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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 

 ตามท่ีภาครัฐไดเช่ือมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติเขากับแผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 20 ป ระหวางป 2560- 2579 โดยนอมนําเอาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนการพัฒนาแบบย่ังยืน โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมท่ีอยูและใชหลักการทรง

งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเปนแนวทางใน

การดําเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดของประชาชน แกไขปญหาเชิงโครงสรางการ

ผลิตภาคเกษตร เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยดานอาหาร เพ่ือ

นําไปสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแนวแนท่ีจะสานตอโครงการใน

พระราชดําริของพระราชบิดา เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยท่ีพระราชาประสงคให

เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ท่ีระบุ

ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นเสริมพลังปญญาของแผนดิน ซ่ึงสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรเพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสูคุณภาพเปนเลิศ โดยมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ทองถิ่น และพ้ืนท่ีใหมี

ความเขมแข็งและย่ังยืน พรอมท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกลยุทธในการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพ่ือ

รวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน ให

ความสําคัญในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือทองถิ่น

ตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมุงเนนการบูรณาบริการวิชาการ การเรียน การสอน และการวิจัย 

โดยมีกระบวนการ วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองคความรู มีเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ

สังคม ซ่ึงเปนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะกาวไปสูมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใชสังคม ทําหนาท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนดานวิชาการใหชุมชนทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง และย่ังยืน โดยการออกแบบการทํางานเพ่ือสราง

กลไกเชิงระบบท่ีเช่ือมงานประกันคุณภาพองคการกับการพัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีการสานพลังจากทุกคณะ
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รวมกับองคกรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใชสังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรอง

คุณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม  

นอกจากนี้ดวยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) จากปรัชญา

การสรางปญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น ถูกถายทอดเปนวิสัยทัศนไปสูการทํางานของสถาบันการศึกษา

รวมกับภาคีในพ้ืนท่ี (Engagement) ท่ีมุงหมายหวังผลท่ีจะตอบปญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะท่ีไดอยาง

ถูกตองและแมนยํามากข้ึน พันธกิจนี้จะสงเสริมใหเกิดความรวมมืออยางแทจริงของทุกภาคสวนท้ังในระดับ

มหาวิทยาลัยดวยกันเองและระดับมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ

ของมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาของชุมชนทองถิ่นอยางเปนระบบ ซ่ึง

มหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของชุมชนดวยการเช่ือมโยงองคความรูทางวิชาการเขากับ

แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเปนศักยภาพของชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถยกระดับเปนแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

ชุมชนได 

การบริการวิชาการแกสังคมถือเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา   ซ่ึงเปนการทํางานเชิง

วิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลัยบน หลักการพ้ืนฐาน 4 

ประการ ไดแก 1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership) 2) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 

(Mutual benefit)  3) มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบตอ

สังคมท่ีประเมินได (Social impact) โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีข้ึนและ

สราง Engaged Citizens ซ่ึงรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้สังคมรวมถึง กลุม

บุคคลท่ีอาจเช่ือมโยงกับชุมชนท้ังในมิติของพ้ืนท่ี ความสนใจรวมกัน อัตลักษณ สถานท่ีทํางาน ชุมชนท่ีอยู

ใกลเคียงกันท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ หรืออยูในภาคสวนเดียวกัน ชุมชน นักปฏิบัติ ชุมชนท่ีมีความ

สนใจรวมกัน โดยไมมีขอจํากัดท้ังในเชิงพ้ืนท่ี ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสมาคม

วิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษยเกา และชุมชนพ้ืนเมือง เปนตน  

ผลการสํารวจชุมชนและครัวเรือนเปาหมายในระยะแรกอยางเขาใจ เขาถึง วิถีของประชาชนหรือ

เรียกอีกอยางวา “การเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนท่ี” (Action Learning) เพ่ือใหไดมาซ่ึงสภาพปญหา

ท่ีแทจริงของชุมชนและส่ิงท่ีชุมชนตองการรับการพัฒนา ณ ชุมชนหมูท่ี 5 บานคลองระแหง ตําบลระแหง 

อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พบวาเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนไดทําการเกษตรกรรม และทําการคาขาย

ขนาดเล็ก มีความตองการเสริมทักษะอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาของชุมชนอยางตรงจุด

จนสามารถนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนอยางย่ังยืน ซ่ึงชุมชนครัวเรือนเปาหมายมีความเห็นพอง

รวมกันท่ีจะจัดใหมีการเสริมทักษะอาชีพการผลิตกลวยฉาบ 
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 ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึง
ไดจัดทําโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทอถิ่น เสริมสรางพลัง
ใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองไดอยางสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ิมคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง 
นําไปสูการพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนไดอยางย่ันยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิต
และรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1)  เพ่ือเสริมสรางความรูทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑและการพัฒนากลวยฉาบ  เพ่ือการ
พาณิชย ใหแกกลุมเปาหมาย 

2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนท่ีเปนเปาหมาย 
3)  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนท่ีเปนเปาหมาย 
4)  เพ่ือลดปญหาดาน ความยากจนและการขาดแคลนรายไดใหกับชุมชน/ครัวเรือนกลุมเปาหมาย 

 
1.3 กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
 

ประชากรในพ้ืนท่ีหมู 5  ต. ระแหง อ. ลาดหลุมแกว จ. ปทุมธานี จํานวน 10  คน จํานวนครัวเรือน 4 
ครัวเรือน 
 
1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
1.  จํานวนคนท่ีเขารวมกิจกรรม 10 คน  จํานวน  4  ครัวเรือน 
2.  จํานวนผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนา  จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 
3.  รายไดของกลุมอาชีพ/ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

เชิงคุณภาพ   
1. ความตอเนื่อง/ย่ังยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที ่2  
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 

2.1.1 ประวัติตําบลระแหง 

ตําบลระแหง เปนสวนหนึ่งของอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนท่ีราบลุมและ

สูง พ้ืนท่ีบางสวนไดรับประกาศเปนทางการ เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2549 มีการปกครองแบงเปน  12  หมูบาน 

สภาพโดยท่ัวไปในอดีตพ้ืนท่ีตําบลระแหงเปนปาพง มีสัตวเล็กใหญอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เพราะมีความ

ปลอดภัยและอาหารของสัตวอยางเพียงพอ ในฤดูน้ําหลากลงมาพ้ืนท่ีตําบลนี้จะทวมทุกพ้ืนท่ีตามสภาพของ

พ้ืนท่ีและในฤดูแลง น้ําตามธรรมชาติจะแหงเปนเวลาหลายวันจนกวาจะถึงฤดูฝน ราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณนี้

จึงเรียกวา “คลองระแหง” ตั้งแตยายถิ่นฐานมา 

คําวา ระแหง จึงไดเปนช่ือของตําบลนี้ มีความสําคัญตามหลักฐานทางราชการ เปนท่ีตั้งอําเภอ เม่ือ

วันท่ี  22  มกราคม 2458  เปนการช่ัวคราวกอนมีช่ือวา “อําเภอระแหง” ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2458  ได

ประกาศใหเรียกช่ืออําเภอท่ีสรางใหมวา อําเภอลาดหลุมแกว ตําบลระแหง มีความสําคัญในดานศูนยรวม

ชุมชน โดยมีลําคลองระแหง เปนแหลงขนถายสินคาการเกษตรและสัญจรทางเรือ ซ่ึงในพ้ืนท่ีตําบลนี้มีประวัติ

เลาขานกันตอกันมาจนถึงปจจุบัน เชน ถ้ําตะบีน บานตับผักชี มีศูนยกลางขนสงสินคาเกษตรทางเรือ มีรถไฟ

