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บทคัดย่อ 
 

โครงการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
หมู่ท่ี 3 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนา
และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  ชาวชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 
ต าบล ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  มีอาชีพรับจ้าง ท างานโรงงานอุตสาหกรรม ต้อง
เดินหรือยืนเป็นเวลานานๆ หรือเกษตรกรต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักในการท างาน ดังนั้นกลุ่ม
ครัวเรือนเป้าหมายและชาวชุมชนร่วมกันท าทางเดินหินนวดเท้าเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของอวัยวะ
ทุกส่วนให้ท าหน้าท่ีได้ดีมากขึ้น  เกิดการผ่อนคลายโดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตเพราะการนวดเท้า
จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของระบบโลหิตบริเวณเท้าให้มีการไหลเวียนให้ดีมากขึ้น  ผลการด าเนิน
โครงการพบว่า ชาวชุมชนให้ความสนใจการดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นโดยใช้ทางเดินหินนวดเท้าทุก
เช้า-เย็นได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้น าชมชนท่ีเข้มแข็ง มีชุมชนมีความสามัคคี มีชมรมออกก าลัง
กายโยคะ ซึ่งพร้อมท่ีจะเรียนรู้และดูแลสุขภาพตนเองอย่างเสมอ รวมกลุ่มได้จ านวน 0  คน และมี
ครัวเรือนเป้าหมายจ านวน 3 ครัวเรือน ซึ่งท าให้ลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อยาหรือพบแพทย์เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทได้อย่างยังยืน 
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บทท่ี 1 
 บทน า  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ตามท่ีภาครัฐได้เช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 0  ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 0  ปี ระหว่างปี 056  
ถึง ปี 0579    โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร  เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 
1  ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ท่ีจะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีพระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
0547 มาตรา 7 ท่ีระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายใน หมู่ ท่ี 3 ต าบล ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนบัวแก้วพัฒนาและชุมชนบ้าน
คลองระแหง โดยประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยในชุมขนบ้านคลองระแหง มีอาชีพเกษตรกรปลูกข้าว 
ส าหรับประชาชากรท่ีอาศัยในชุมชนบัวแก้วพัฒนา จะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ท างานโรงงานท่ี
ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การด าเนินชีวิตเป็นกึ่งสังคมเมือง ในพื้นท่ีหมู่ 3 เป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาล
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ลาดหลุมแก้วและวัดบัวแก้วเกษร โดยประชากรในพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงจะมาใช้บริการร่วมด้วย 
โดยวัดบัวแก้วเกษรเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางท่ีประชาขนในพื้นท่ีหมู่ 3 และพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมักมาใช้ท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น นัดประชุมชาวบ้าน กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา รวมถึงใช้เป็น
สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นท่ี คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงจะเข้ามา
ใช้พื้นท่ีออกก าลังกายบริเวณวัด เนื่องจากวัดมีเครื่องออกก าลังกายต้ังให้บริการอยู่จ านวนหนึ่ง แต่
บางส่วนมีสภาพช ารุด ทรุดโทรมและยังไม่ได้รับการปรับปรุง  ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ปัญหาท่ี
พบ คือ คนในชุมชนต้องการเพิ่มพื้นท่ีและอุปกรณ์ส าหรับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนื่องจากการ
ท างานยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆ  และครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันท่ีจะต้องจัดให้มีการ
ให้เพิ่มพื้นท่ีและอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายให้เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งนอกจากคนในชุมชนเข้ามา
ใช้งานแล้วยังมีคนจากชุมชนใกล้เคียงยังได้เข้ามาใช้ออกก าลังกายร่วมกันได้ด้วย อันจะเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายและส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบ
ริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานราก
ในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปํญหาชุมชนท้องถิ่น 
1.2.2  เพื่อส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
1.2.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
1.2.4  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ไขปัญาหความยากจน 

 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายจ านวน 5 ครัวเรือน พื้นท่ีชุมชนหมู่ท่ี 3 บ้านคลองระแหง ต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
 

เดือน 1 มีนาคม – 30 สิงหาคม 0560  
 
1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ จ านวนครัวเรือนเป้าหมาย 5 ครัวเรือน และชาวบ้านหมู่ท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 20 คน 

เชิงคุณภาพ ความต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ทางเดินหินนวดเท้า 
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บทท่ี 2  
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

