาวบานในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีตองการประกอบอาชีพเสริมที่ใชทุนเริ่มตนในการประกอบอาชีพไมมากนัก และ
ต้องการช่องทางในการจําหน่าย เพ่ือหารายไดมาใชจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากการประกอบ
อาชีพหลัก 
 โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย   ชาวบานในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่สนใจในการประกอบอาชีพเสริม ไดรับการส
งเสริมและ สนับสนุนพัฒนาความรูความสามารถเพียงพอที่จะนําไปตอยอดเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
เชน การจัดโครงการ ฝกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น รวมถึงแนะนําแหลงเรียนรู แหลงวัตถุดิบ และ
ตลาดเพื่อกระจายผลผลิตที่ไดจาก อาชีพเสริมนั้น 
 
4.2  สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่
เกี่ยวข้อง     
   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเคมี  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะ
ตัวแทนภาครัฐ มีความประสงคที่จะจัดโครงการให้ความรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการในการทํา 
พิมเสนน้ํา ยาหม่องสมุนไพร ยาดมส้มมือ และลูกประคบ เนื่องจากเป็นอาชีพเสริมที่ใช้ต้นทุนไม่มาก 
มีช่องทางในการจําหน่ายสินค้า และมีกลุ่มสตรีของหมู่บ้านที่มีความสนใจในด้านสุขภาพและการสร้าง
รายได้เสริมยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความสําเร็จ (Quick Win Project) 

1. เบื้องต้นโครงการต้องการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้คนในชมชนเห็นความสําคัญ และ
มีความสนใจต้องการพัฒนาด้านอาชีพร่วมกับโครงการของมหาวิทยาลัย  

2. โครงการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน ในการพัฒนา
อาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนของคนในชุมชน 

3. โครงการจะดึงศักยภาพของคนในชุมชนออกมาใช้ให้มากที่สุด เช่น การพัฒนาในกลุ่มสตรี
ของชุมชนที่มีความสนใจในการสร้างรายได้ และมีความเข้มแข็งและมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น  