สายระแหง-บางบัวทอง และปจจุบันตําบลระแหงไดพัฒนาดานสาธารณูปโภคมากมาย  

   

2.2  ดานกายภาพ  

          ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  

               องคการบริหารสวนตําบลระแหง  อยูหางจากอําเภอลาดหลุมแกวไปทางทิศตะวันออกประมาณ  4  

กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีรวมท้ังส้ิน 39.19  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  24,493.25  ไร จํานวนหมูบานท่ีอยูใน

พ้ืนท่ี  จํานวน 9 หมูบาน  ดังนี้   

   หมูท่ี 1 มีจํานวนหมูบานอยูในเขต  อบต.บางสวน  อยูในเขต ทต.ระแหง บางสวน 

   หมูท่ี 5 มีจํานวนหมูบานอยูในเขต  อบต.บางสวน  อยูในเขต ทต.ระแหง บางสวน 

   หมูท่ี 6  มีจํานวนหมูบานอยูในเขต  อบต.บางสวน  อยูในเขต ทต.ระแหง บางสวน 

   หมูท่ี 7  มีจํานวนหมูบานเต็มท้ังหมูบาน 

   หมูท่ี 8  มีจํานวนหมูบานอยูในเขต  อบต.บางสวน  อยูในเขต ทต.ระแหง บางสวน 
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   หมูท่ี 9  มีจํานวนหมูบานเต็มท้ังหมูบาน 

   หมูท่ี 10  มีจํานวนหมูบานเต็มท้ังหมูบาน 

   หมูท่ี 11  มีจํานวนหมูบานเต็มท้ังหมูบาน 

   หมูท่ี 12  มีจํานวนหมูบานเต็มท้ังหมูบาน 

  และในเขตตําบลระแหงมีทองถิ่นอ่ืนในตําบล 1 แหง คือ เทศบาลตําบลระแหง โดยมี 

อาณาเขตติดตอกับทองถิ่นอ่ืน  

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบอเงิน และตําบลหนาไม 

  ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลคลองพระอุดม และตําบลลาดหลุมแกว 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลคูขวาง และตําบลคูบางหลวง 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหนาไม  และตําบลลาดหลุมแกว 
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แผนที่ อบต.ระแหง 

รูปท่ี 2.1 แผนภาพตําบลระแหง 

 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม  ตั้งอยูดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงมีคลอง

ชลประทาน 

ตัดผานในเขตพ้ืนท่ีจํานวน 3  คลอง ไดแก คลองระแหง คลองมหาโยธา และคลองตับผักชี  

คลองระแหงมีแหลงน้ํา จํานวน 8 แหง  ไดแก  
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ตารางท่ี 2.1 ขอมูลแหงน้ํา 

ที ชื่อแหลงน้ํา หมูท่ี 
ขนาดแหลงน้ํา (เมตร) พิกัดอางอิง GPS. 

กวาง ยาว ลึก Lat. Iong. 

1 คลองลาดหลุมเชี่ยว หมูท่ี 1  12 3,377 2.50 14.02722 100.23016 

2 คลองมหาโยธา หมูท่ี 5,8,9 14 3,245 2.50 14.04326 100.22952 

3 คลองระแหง หมูท่ี 6 12 1,500 2.50 14.03497 100.22991 

4 คลองระแหงใต หมูท่ี 7 12 2,000 2.50 14.03499 100.22949 

5 คลองบัว หมูท่ี 9,11 12 4,000 2.50 14.04346 100.22895 

6 คลองถ้ําตะบัน หมูท่ี 10 12 3,600 2.50 14.04917 100.22932 

7 คลองตับผักช ี หมูท่ี 12 12 4,000 2.50 14.05446 100.22859 

8 คลองชลประทาน 
หมูท่ี 1,7, 

9,10 
25 4,500 4.50 14.02715 100.22996 

2.4 ขอมูลดานประชากร    

         ตําบลระแหง มีประชากรรวมท้ังส้ิน  7,462 คน  เปนชายจํานวน  3,625   คน  และหญิง  

จํานวน  3,810 คน จํานวนครัวเรือนรวมท้ังส้ิน  2,663  ครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 ขอมูลประชากรตําบลระแหง 

ตําบลระแหง จํานวนครัวเรือน 
ประชากรชาย 

(คน) 

ประชากรหญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

หมูท่ี 1 1408 1410 1516 2,926 

หมูท่ี 5 89 150 148 298 

หมูท่ี 6 71 120 136 256 

หมูท่ี 7 187 309 320 629 

หมูท่ี 8 98 166 168 334 

หมูท่ี 9 371 958 640 1,298 

หมูท่ี 10 172 307 332 639 

หมูท่ี 11 127 228 264 492 

หมูท่ี 12 141 308 286 590 

รวม 2,663 3,652 3,810 7,562 

ท่ีมา :  สํานักการบริหารทะเบียน  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 
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2.5 สภาพทางสังคม   

2.5.1 การศึกษา  

         -  โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ 

         -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ระแหง จํานวน 1 แหง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดบัวสุวรรณ

ประดิษฐ 

         -  หองสมุดชุมชนตําบลระแหง จํานวน 1 แหง (อบต.ระแหงดําเนินการ) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 โรงเรียนอนุบาลในตําบลระแหง 

 

2.5.2 สาธารณสุข 

         - มีโรงพยาบาล จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลระแหง ตั้งอยู

หมูท่ี   7  มีรานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  2  แหง 
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รูปท่ี 2.3 โรงพยาบาลในตําบลระแหง 

2.5.3 การสังคมสงเคราะห  

         องคการบริหารสวนตําบลระแหง ดําเนินการดานสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหชุมชน 

ดังนี้ 

          -  การสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ แบงจายตามชวงอายุ ดังนี้ 

          -  ชวงอายุระหวาง 60 - 69 ป   ไดรับเบ้ียยังชีพเดือนละ  600  บาท 

          -  ชวงอายุระหวาง 70 – 79 ป  ไดรับเบ้ียยังชีพเดือนละ  700  บาท 

 -  ชวงอายุระหวาง 80 – 89 ป ไดรับเบ้ียยังชีพเดือนละ  800  บาท 

          -  ชวงอายุตั้งแต 90 ป ข้ึนไป ไดรับเบ้ียยังชีพเดือนละ  1,000  บาท 

          -  การสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหกับผูพิการ ในอัตราเดือนละ 800 บาท          

          -  การสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหกับผูติดเช้ือเอดส เดือนละ 500 บาท  

2.5.4 วัด 

      ในเขตพ้ืนท่ี มีวัด 1 แหง  คือ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ   

 

 

 

 

 

 

2.4 วัดในตําบลระแหง 
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2.5.4  ระบบบริการพ้ืนฐาน  

การคมนาคมขนสง ถนนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลระแหง  มีจํานวน 27 สาย 

ระยะทาง 39.390 กิโลเมตร  

รูปท่ี 2.5 ถนนในตําบลระแหง 

          การส่ือสารท่ีสําคัญ ดานสัญญาณวิทยุสามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุชุมชนและสถานี

วิทยุ กระจายเสียงของจังหวัดปทุมธานีไดชัดเจน การรับสัญญาณการรับสัญญาณภาพของ

สถานีโทรทัศนได 6 ชอง คือ 3, 5, 7, 9, ทีวีไทย ไดชัดเจน และสถานีผานดาวเทียม นอกจากนี้ยัง

มีวิทยุส่ือสารของท่ีทําการปกครองอําเภอลาดหลุมแกว สถานีตํารวจภูธรอําเภอลาดหลุมแกว 

โรงพยาบาลลาดหลุมแกว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หากมีกรณีเรงดวนสามารถใชบริการโทรศัพทได ซ่ึงปจจุบันมีระบบโทรศัพทมือถือบริการอยาง