 
พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บ้านคลองระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย 2 ชุมชน

คือ ชุมชนบัวแก้วพัฒนาและชุมชนบ้านคลองระแหง โดยต าบลระแหง เป็นต าบลในเขตการปกครอง
ของอ าเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านบ่อน้ าเช่ียว , หมู่2 บ้านคลอง
ลาดหลุมแก้ว , หมู่3 บ้านคลองระแหง , หมู่4 บ้านตลาดระแหง , หมู่5 บ้านคลองโยธา , หมู่6 ชุมชน
คนหมู่ 6 , หมู่ท่ี 7 เทศบาลระแหง หมู่8 บ้านคลองถ้ าพระยาเลียง , หมู่9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณ
ประดิษฐ์ ,  หมู่ท่ี 10 บ้านคลองถ้ าตะบัน หมู่ ท่ี 11 อบต.คลองระแหง หมู่12 บ้านคลองตับผักชี  
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป้นคนไทยเช้ือสาย ไทย-มอญ ชาวชุมชนระแหง มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบสังคม
เมือง มีการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีศาสนาท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบ้านในชุมชน โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีส่วนน้อยท่ีนับถือศาสนาอื่นๆ ได้แก่ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น ศาสนสถานท่ีส าคัญชุมชนหมู่ 3 คือ วัดบัวแก้วเกสร 

รูปที่ 1 บรรยากาศท่ัวไปในชุมชน 

ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
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สถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีของ เทศบาลต าบลระแหง หมู่ 3 มีสถานศึกษาต้ังแต่ระดับช้ัน
อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบด าเนินการให้บริการด้านการศึกษา แก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
ดังนี้ 
  โรงเรียนบัวแก้วเกษร เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 4 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 (กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  สถานศึกษาและการจัดการศึกษา 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
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การอุตสาหกรรม การประกอบการมีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลต าบล
ระแหง มีท้ังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล
การพาณิชยกรรมและการบริการ การค้าและการบริการ ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกและบริการ 
สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค การกระจายตัวของร้านค้าและบริการ จะหนาแน่นบริเวณ
สองข้างทางถนน และบริเวณแหล่งชุมชน 
 ตลาดระแหง สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
  ตลาดนัดตอนเช้า ณ วัดบัวแก้วเกษร (ตลาดเอกชน) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และ
ผักผลไม้ อาหารแห้ง สด เป็นต้น 

 
รูปที่ 3  แผนท่ีแสดงจุดส าคัญของชุมชนหมู่ 3 

ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
 
2.2 สภาพนิเวศวิทยา 
 

สภาพพื้นท่ีเป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 1 จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นท่ีเหมาะสมกับการท าการเกษตร ล าคลองหลายสาย ท่ีส าคัญ ได้แก่ คลอง
ระแหง และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นท่ีหลายสาย  
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เพื่อเป็นคลองส่งน้ าให้กับคลองซอยต่างๆ ในเขตพื้นท่ีต าบลระแหง สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู  คือ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 
– กันยายน ฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ของทุกปี ปริมาณน้ าฝนโดยเฉล่ีย 
1,13 .1  มิลลิเมตร/ปี อุณหภูมิ  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือน  ตุลาคม – มกราคม ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ลักษณะของแหล่งน้ า มีคลองชลประทาน จ านวน 1 สาย มีคลอง
ซอยทุกหมู่บ้าน 

 อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิต่ าสุด 08 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉล่ียเดือน มี.ค.-มิ.ย. 30-37 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉล่ียเดือน ก.ค.-ต.ค. 30-35 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉล่ียเดือน พ.ย.-ก.พ. 06-35 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  สภาพนิเวศวิทยาของชุมชน 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
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2.3 พื้นฐานด้านเกษตรกรรม 
 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีล าคลองท่ีไหลผ่าน ได้แก่ คลองระแหง คลอง
มหาโยธา คลองพระอุดม คลองลาดหลุมแก้ว คลองลัดตามุ้ย และคลองลัดตาเขียน ซึ่งเป็นล าน้ าแหล่ง
ส าคัญท่ีประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นที่นา ปลูกข้าวเป็นอาชีพ
หลัก อาชีพรองคือรับจ้างท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
  