ท่ัวถึง สวนการส่ือสารมวลชนมีหนังสือพิมพรายวัน จุลสาร และนิตยสารตาง ๆ 

 

2.5.5  ระบบเศรษฐกิจ  

     อาชีพของราษฎรในเขตตําบลระแหง ทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก เชน ทํานา ทําสวน 

ทําไร  

เปนสวนใหญ โดยมีขอมูลดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 พ้ืนท่ีเกษตรในตําบลระแหง 

 

หมูท่ี 

พ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

(ไร) 

พ้ืนท่ีการเกษตร 

(ไร) 

ทํานา 

(ไร) 

ไมผล 

(ไร) 

 

พืชผัก 

(ไร) 

 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

1 3,036 1,375 1,320 50 5 59 

5 1,694 1,468 1,453 13 2 70 

6 2,763 1,874 1,820 53 1 76 

7 1,787 1,403 1,370 22 11 67 

8 1,872 1,052 1025 27 - 43 

9 2,567 2,357 2,310 42 5 110 

10 1,385 1,254 1,245 9 - 53 

11 2,220 1,287 1,268 14 5 56 

12 2,272 1,548 1,538 10 - 73 

ท่ีมา : สํานักเกษตรอําเภอลาดหลุมแกว  (ขอมูล ณ กันยายน พ.ศ. 2561) 

  2.6 ผลการสํารวจขอมูลท่ัวไปของชุมชน 

 จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลท่ัวไปของชุมชนหมู 5 คลองโยธา ตําบลระแหง อําเภอ

ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน และเลือก

กลุมตัวอยางตามความสะดวก ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 100 ครัวเรือน ไดผลการสํารวจ

ดังนี้ 

 2.6.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ัวไปเปนผูสูงอายุ อาศัยอยูบานกับลูกหลาน หรือบางครอบครัวอาศัยอยู

ตามลําพังเนื่องจากลูกหลานไปทํางานตางพ้ืนท่ี ไมมีรายไดของตนเอง หรือมีรายไดไมพอเพียง 

อาศัยเบ้ียยังชีพจากรัฐซ่ึงไมพอเพียง มีปญหายาเสพติด เด็ก ๆ ในวัยเรียนเขาเรียนในโรงเรียนใน

ละแวกบาน มีน้ําไฟเขาถึงทุกบาน แตระบบอินเตอรเน็ตเขาไมถึงทุกบานเนื่องจากสัญญาณไม

กระจายท้ังหมูบาน ชุมชนใหความรวมมือในการประชุมทุกครั้งท่ีเรียกประชุมชุมชนมีความ

เช่ียวชาญโดยเฉพาะทางดานการเกษตร เชน การทํานา ทําสวน เล้ียงปลามีการรวมกลุมของกลุม

แมบาน จึงทําใหเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ เกิดความสามัคคี พ้ืนท่ีราบลุมเหมาะ
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แกการเกษตร ประชาชนสามารถผลิตผลทางการเกษตรไดตลอดป พ้ืนท่ีใกลกรุงเทพฯ สามารถ

ติดตอซ้ือขายพืชผลทางการเกษตรไดสะดวกสบาย ส่ิงอํานวยความสะดวกของหนวยราชการ 

อบต.ระแหง มีการคลอบคลุมพ้ืนท่ีการใหบริการ เชน มีรถดับเพลิง มีรถบรรทุกขยะในชุมชน 

บริการอินเตอรเน็ต หนวยกูชีพฉุกเฉิน ศูนย  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) ศูนย

เรียนรูชุมชน (กศน.) หองสมุดชุมชนตําบลระแหง มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี เชน ถนน ประปา 

มีโทรศัพทสาธารณะ/โทรศัพทบาน  มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน มีการใหบริการสาธารณสุขอยาง

ท่ัวถึง ประชาชนสวนใหญมีท่ีดินเปนของตนเอง มีกลุมอาชีพเกษตรท่ีเขมแข็ง 

 2.6.2 ขอมูลท่ัวไปของครัวเรือน 

 ประชากรสวนใหญมีบานเปนของตนเอง ปลูกบานเรือนเปนไม หรือครึ่งตึกครึ่งไม ตั้ง

บานเรือนอยูตามแนวถนน ขนานกับคลองในหมูบาน ในบานเรือนมีลักษณะเปนครอบครัวเดียว 

และครอบครัวขยาย มีไฟฟาเขาถึงทุกบาน มีส่ิงอํานวยความสะดวกเชนตูเย็น ทีวี ตอนกลางวัน

สวนมากแลวผูใหญจะอยูคนเดียวจึงทําใหเกิดการโดดเดี่ยว 

 2.6.3 ขอมูลดานสังคม 

 ชุมชนมีความรวมมือในการรวมกันคิด แตยังพบมีปญหายาเสพติด จึงทําใหเกิดความ

รวมมือกันในการแกไข คนตางดาวเขามาอาศัยในพ้ืนท่ีจํานวนมาก และไมมีการประกอบอาชีพ

เปนหลักแหลง การโยกยายถิ่นฐานของประชากรหรือท่ีอยูอาศัยของคนวัยทํางาน ทําใหผูสูงอายุ

ตองอยูบานเพียงลําพัง สงเสริมหรือพัฒนาผูสูงอายุหรือผูท่ีอยูในวัยเกษียณราชการไดมีอาชีพ

เสริมหรือเขาไปทํางานในระบบเพ่ิมมากข้ึน โดยการ Up-Skill หรือ Re-Skill ใหกับผูสูงอายุ คน

ดูแลผูสูงอายุและเด็กเล็ก 

 2.6.4 ขอมูลดานการศึกษา 

 ชาวบานและกลุมวัยรุนสวนใหญการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.ตน) เนื่องจากตองออกจาก

โรงเรียนเพ่ือหารายไดชวยเหลือครอบครัว โดยสงเสริมใหกลุมวัยรุน ผูปกครองและชาวบาน เห็น

ความสําคัญของการศึกษา รวมท้ังประชาสัมพันธใหทราบถึงกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 2.6.5 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 ชาวบานสวนใหญมีหนี้สิน คาขายไมดี ประสบปญหาการขาดทุนจากการเกษตร 

เนื่องจากราคาขายต่ํา แตวัตถุดิบราคาสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา คาครองชีพสูง รายได

ต่ํา ชาวบานมีหนี้สินท้ังจากภาครัฐและเอกชน หาชองทางการเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน

นอกเหนือจากการทําเกษตรหรือรับจางท่ัวไป เชน การสรางกลุมแมบาน สรางกลุมอาชีพ สงเสริม

ใหชาวบานนําสินคาไปขายในตลาดน้ํา 100 ประแหงหรือตลาดนัดวันอาทิตยวัดบัวแกวเกษร เพ่ือ
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เพ่ิมรายไดและเพ่ิมนักทองเท่ียวตลาดน้ํา เพ่ิมชองทางหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ความ

ชวยเหลือจากรัฐบาล 

 2.6.6 ขอมูลดานสุขภาพ 

 ผูสูงอายุโดยสวนใหญจะมีปญหาดานสุขภาพในโรคตางๆ ไดแก ขอเขาเส่ือม ความดัน 

เสนเลือดตีบ เบาหวาน อัมพฤกษ สายตา และไขเลือดออก  มีปญหาผูปวยติดเตียงและผูพิการใน

หมูบาน เม่ือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพหรือรางกาย ใหชาวบานเขารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลลาดหลุมแกว นอกจากนี้ยังมี 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คอยใหการดูแลผูสูงอายุในหมูบานและผูพิการ รวมท้ังมีเจาหนาท่ี 

รพ.สต. มาใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพเปนประจํา 

 2.6.7 ขอมูลดานสภาพแวดลอม 

 ปญหาขยะมูลฝอย ดําเนินการโดยแจงชาวบานใหท้ิงขยะตามสถานท่ีท่ีกําหนดให และ

แจงเทศบาลใหมาเก็บขยะในหมูบานทุกอาทิตย อยางไรก็ตามชาวบานมีความรูเกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยีคอนขางนอย ทําใหเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือเพ่ิมชองทางในการหารายได

เสริม อีกท้ังมีระบบขนสงสาธารณะคอนขางนอย และตองรอเปนระยะเวลานานในการใชบริการ 

ทําใหชาวบานท่ีไมมีรถสวนตัว ไมสามารถเดินทางเขาไปประกอบอาชีพหรือสรางอาชีพเสริมได 

   

   2.7 ผลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน 

 2.7.1 การวิเคราะห SWOT ของชุมชน 

  จุดแข็ง  

1. ชุมชนใหความรวมมือในการประชุมทุกครั้งท่ีเรียกประชุม 

2. ชุมชนมีความเช่ียวชาญทางดานการเกษตร เชน การทํานา ทําสวน เล้ียงปลา 

3. มีการรวมกลุมของกลุมแมบาน จึงทําใหเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

เกิดความสามัคคี 

4. พ้ืนท่ีราบลุมเหมาะแกการเกษตร ประชาชนสามารถผลิตผลทางการเกษตรได

ตลอดป 

5. พ้ืนท่ีใกลกรุงเทพฯ สามารถติดตอซ้ือขายพืชผลทางการเกษตรไดสะดวกสบาย 

6. ส่ิงอํานวยความสะดวกของหนวยราชการ อบต.ระแหง มีการคลอบคลุมพ้ืนท่ีการ

ใหบริการ เชน มีรถดับเพลิง มีรถบรรทุกขยะในชุมชน บริการอินเตอรเน็ต หนวย

กูชีพฉุกเฉิน ศูนย อปพร. อบต.ระแหง ศูนยเรียนรูชุมชน (กศน.) หองสมุดชุมชน

ตําบลระแหง 
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7. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี เชน ถนน การะประปา มีโทรศัพทสาธารณะ/

โทรศัพทบาน  มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน มีการใหบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 

8. ประชาชนสวนใหญมีท่ีดินเปนของตนเอง 

9. มีกลุมอาชีพเกษตรท่ีเขมแข็ง 

จุดออน 

1. มีคนสูงอายุวางงาน ตลอดจนคนยากจน และขาดคนดูแลผูสูงอายุ 

2. ขาดความรูในการประกอบอาชีพ 

3. ประชากรมีความยากลําบากในการเดินทางไปทํางาน เนื่องจากไมมียานพาหนะ 

4. รายไดท่ีไดรับจากเบ้ียผูสูงอายุไมพอเพียงในการใชจายแตละเดือน เพราะวามี

รายจายสูงในการดํารงชีวิตในแตละวัน 

5. ประชากรในวัยศึกษาเลาเรียนตองออกมาทํางานกอนเรียนจบ เพราะไมมีรายได

พอเพียงในการสงเสียคาเทอมแกบุตรหลาน 

โอกาส 

1. มีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม  เชน กลวยฉาบ ขนมเบ้ือง น้ําพริกแกง สบู 

2. มีตลาดท่ีรองรับสินคาจากกลุมอาชีพ/กลุมชุมชน 

3. มีโอกาสในการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมบาน รวมท้ังกลุมโอทอปนวัตวิถี

ตางๆ 

 

อุปสรรค 

1. ไมมีการรองรับงานคนยากจนอยางเปนทางการ 

2. ผูสูงอายุมีรายไดไมพอเพียงตอเดือน เนื่องจากมีคาใชจายสูง 

3. ประชาชนสวนมากทํานา แตไมพอกับคาใชจาย เนื่องจากขาวราคาถูก ตนทุนสูง 

4. ประชากรมีรายไดไมแนนอน  มีรายไดตามฤดูกาล 

5. มีปญหาในการดูแลลูกหลาน เนื่องจากรายไดไมพอเพียง 

6. คาครองชีพท่ีสูงข้ึน 

7. กลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบลระแหงขาดงบประมาณสนับสนุน ดานการบริหาร

จัดการ และสนับสนุนสินคาสูมาตรฐานสากล 

8. ประชาชนมีหนี้สินภาครัฐ/และเอกชนเพ่ิมข้ึน 

9. การโยกยายถิ่นฐานของประชากรหรือท่ีอยูอาศัย 
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10. ตางดาวไดเขามาขายแรงงานในเขตพ้ืนท่ี ตําบลระแหงเปนจํานวนมาก เปน

อุปสรรคตอการใหบริการทางดานสาธารณสุข และปองกันอาชญากรรมในทองท่ี 

รวมถึงการระบาดของยาเสพติด 

ตารางท่ี 2.4 การวิเคราะหปญหาชุมชนและแนวทางการแกไขปญหา             

  ปญหา การแกไขปญหา 

ดานสังคม 

     - ปญหายาเสพตดิ 

 

     - คนตางดาวเขามาอาศัยในพ้ืนที่จํานวนมาก 

และไมมีการประกอบอาชีพเปนหลักแหลง 

     - การโยกยายถิ่นฐานของประชากรหรือที่อยู

อาศัยของคนวัยทํางาน ทําใหผูสูงอายุตองอยูบาน

เพียงลําพัง ไมมีคนดูแลผูสูงอายุและเด็กเล็ก 

 

- แจงตํารวจเพ่ือดําเนินการปราบปรามและขจัดปญหา

ยาเสพติด และใหตํารวจเขามาตรวจตราหมูบานเปน

ประจํา 

- มีการจัดหาหรือพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับคน

ตางดาว 

- สงเสริมหรือพัฒนาผูสูงอายุหรือผูที่อยูในวัยเกษียณ

ราชการไดมีอาชีพเสริมหรือเขาไปทํางานในระบบเพ่ิม

มากขึ้น โดยการ Up-Skill หรือ Re-Skill ใหกับ

ผูสูงอายุ 

ดานสุขภาพ 

     - ผูสูงอายุโดยสวนใหญจะมีปญหาดานสุขภาพ

ในโรคตาง ๆ ไดแก ขอเขาเสื่อม ความดัน เสนเลือด

ตีบ เบาหวาน อัมพฤกษ สายตา และไขเลือดออก 

     - มีปญหาผูปวยติดเตียงและผูพิการในหมูบาน 

 

 

- เม่ือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสขุภาพหรือรางกาย ให

ชาวบานเขารับการรักษาที่ รพ.สต. หรือ รพ.ลาดหลุม

แกว นอกจากน้ียังมี อสม. คอยใหการดูแลผูสูงอายุใน

หมูบานและผูพิการ รวมทั้งมีเจาหนาที่ รพ.สต. มาให

คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพเปนประจํา  

ดานการศึกษา 

     - ชาวบานและกลุมวัยรุนสวนใหญจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (ม.ตน) เน่ืองจากตองออกจากโรงเรียน 

เพ่ือหารายไดชวยเหลือครอบครัว 

 

- สงเสริมใหกลุมวัยรุน ผูปกครองและชาวบาน เห็น

ความสําคัญของการศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธให

ทราบถึงกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ดานเศรษฐกิจ 

     - ชาวบานสวนใหญมีหน้ีสนิ คาขายไมดี 

     - ประสบปญหาการขาดทนุจากการเกษตร 

เน่ืองจากราคาขายต่ํา แตวัตถุดิบราคาสูง 

     - ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา 

 

- หาชองทางการเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน

นอกเหนือจากการทําเกษตรหรือรับจางทั่วไป เชน การ

สรางกลุมแมบาน สรางกลุมอาชีพ  
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     - คาครองชีพสูง รายไดต่ํา 

 

 