 
รูปที่ 5  สภาพพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชน 

ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
 
2.4 ภูมิปัญญาที่ส าคัญของชุมชน 
 

นอกจากอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวแล้ว ประชากรในชุมชนยังมีการเผาถ่ายและท าน้ าส้ม
ควันไม้ เพื่อน ามาใช้เองในครัวเรือน หากมีจ านวนมากก็จะน ามาขายเป็นรายได้เสริม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ การเผาถ่าน ชาวบ้านจะน าไม้สะแก กระถินณรงค์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านไม้ เนื่องมี
การปลูกไม้ประเภทนี้มากในชุมชน จึงน ามาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ในปี 0558  ส านักงานพลังงาน
ทดแทน จ.ปทุมธานี ได้เข้ามาสอนสอนชาวบ้านในการเผาถ่าน โดยท าเตาเผาถ่านแบบถัง 0   ลิตร 
น้ าส้มควันไม้ จัดเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน เป็นผลผลิตต่อเนื่องท่ีได้จากการเผาถ่าน โดยจ าหน่าย
ในราคา 5  บาทต่อลิตร 
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รูปที่ 6  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและน้ าส้มควันไม้ 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 

2.5 ข้อมูลด้านประชากร 

ประชากรท้ังหมด 2,208 คน เป็นชาย 1,098 คน เป็นหญิง 1,110 คน จ านวนครัวเรือน
ประมาณ 932 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสาย ไทย-มอญ นับถือศาสนาพุทธ ชาว
ชุมชนระแหง มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบสังคมเมือง 
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รูปที่ 7  ลักษณะความเป็นอยู่ของ 

ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
 
2.6 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
 

2.6.1 การคมนาคม การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกหมู่บ้าน 
 เนื่องจากหมู่ 3 ประกอบด้วยชุมขน 2 ชุมชนคือ บัวแก้วพัฒนาและบ้านคลองระแหง การ
เดินทางของประชากร ส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว หากการเดินทางในพื้นท่ี
ใกล้เคียงจะใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นหลัก การเดินทางมีความสะดวก ถนนภายในหมู่ 3 เป็น
ถนนลาดยาง 1 เลนรถยนต์สามารถขับสวนไปกลับได้ แต่ไม่มีไหล่ทาง มีแสงไฟส่องสว่างริมทางเป็น
ระยะ ด้านทิศเหนือมีถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 346 บัวทองตัดผ่าน เป็นถนนสายหลักประชากร
ใช้เดินทางไปกลับตัวจังหวัดปทุมธานี โดยมีรถประจ าทางและรถสองแถวให้บริการ  
 

2.6.2 การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านและการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อชุมชน 
 พื้นท่ีท้ังหมดของชุมชนมีไฟฟ้าเข้าถึง ประชากรมีไฟฟ้าใช้กันครบทุกครัวเรือน อาจเกิดปัญหา
ไฟดับบ้างซึ่งกไ็ม่เกิดขึ้นบ่อยนัก บางครัวเรือนมีการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้บ้างแต่ไม่มาก 
 

2.6.3 การมีประปาหมู่บ้านและการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อชุมชน 
 พื้นท่ีท้ังหมดมีน้ าประปาใช้ มีการใช้น้ าประปากันครบทุกครัวเรือน บางครัวเรือนอาจมีการใช้
น้ าบ่อบ้างแต่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่น้ าประปาในพื้นท่ีบางครั้งเกิดปัญหาน้ า
ไหลน้อยหรือไม่ไหล ในช่วงเวลาท่ีมีการใช้น้ าประปาพร้อมกันของประชากรจ านวนมากๆ อัน
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เนื่องมาจากพื้นท่ีของหมู่ 3 อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม จึงมีการสร้างหอพักหลายแห่งในพื้นท่ีเพื่อให้
คนเช่า ท าให้ในช่วงเวลาเช้าและเย็นเกิดการแย่งกันใช้น้ า ท าให้น้ าไหลช้า อีกท้ังหอพักส่วนใหญ่จะมี
ปั้มน้ า แต่บ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่มีป้ัมน้ าและถังเก็บน้ า 
 

2.6.4 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
 พื้นท่ีท้ังหมดมีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์เข้าถึง ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนจะมีอินเทอร์เน็ตใช้เองท่ีบ้าน 
โดยช าระค่าบริการเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้บริการเอกชน เช่น AIS ทรู เป็นต้น อินเทอร์เน็ตมีความเร็ว
อยู่ในระดับดีมาก ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ประชากรท่ีมีท้ัง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใช้กันแทบทุกครัวเรือน 
 