    - ชาวบานมีหน้ีสินทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

- สงเสริมใหชาวบานนําสินคาไปขายในตลาดนํ้า 100 ป

ระแหงหรือตลาดนัดวันอาทิตยวัดบัวแกวเกษร เพ่ือเพ่ิม

รายไดและเพ่ิมนักทองเที่ยวตลาดนํ้า 

- เพ่ิมชองทางหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

- ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ดานการเมืองการปกครอง 

     - ความไมทั่วถึงและการไมทราบขาวสารตางๆ

ของบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ทําใหชาวบานที่ยากจน

สวนใหญไมมีบตัรสวัสดิการแหงรัฐ 

 

- อยากใหมีการสํารวจและแจงขาวสารภายในหมูบาน

เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมทั้งมีการเปดรับสมัคร

บัตรสวัสดิการแหงรัฐในรอบที ่2 

ดานสภาพแวดลอม 

     - ปญหาขยะมูลฝอย 

     - สภาพอากาศรอน 

 

- แจงชาวบานใหทิ้งขยะตามสถานที่ที่กําหนดให และ

แจงเทศบาลใหมาเก็บขยะในหมูบานทุกอาทิตย 

ดานเทคโนโลยี 

     - ชาวบานมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี

คอนขางนอย ทําใหเปนอุปสรรคในการประกอบ

อาชีพหรือเพ่ิมชองทางในการหารายไดเสริม 

 

ดานการคมนาคม 

     - มีระบบขนสงสาธารณะคอนขางนอย และตอง

รอเปนระยะเวลานานในการใชบริการ ทําให

ชาวบานที่ไมมีรถสวนตัวไมสามารถเดินทางเขาไป

ประกอบอาชีพหรือสรางอาชีพเสริมได 

 

- เพ่ิมระบบขนสงสาธารณะใหเพียงพอกับความ

ตองการ เชน รถ ขสมก. หรือรถรวมเอกชน เปนตน 

  

 2.7.2 ทุนชุมชน 

    หมูบานมีทุนชุมชนประกอบดวย ทุนมนุษย ทุนทางกายภาพ ทุนธรรมชาติ ทุนทาง

การเงิน ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ทุนมนุษย 

- ความสามัคคีระหวางสมาชิกในชุมชน ไดแก กลุม อสม. กลุมเกษตรกร  

- มีทักษะฝมือในการทํากลวยฉาบ ขนมหวาน 

- มีทักษะดานการทําการเกษตร อาทิ ทํานา 
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ทุนทางกายภาพ  

- ตลาด 100 ป 

- วัดบัวแกวเกษร เปนสถานท่ีสักการะของชุมชนโดยรอบ 

- สวนใหญมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง      

ทุนธรรมชาติ 

- มีแหลงน้ําบาดาล มีท่ีดินทําการเกษตร 

     ทุนทางการเงิน 

- การรวมกลุมทางการเกษตร 

- การรวมกลุมอาชีพ 

- กองทุนหมูบาน 

     ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม 

- ประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

- งานวัดประจําป 

- ประเพณีลูกหนู 

- ประเพณีงานลูกชอง 

 2.7.3 ประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น 

 ขอมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบดวย 

ตารางท่ี 2.5 ประเพณีทองถิ่น 

ลําดับ ชวงเวลาที่จัด ชื่อประเพณี/วัฒนธรรม จํานวนคร้ัง/ป 

1 เดือนมกราคม งานปใหมไทย 

งานประเพณีตักบาตรวันปใหม 

1 คร้ัง/ป 

2 เดือนกุมภาพันธ งานตรุษจีน 

งานปดทองหลวงพอดํา ณ วัดบัวแกว

เกษร 

1 คร้ัง/ป 

3 เดือนมีนาคม งานประเพณีทําบญุวันมาฆบูชา 1 คร้ัง/ป 

4 เดือนเมษายน งานประเพณีสงกรานต 

งานประเพณีรดนํ้าดําหัวผูสงูอายุ 

การประกวดนางสงกรานต 

1 คร้ัง/ป 
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5 เดือนพฤษภาคม งานประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 1 คร้ัง/ป 

6 เดือนมิถุนายน - 1 คร้ัง/ป 

7 เดือนกรกฎาคม งานแหเทียนเขาพรรษา 1 คร้ัง/ป 

8 เดือนสิงหาคม งานวันแมแหงชาติ 1 คร้ัง/ป 

9 เดือนกันยายน งานทําบุญวันสารทไทย 

งานทําบุญวันสารทจีน 

งานวันออกพรรษา 

1 คร้ัง/ป 

10 เดือนตุลาคม งานตักบาตรพระรอยออกพรรษา 1 คร้ัง/ป 

11 เดือนพฤศจิกายน งานประเพณีลอยกระทง 

การประกวดนางนพมาศ 

ประเพณีทอดกฐิน 

1 คร้ัง/ป 

12 เดือนธันวาคม งานวันพอแหงชาติ 1 คร้ัง/ป 
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บทที ่3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

3.1 ประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรท่ีอาศัยอยูใน หมู 5 ต. ระแหง อ. ลาดหลุมแกว จ. ปทุมธานี ท่ีมีภาวะความ
ยากจน ขาดแคลนรายได หรือไมมีรายไดในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 คน หรือจํานวนครัวเรือน 
4 ครัวเรือน 

 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณเจาะลึกรายบุคคล การประชุมกลุม
ยอย การบันทึกภาพและเสียง และการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน 
 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากประสบการณของประชากร 

ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และการประชุมกลุมยอย การบันทึกภาพและเสียง และการลงพ้ืนท่ี
ภาคสนามเพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน 
 3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควาท้ังจากแนวคิด
ทฤษฏี งานวิจัย และเว็บไซตเกี่ยวของและเนื้อหาของเรื่องท่ีวิจัย เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจ
แลวเลือกประเด็นวิเคราะหตอไป 
 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

ผู วิจัยไดสรางแบบสัมภาษณสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนการสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ โดยสรางแบบสัมภาษณมีลักษณะเปนขอคําถามท่ีใหแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินชีวิตโดยท่ัวไป อาทิ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว ดานการ
ประกอบอาชีพ รายรับ รายจาย การเก็บออม ฯลฯ  จากนั้นนําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปใหท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของประเด็นการสัมภาษณ  เม่ือไดแบบ
สัมภาษณท่ีผานการตรวจสอบแลว ผูวิจัยจึงนําแบบสัมภาษณนั้นไปสัมภาษณเชิงลึก (In depth 
interview) กับประชากรท่ีอาศัยอยูใน หมู 5 ต. ระแหง ท่ีมีภาวะความยากจน ขาดแคลนรายได 
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หรือไมมีรายไดในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 คน หรือจํานวนครัวเรือน 4 ครัวเรือนเปนการ
สัมภาษณแบบตัวตอตัว และการประชุมกลุมยอยตามขอคําถามในแบบสัมภาษณ  

 
ตารางท่ี 3.1 แผนดําเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอนการดําเนินงาน วันเดือนป หมายเหตุ 

1 
วิเคราะห ประเมินความเปนไปไดในการสงเสริมและ
พัฒนา 

ดําเนินการแลว 
ในระยะท่ี 1 

ดร. ภัทรพล  
ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

2 
รวบรวมจัดทํารายชื่อบุคคล ครัวเรือนท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

ดําเนินการแลว 
ในระยะท่ี 1 

ดร. ภัทรพล  
ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

3 
ประชุม เย่ียมครัวเรือนสรางแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบ
ความมุงมั่น 

3 พฤษภาคม 2562 ดร. ภัทรพล 
 ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

4 ฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน  
10 พฤษภาคม 2562 ดร. ภัทรพล 

ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

5 
นัดพบกลุมอาชีพ กําหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ 
สิ่งสนับสนนุ หรือประชุมปฏิบัติการจัดทําแผน
ประกอบการ 

24 พฤษภาคม 2562 ดร. ภัทรพล  
ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

6 จัดหาพ้ืนท่ี สถานท่ีดําเนินการ จดัหา รวบรวมวัตถุดิบ 
7 มิถุนายน 2562 ดร. ภัทรพล  

ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

7 พัฒนาหลักสตูร จัดหาเครือขาย หนวยงานสนับสนนุ 
14 มิถุนายน 2562 ดร. ภัทรพล  

ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

8 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู 
- หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑกลวยฉาบเชิง
ปฏิบัติการ 
 

22 มิถุนายน 
ดร. ภัทรพล   
ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 

9 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 
29 มิถนุายน 2562 ดร. ภัทรพล  

ดร. พรนภา และ 
อ. สินิทรา 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการจริงในพ้ืนที่  

(Action Learning) 
  

4.1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน 
การเก็บรวบรวมขอมูล หมู 5 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี จํานวน 

10 คน โดยการสัมภาษณรายกลุม และสัมภาษณรายบุคคล พบวา เปนเพศชายจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 30 เพศหญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 70 เพ่ือทําการสัมภาษณถึงคุณวุฒิดานการศึกษา
พบวา จบการศึกษาระดับประถมตนจํานวนจํานวน 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 60 ประถมปลาย
จํานวน 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 20 และมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 2 คน หรือคิดเปนเปนรอย
ละ 20 ดังแสดงในรูปท่ี 4.1 และ 4.2 ตามลําดับ  

 

 
รูปท่ี 4.1 เพศของกลุมท่ีสัมภาษณ 

 

 
รูปท่ี 4.2 ระดับการศึกษาของกลุมอาชีพ 
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ประถมต้น ประถมปลาย มธัยมต้น 
คอลมัน์1 คอลมัน์2 คอลมัน์3 
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เม่ือพิจารณาถึงระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชนพบวาประชากรดังกลาวอยูอาศัยใน
ชุมชนมากกวา 10 ปข้ึนไปเปนจํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 40 และอยูอาศัยในชุมชนตั้งแต
กําเนิดหรือมากกวา 20 ปข้ึนไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60 เม่ือพิจารณาถึงสภาพการอยู
อาศัย พบวาอยูอาศัยอยูกับบุคคลในครอบครัว 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 60 ยังพบอีกวามีผูท่ี
อาศัยอยูคนเดียวจํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 40 ย่ิงไปกวานั้นพบวาประชากรในหมู 5 เปน
ผูท่ีไมประกอบอาชีพใด ๆ จํานวน 4 คน  หรือคิดเปนรอยละ 40 มีอาศัยรับจางท่ัวไปจํานวน 2 
คน หรือ คิดเปนรอยละ 20 และประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 40 
เม่ือพิจารณาถึงสภาพหนี้สินของประชาชน พบวาประชาชนจํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 80 
เปนหนี้สิน และจํานวน 2 คน หรือรอยละ 20 ไมมีหนี้สิน ดังแสดงไดในรูป 4.3, 4.4, 4.5 และ 4.6 
ตามลําดับ 
 

 
 
รูปท่ี 4.3 ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยของกลุมสัมภาษณ 
 

อยู่อาศัยมากกว่า 10 ปี 

40% 

อยู่อาศัยมากกว่า 20 ปี 

60% 
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รูปท่ี 4.4 การอยูอาศัยของกลุมสัมภาษณ 

 
 
รูปท่ี 4.5 อาชีพของกลุมสัมภาษณ 
 
 

40% 

60% 

อยู่คนเดียว  อยู่กบัคนอื่น  

ไม่ประกอบอาชีพ 

40% 
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รูปท่ี 4.6 สถานภาพการเปนหนี้สิน 
4.2 ผลการสังเคราะหกลยุทธในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือการแกไขปญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

การดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนหมูท่ี 5 บานคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปน
การดําเนินโครงการแบบมีสวนรวมระหวางประชาชนกับอาจารยผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี ในสวนนี้เปน
การสังเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนกลยุทธในการดําเนินโครงการเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะในการขับเคล่ือนโครงการอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับผลการสังเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการดําเนินโครงการดวย SWOT analysis ไดแสดงในรูป 4.7  
และผลการสังเคราะหกลยุทธในการดําเนินโครงการดวย TOW analysis สามรถแสดงไดใน
ตารางท่ี 4.1  

 
รูปท่ี 4.7 การวิเคราะห SWOT 

เป็นหนี ้

80% 

ไม่เป็นหนี ้

20% 

Strenght 
1. ประชาชนมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง 

2. ประชาชนมีทักษะในการคาขาย 

3. ประชาชนมีความพรอมท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

4.  ชมุชนมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะแก่การผลิต

กล้วยฉาบ 

 

Weakness 
1. ประชาชนขาดการสงเสริมดานการบริหารจัดการกลุม
อาชีพ 

2.   ประชาชนขาดองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 

3.  ประชาชนขาดงบประมาณในการลงทุน 

4.  ประชาชนขาดการสงเสริมกลยุทธการตลาด Opportunities 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแผนกลยุทธเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (2560 -2579) 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
จากการพัฒนาชุมชน 

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นของชุมชน 

4. ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น 

Threats 
1. ประชาชนสวนใหญเปนเด็ก และผูสูงอายุ 

2. ประชาชนสวนใหญมีอาชีพรับจาง  

3. ประชาชนขาดความรูทางเทคโนโลยี  

4. ชุมชนไมมีระบบขนสงมวลชน การเดินทางโดยรถสวนตัว 
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ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห TOW Analysis 
             
              ปจจัยภายใน 
 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ประชาชนมกีารรวมกลุมกนั
อยางเขมแข็ง 
2. ประชาชนมีทักษะในการ
คาขาย 
3. ประชาชนมีความพรอมท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  พ้ืนท่ีชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะแก
การผลิตกลวยฉาบ 

จุดออน (Weakness) 
1. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การบริหารจัดการกลุมอาชีพ 
2. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
กลยุทธการตลาดอยางจริงจัง 
3. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑ 

โอกาส (Opportunities) 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแผนกล
ยุทธเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป 
(2560 -2579) 
2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภได
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก
การพัฒนาชุมชน 
3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน
เห็นความสําคัญในการพัฒนา
ทองถิ่นของชุมชน 
4. ชุมชนมีภูมปิญญาทองถิ่น 

S0: กลยุทธเชิงรุก 
S204: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
องลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สนับสนุนงบประมาณการผลิต
กลวยฉาบใหแกประชาชน  
S301: หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเขาไปสงเสริมการสราง
กลุมอาชีพ 
S303: หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเขาไปสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต  
S404: ใหชุมชนนําภูมิปญญา 
ทองถิ่นท่ีมีอยูมาประยุกตใชในการ
ผลิตกลวยฉาบ  

WO: กลยุทธเชิงแกไข 
W102: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
ควรเขาไปสงเสริมดานการบริหาร
จัดการกลุมอาชีพ  
W202: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
ควรเขาไปสงเสริมดานกลยุทธ
การตลาด  
W302: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ
ควรเขาไปสงเสริมดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  

อุปสรรค (Threats) 
1. ประชาชนสวนใหญเปนเด็ก 
และ 
ผูสูงอายุ 
2. ประชาชนสวนใหญมีอาชีพ  
รับจาง  
3. ประชาชนขาดความรูทาง 
เทคโนโลยี  
4. ชุมชนไมมีระบบขนสงมวลชน 
 การเดินทางโดยรถสวนตัว   
 