2.7 ข้อมูลด้านสังคม 
 

ลักษณะของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย เนื่องจากประชาชนเป็นส่วนใหญ่เป็นคน
ในพื้นท่ี หากลูกหลานมีการแต่งงานก็อยู่รวมกันกับครอบครัวเดิมเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีมีปู่ย่า/ตายาย 
หรือบางครอบครัวอาจจะแยกครอบครัวออกไปแต่จะสร้างบ้านพักอาศัยในพื้นท่ีเดียวกันหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับครอบครัวเดิม 
 การจัดการในครอบครัวผู้ใหญ่ท่ีเป็นเจ้าของบ้านหรือท่ีดินจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ส่วนการเลือกคู่ครองให้สิทธิในการเลือกคู่ครองได้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะได้คู่ครองเป็นคนในพื้นท่ี
เดียวกัน มีบางส่วนท่ีออกไปท างานนอกพื้นท่ีแล้วได้คนนอกพื้นท่ีเป็นคู่ครอง การแต่งงานส่วนใหญ่จะ
อยู่ด้วยกันแบบไม่จดทะเบียน มีบางส่วนท่ีจดทะเบียน เนื่องจากมีบุตร หรือสาเหตุอื่นๆ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบท่ีซึ่งไปท างานท่ีอื่นสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่
ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันหมดท้ังชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่จะเรียน
และท างานในพี้นท่ีใกล้เคียง ไม่ค่อยย้ายออกไปท างานท่ีอื่น แต่เมื่อครอบครัวใดมีสามาชิกใน
ครอบครัวไปท างานท่ีอื่น ในช่วงเทศกาลก็มักจะกลับมากเยี่ยมเยือนเป็นปกติเสมอ 

ระบบเครือญาติและแผนภูมิเป็นแบบท่ัวไปคือ ปู่ย่า/ตายาย พ่อแม่ ลูก หลาน โดยจะมีบ้าน
ของลุงป้า น้าอาปลูกพักอาศัยในพื้นท่ีใกล้เคียง การรวมกลุ่มทางสังคมในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคมเพี่อจัดต้ังกลุ่มอาชีพท าได้ยากเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ท านา เมื่อว่างจากการท าน าก็จะออกไปรับจ้างในลักษณะงานท่ีตนเองถนัด ซึ่งลักษณะงานท่ีรับจ้างมี
ความแตกต่างกันตามความถนัดของประชากรแต่ละคน ท าให้ไม่มีเวลาว่างท่ีตรงกัน จึงไม่สามารถ
รวมกันจัดต้ังกลุ่มอาชีพได้ แต่หากมีการประชุมต่างๆ ท่ีมีการนัดหมายในชุมชน ชาวบ้านจะให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี  
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ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ ส่วนใหญ่คนพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมาก
นานจึงมีความสนิทสนมและรู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งกัน มีความแตกต่างทาง
สังคมค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยมีอาชีพเป็นเกษตรกรเหมือนๆ กัน บางส่วนมีอาชีพรับจ้าง และท างานใน
โรงงานบ้างเป็นส่วนน้อย ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนี้มานานและไม่คิดจะย้าย
ออก ท าให้มีบริบททางสังคมคล้ายคลึงกัน มีแนวคิดท่ีถูกปลูกฝังสืบต่อกันมาต้ังแต่เล็กจนโตคล้ายคลึง
กันท าให้ความขัดแย้งทางสังคมมีน้อย ดังนั้นเมื่อมีการประชุมเพื่อออกเสียง หรือลงมติใดๆ ผลการ
ประชุมก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปราชญ์ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นก านัล ผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลท่ีชาวบ้านให้ความนับถือและได้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรจากพื้นท่ีอื่นๆ แล้วน าความรู้ท่ีได้มาถ่ายทอดให้แก่คนในพื้นท่ี ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกันการปลูกข้าวเป็นวิธีการท่ีให้สามารถปลูกข้าวได้หลายรอบต่อปี 
 