ST: กลยุทธเชิงปองกนั  
S1T1: ประชาชนควรรวมกลุมกนั
ในการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง  
S1T3: ชุมชนทองถิ่นควรจัดหา
แหลงในการจําหนายสินคา
เพ่ิมขึ้น  
S2T2: ประชาชนควรศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการวัตถุดิบ  

WT: กลยุทธเชิงรับ 
W1T3: ประชาชนควรมีความ
รวมมือกับทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภเพ่ือขับเคลื่อนกลุม
อาชีพอยางตอเนื่อง 
W2T3: ประชาชนควรมีความ
รวมมือกับทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภเพ่ือพัฒนาและขยาย
ตลาดรวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ 
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จากตารางท่ี 4.1  สามารถสังเคราะหกลยุทธการดําเนินโครงการสรางกลุมอาชีพผลิต
กลวยฉาบเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีสวนรวมของประชาชน
ในหมูท่ี 5 บานคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี สามารถแบงออก
ไดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับแรก กลยุทธในการดําเนินโครงการสรางกลุมอาชีพผลิตกลวยฉาบอยางเรงดวน
ไดแก (1) กลยุทธเชิงรุก โดยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภเขาไป
สนับสนุนงบประมาณการผลิตกลวยฉาบใหแกประชาชน สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนเขาไปสงเสริมการสรางกลุมอาชีพ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขาไปสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอยอดโดยใหชุมชนนําภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูมาประยุกตใชในการ
ผลิตกลวยฉาบ และ (2) กลยุทธเชิงรับ กลาวคือประชาชนควรมีความรวมมือกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภเพ่ือขับเคล่ือนกลุมอาชีพอยางจริงจัง 
รวมตลอดถึงเพ่ือพัฒนาและขยายตลาดรวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 ระดับท่ีสอง กลยุทธในการดําเนินโครงการสรางกลุมอาชีพผลิตกลวยฉาบอยางย่ังยืน
ตอเนื่อง ไดแก (1) กลยุทธเชิงปองกัน ไดแกประชาชนควรรวมกลุมกันเพ่ือจัดหาแหลงวัตถุดิบท่ี
เหมาะสม ตลอดจนประชาชนควรมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการกับทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ และประชาชนควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
วัตถุดิบเพ่ือบริหารจัดตนทุนใหต่ําท่ีสุด (2) กลยุทธเชิงแกไข ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภควรเขาไปสงเสริมดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพ ย่ิงไปกวานั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภควรเขาไปสงเสริมดานกลยุทธการตลาด 
ทายสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภควรเขาไปสงเสริมดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 
4.3 ผลสําเร็จในการดําเนนิโครงการสงเสริมการผลิตกลวยฉาบเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

จากผลการสังเคราะหคุณลักษณะของประชาชน บริบทชุมชน ความตองการในการ
ดําเนินงานจากเสียงสะทอนของประชาชน ตลอดจนการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนท่ี และ
กลยุทธในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามโครงการท่ีประชาชนไดใหคะแนนในการคัดเลือก พบวา โครงการท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหมูท่ี 5 บานคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี คือ การ
สรางกลุมอาชีพการผลิตกลวยฉาบ เนื่องจากเปนโครงการท่ีประชนสวนใหญในพ้ืนท่ีใหความ
สนใจ ประกอบกับสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีมาประยุกตใชได จึงทําใหเกิดผล
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลของกระบวนการดําเนินโครงการตั้งแต กระบวนการตนน้ํา  แสดงใน
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รูปท่ี 4.8    เปนการสัมภาษณเจาะลึก การสรางแรงบันดาล การตรวจสอบความพรอมเพ่ิม
ดําเนินการตอไป ในข้ันตอนมีการประชุมระดมความเพ่ือจะสอบถามหาแนวทางท่ีจะพัฒนา
ผลิตภัณฑตอไปจากกลุมประชาชนผูเขารวมโครงการ ตลอดจนการสอบถามถึงปญหาตาง ๆ เชน
ความยากจน การขาดรายได เปนตน กระบวนการกลาน้ํา  แสดงในรูปท่ี 4.9 และ 4.10  ไดแก
การระดมความคิดเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ การสรางตราผลิตภัณฑใหสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน ตลอดจนการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือใหทราบรายจายท่ีรั่วไหลหาทางแกไขรายจายท่ีไม
จําเปน ประกอบดวย (ก) การอบรมกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑกลวยฉาบ และระดับ
ความคิดเพ่ือสรางผลิตภัณฑ (ข) การอบรมทําบัญชีครัวเรือนและ กระบวนการปลายน้ํา  ดังแสดง
ในรูป 4. 11   ไดแกการออกแบบตราสินคาผลิตภัณฑกลวยฉาบ และ การปฏิบัติทดลองผลิต
กลวยฉาบหลากรส 

 

 
 

 
 
รูปท่ี 4.8 การสัมภาษณเจาะลึก สรางแรงบันดาลใจ 
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กระบวนการกลาน้ํา  
 

 

 

 
 
รูปท่ี 4.9 การอบรมกลยุทธการตลาด 
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(ข) การอบรมทําบัญชีครัวเรือน 
 

 

 

 
รูปท่ี 4.10 การอบรมทําบัญชีครัวเรือน 
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รูปท่ี 4.10 (ตอ) การอบรมทําบัญชีครัวเรือน 
กระบวนการปลายน้ํา  

 
รูปท่ี 4.11 การปฏิบัติทดลองผลิตกลวยฉาบ 
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รูปท่ี 4.12 การปฏิบัติทดลองผลิตกลวยฉาบ 
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รูปท่ี 4.13 การปฏิบัติทดลองผลิตกลวยฉาบ 
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รูปท่ี 4.14 การปฏิบัติทดลองผลิตกลวยฉาบ 
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รูปท่ี 4.15 การปฏิบัติทดลองผลิตกลวยฉาบ 
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รูปท่ี 4.16 การออกแบบตราสินคา 
 

4.4 ผลการวิเคราะหจุดคุมทุน 
 
 ในการวิเคราะหตนทุนและรายไดจากการสงเสริมกลุมอาชีพผลิตกลวยฉาบไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลชวงเริ่มทําการผลิต ซ่ึงขอมูลท่ีนําวิเคราะหไดนํามาวิเคราะหภายในหนึ่งเดือน 
คือ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ชวงเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลราคาขายผลิตภัณฑกลวย
ฉาบจะดําเนินการในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเคียงในราคาถุงละ 15 บาท หากดําเนินการขายได 100 
ถุง จะขายได 1,500 บาท ซ่ึงจะเปนการขายของผูเขารวมโครงการรวมกัน ตนทุนในการผลิต
กลวยฉาบอยูท่ี 20,000 บาทสามารถแสดงการคํานวณตนทุนไดดังตารางท่ี 4.1  สําหรับตนทุน
ดานอ่ืน ๆ ไดแก ตนทุนดานแรงงาน รวมตลอดถึงตนทุนดานคาน้ํา คาไฟ ไมไดนํามาคิดคํานวณ
ตนทุนในการผลิตเนื่องจากเปนการทํางานแบบจิตอาสา และความเสียสละและรวมมือรวมใจของ
ผูเขารวมโครงการ 
 
ตารางท่ี 4.2 ตนทุนในการดําเนินการ 

ลําดับท่ี รายการ ราคา (บาท) 
1 น้ํามัน 5,700 
2 ผงปาริกา 3,200 
3 ผงบาบีคิว 1,080 
4 ผงลาบ 1,600 
5 ผงวาซาบิ 2,400 
6 ผงโนริสาหราย 800 
7 กลวย 3,000 
8 น้ําตาลทราย 520 
9 ถานอันแทง 300 
10 ถวยกระดาษ 1,400 