2.8 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 
 ในพื้นท่ีหมู่ 3 มีโรงเรียนต้ังอยู่ 1 โรง คือ โรงเรียนบัวแก้วเกษร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าอ าเภอลาดหลุมแก้ว เปิดท าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 1-6 แบบสหศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2514 โดยใช้โรงเรียนลาดหลุมแก้ว  เป็นอาคารเรียน ต่อมาท่านพระครูรัตนากรพิทักษ์ได้
อนุญาตให้ใช้ท่ีดินธรณีสงฆ์ของวัดบัวแก้วเกษรใช้เป็นท่ีต้ังของโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216  จ านวน 1 หลัง เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2514 ระหว่างก าลัง
ก่อสร้างได้ย้ายท่ีเรียนจากเดิมมา ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงษ์อนุกูล) 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2515  อาคารเรียนสร้างเสร็จได้ย้ายมาเรียนท่ีอาคาร ๒๑๖ (อาคาร 1) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2523  สร้างอาคาร 2  ปีพ.ศ. 254 สร้างอาคาร 3  และในปี พ.ศ.2538  สร้างหอประชุมโดยใช้
เงินก่อนสร้างจากงบประมาณปี 2549 ท่ีได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดย
ได้ก่อสร้างเป็นอาคารแบบ 318 ล เพื่อมาทดแทนอาคาร 216 ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมากและได้
ด าเนินการรื้อถอนแล้ว  ปัจจุบันมี นายสุชาติ กรดงาม เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีบุคลากรท้ังส้ิน 41 
คน เป็นชาย 20 คน หญิง 21 คน มีนักเรียนรวมทุกช้ันปีจ านวน 765 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 386 
คน และนักเรียนหญิง 379 คน 
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รูปที่ 8  โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 

2.8.1 ระดับการศึกษาของคนในหมู่บ้าน 
 ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาตามภาคบังคับ คือ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ประชากรส่วนใหญ่อ่านเขียนหนังสือได้ ยกเว้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะจบการศึกษา
ขั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ไม่คล่องนัก 

2.8.2 สถาบันสังคม 
 พื้นท่ีหมู่ 3 มีวัดบัวแก้วเกษรซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ท่ีประชากรในพื้นท่ีและระแวกใกล้เคียงนิยม
มาท าบุญและปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เนื่องจากเป็นวัดใหญ่พื้นท่ีกว้างขว้าง มีลานออกก าลัง
กายภายในวัด การคมนาคมสะดวกอยู่ติดถนน ใกล้โรงเรียน แหล่งชุมชนและอยู่ใกล้ท่ีอาศัยของ
ประชากรส่วนใหญ่ ดังนั้นหากมีกิจกรรมท่ีจะต้องนัดพบปะกันระหว่างประชากรในอ าเภอลาดหลุม
แก้ว พื้นท่ีหมู่ต่างๆ จึงนิยมใช้พื้นท่ีของวัดเป็นท่ีนัดหมายท ากิจกรรมร่วมกัน 
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รูปที่ 9 วัดบัวแก้วเกสร 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
 

2.8.3 ประวัติวัดบัวแก้วเกษร 
วัดบัวแก้วเกษร ต้ังอยู่ บนฝ่ังตะวันออกของคลองระแหง อยู่ละฝ่ังกับ ท่ีว่าการอ าเภอลาด

หลุมแก้วในหมู่ท่ี 3 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีตรงกิโลเมตรท่ี 14  
อาณาเขต 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับโรงเรียนบัวแก้วเกษรซึ่งเป็นโรงเรียนมธัยมสังกัดกรมสามัญศึกษา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ล าคลองระแหง 
ทิศเหนือ ติด ต่อกับถนนสายปทุมธานี - อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ทิศใต้  ติดต่อกับท่ี ดินของเอกชน  

 
วัดบัวแก้วเกษร สร้างใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ท่ี 5 ได้ต้ัง

เป็นส านักสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช 2444 ซึ่งมีนายอ่อง การเกษ เป็นผู้มอบ ท่ีดินจ านวน ๑๕ ไร่ ให้สร้าง
วัดเป็นครั้งแรก ใช้ช่ือว่า "วัดส าราญสาลี" ต่อมาพระอธิการตุ๊ด ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ เป็นผู้ สนใจใฝ่
การศึกษา ได้เปิดท าการสอนพระปริยัติธรรมมีพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาและสอนธรรม สนามหลวง
ทุกปี ได้ขออนุญาตเปล่ียนวัดเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ ช่ือต าบลระแหง จึงได้ช่ือ ว่า "วัดระแหง" 
แล้วจัดการขอพระราช ทานวิสุงคามสีมา ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ ปีพุทธศักราช 2464  