   รวม 20,000 
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จากตนทุน 20,000 บาท พบวามีรายไดรวมตอเดือน 4,400 บาท เม่ือคิดรายไดรวมเฉล่ีย
ของท้ัง 4 ครัวเรือนเปนรายวันพบวามีรายไดเฉล่ียตอวันเทากับ 146.67 บาทตอวัน จะสามารถ
คืนทุนไดภายใน 136.3 วัน 
 
ผลของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนรายครัวเรือน 
 จากรายไดเฉล่ียรวมของท้ัง 4 ครัวเรือนตอวันจํานวน 146.67 บาท คิดจากจํานวน
ผูเขารวมโครงการจํานวน 10 คน คิดเปนรายไดเฉล่ียตอคนตอวัน 14.67 บาท อยางไรก็ตามหาก
พิจารณารายไดเพ่ิมข้ึนตอหนึ่งอาทิตยประมาณ 200-350 บาท ตอครัวเรือน หรือรายไดเฉล่ีย
ท้ังหมดคิดเปน 275 บาท หรือรอยละ 2.28 หากคาดการณรายไดเฉล่ียเพ่ิมข้ึนตอหนึ่งเดือน
ประมาณการณท่ี 800 –1,400 บาท ตอครัวเรือน หรือไดเฉล่ียท้ังหมดตอเดือนคิดเปน 1,100 
บาท หรือคิดเปนรอยละ 9.14% ตอเดือน 
ตารางท่ี 4.3 รายไดเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 

ผูใหขอมูล 

รายไดเฉลี่ยตอ

ครัวเรือน 

รายไดเพ่ิมขึ้นจาก

ผลิตภัณฑกลวย

ฉาบ (บาท) 

รายไดเพ่ิมขึ้นจาก

ผลิตภัณฑกลวยฉาบ 

(รอยละ) 

1 นางกรรณติยา ออนอ่ึง 10,000 บาท 800 บาท 8% 

2 นายอูด ออนอ่ึง 10,000 บาท 1,000 บาท 10% 

3 นายอวน ออนอ่ึง 9,100 บาท 1,400 บาท 15.38% 

4 นางพิไลวรรณ สารรัตน 19,000 บาท 1,200 บาท 6.31% 

รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 9.14% 
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บทที ่5 
สรุปผลและขอเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
  
 จากวัตถุประสงคของโครงการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหมูท่ี 5 บานคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มี
วัตถุประสงค 4 ประการคือ 1)  เพ่ือเสริมสรางความรูทักษะดานการออกแบบผลิตภัณฑและการ
พัฒนากลวยฉาบ  เพ่ือการพาณิชย ใหแกกลุมเปาหมาย 2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับกลุมอาชีพ/
ครัวเรือนท่ีเปนเปาหมาย 3)  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนท่ีเปนเปาหมาย และ 4)  
เพ่ือลดปญหาดาน ความยากจนและการขาดแคลนรายไดใหกับชุมชน/ครัวเรือนกลุมเปาหมาย 
หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดสงเสริม
อาชีพการทํากลวยฉาบ โดยเริ่มจากการศึกษาเรียนรูประสบการณจริงในพ้ืนท่ี (Action 
learning) เพ่ือใหเขาใจ เขาถึงวิถีชีวิตชุมชน จากนั้นไดใหประชาชนคัดเลือกโครงการแกไข
ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอยางมีสวนรวมเพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยฯ เขาไป
สงเสริม และดําเนินการสังเคราะหแนวทางและกลยุทธตามความตองการของชุมชนกอนท่ีจะเขา
ไปทําการดําเนินโครงการการเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินโครงการดังกลาวมีโอกาสสําเร็จไดมาก
นอยเพียงใด ซ่ึงในการดําเนินโครงการครั้งนี้เปนไปตามความตองการเห็นพองตองกันกับกลุม
อาชีพผลิตกลวยฉาบ และการดําเนินโครงการซ่ึงสามารถสรุปผลโครงการ บทเรียนท่ีท่ีไดรับ และ
ขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 
 การดําเนินโครงการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู
ท่ี 5 บานคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี โดยการสงเสริมอาชีพ
การผลิตกลวยฉาบจากการศึกษาเรียนรูประสบการณจริงในพ้ืนท่ี (Action learning) พบวา
ประชาชนมีการบูรณาการองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นใหเหมาะสมกับการดําเนินการผลิตกลวย
ฉาบท่ีมีอยูของแตละครัวเรือนมาชวยเหลือในการดําเนินการการผลิตกลวยฉาบ ย่ิงไปกวานั้น 
โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชนยังสามารถยกระดับทักษะอาชีพใหแกประชาชนโดยการผลิต
กลวยฉาบสามารถรวมกลุมได 10 คน จาก 4 ครัวเรือน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ี
กําหนดไว เนื่องจากมีการประสานงานท่ีตอกันในหมูประชาชน รวมถึงมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง และ
เขาใจบริบทของชุมชน ดังนั้นการดําเนินการโครงการในครั้งนี้สามารถยกระดับรายไดให
ประชาชนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 9.14 ตอครัวเรือน (จากเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ 5) อีกท้ังยังมี
การพัฒนาอาชีพการผลิตกลวยฉาบอยางตอเนื่อง 
 

 



รายงานโครงการพนัธกิจสัมพนัธแ์กปั้ญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทโครงการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือแกไ้ข 

ปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ท่ี 5 บา้นคลองระแหง ตาํบลระแหง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

  38 
 

 
 
5.2 บทเรียนท่ีไดรับและขอเสนอแนะ 
 
 บทเรียนท่ีไดรับจากความสําเร็จของการสงเสริมอาชีพการผลิตกลวยฉาบใหกับประชาชน
ในหมู 5 บานคลองระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ไมอาจประสบ
ผลสําเร็จจากทางฝายมหาวิทยาลัยเขาไมสงเสริมอาชีพเพียงลําพัง ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือความ
รวมมือรวมใจของชุมชน ตลอดจนผูนํากลุมในการการประสานงาน จัดเวทีสรางความรวมมือรวม
ใจ ปรับกระบวนทัศน และการสรางแรงบันดาลในใหกับประชาชนอยางตอเนื่องดวยความมุงม่ัน 
และการมีวิสัยทัศนในการขับเคล่ือนพลังประชาชนใหเปนไปอยาเรียบรอย ย่ิงไปกวานั้น ความเข็ม
แข็งรวมมือรวมใจของประชาชนยังเปนสวนสําคัญเชนเดียวกันท่ีจําเปนตองเรียนรูแนวทางการ
พัฒนากลุมอาชีพศึกษาชองการทางการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ และรูปแบบผลิตภัณฑแบบ
ใหม ๆ อยางมีสวนรวม และยึดหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงทําใหทางมหาวิทยาลัยเขาไปสงเสริมอาชีพจนประสบผลสําเร็จ 
 ขอเสนอแนะในการสงเสริมอาชีพการผลิตกลวยฉาบใหกับประชาชนในหมูท่ี 5 บานคลอง
ระแหง ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาในดําลับตอไปควร
สงเสริมและพัฒนาดังขอเสนอแนะตอไปนี้ 

1) สงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัยและสรางมูลคาเพ่ิมมากย่ิงข้ึน โดยอาจ
พัฒนาบรรจุภัณฑเปนกลองกระดาษ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เปนตน 

2) สงเสริมพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับสํานักพัฒนาชุมชนในการข้ึนทะเบียนกลุมอาชีพ 
และหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

3) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากวัตถุดิบตั้งตนในการผลิตกลวยฉาบ นั่นคือกลวย
ใหมีความแตกตางและตอยอดตอไปการผลิตภัณฑหลัก เชน การทําแยมจากกลวย การทําน้ํา
ผลไมจากกลวย และการทํากลวยทอด เปนตน 
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ประวัติผูรับผิดชอบโครงการ  
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