เมื่อปีพุทธศักราช 2481 ใน สมัยเจ้าอธิการปล้ืม ซึ่งเป็นเจ้าคณะต าบลระแหง ได้ ขออนุญาต
เปล่ียนช่ือวัดใหม่ ได้รับอนุญาตให้ ช่ือว่า "วัดบัวแก้วเกษร" ซึ่งมีความ หมายดังนี้  

ค าว่า "บัว" หมายถึง จังหวัดปทุมธานี  
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ค าว่า "แก้ว" หมายถึง อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว  
ค าว่า "เกษร" หมายถึง นามสกุลของผู้อุทิศท่ีดินและผู้ริเริ่ม สร้างวัดคนแรก คือนายอ่อง การ

เกษร โดยเพิ่ม ตัว "ร" ท้าย "เกษร" เป็น "เกษร " เพื่อให้สอดคล้องกับค าว่า "บัว" ซึ่งหมายถึงเกษร
ดอกบัวฉะนั้นนาม "วัด บัวแก้วเกษร" จึงปรากฎตั้งแต่นั้นมา 
 
2.9 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 เนื่องจากหมู่ 3 ประกอบด้วยชุมชน 2 ชุมชนคือ บัวแก้วพัฒนาและบ้านคลองระแหง ใกล้กับ 
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดหลุมแก้วและร้านขายยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
 เครือข่ายการให้บริการสุขภาพ CUP โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ประกอบด้วย โรงพยาบาล
ลาดหลุมแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลแบบเด่ียว จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หน้าไม้ 
หมู่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลแบบเครือข่าย จ านวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 1. รพ.สต.คู
ขวาง หมู่ 1 แม่ข่าย มีลูกข่ายคือ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ่อเงิน และรพ.สต.บ่อเงิน 0. รพ.สต.ระแหง 
แม่ข่าย มีลูกข่ายคือ รพ.สต.หน้าไม้ หมู่ 11 3. รพ.สต.ธาตุทอง แม่ข่าย มีลูกข่ายคือ รพ.สต.ลาดหลุม
แก้ว รพ.สต.ในเขตพื้นท่ีลาดหลุมแก้ว แต่อยู่ใน CUP รพ.ปทุมธานี 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.คลองพระ
อุดม รพ.สต.คูบางหลวง หมู่ 6 รพ.สต.คูบางหลวง หมู่ 1 
  เครือข่ายการส่งต่อระดับสูง มีปัญหาการปฏิเสธการส่งต่อ และความล่าช้าในการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วย รวมท้ังการรับ การส่งกลับ มีแนวทางการแก้ไขดังนี้ ปัญหาการปฏิเสธส่งต่อในเคสส าคัญ เช่น 
ACS รพ.รัฐยังรองรับได้ไม่เพียงพอ และยังมีการส่งต่อนอกเวลา 
 เครือข่าย Referral Manager ร่วมกับ สสจ.ปทุมธานี รพ.ทุกแห่ง ส านักตรวจราชการเขต ท า
ให้มีประสิทธิภาพการส่งต่อดีขึ้น สร้าง Connection ระหว่าง รพ.ลาดหลุมแก้วกับรพ.ธรรมศาสตร์ใน
การส่งผู้ป่วยระบบ Stroke fast track และสถาบัน-โรคทรวงอก รพ.เอกชน (รพ.เกษมราษฎร์ ประชา
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ช่ืน)ในการส่งผู้ป่วยระบบ ACS fast track และเพิ่ม Connection รพ.แพทย์รังสีอีกทางเลือกในกรณี
ผู้ป่วย ACS fast trac 3 มีการเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานทาง Line 

เครือข่ายภาคสังคมและชุมชน ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดคณะกรรมการภาคชุมชน ผ่าน
ระบบ อสม. ก านันผู้ใหญ่บ้าน ชมรม หน่วยงานภาครัฐและอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
 

ด้านโรคท่ีประสบในชุมชน ส่วนมากคนในชุมชนประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บช่วงอายุมากกว่า 
5  ปีข้ึน โดยท่ีพบคือโรคความดัน เบาหวาน และไขมัน เกิดการท างานหนักและ ไม่ได้ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

ด้านปัญหาท่ีพบ ไม่มีงบซื้อยาส่วนกลาง ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับชุมชน 
เช่น อุปกรณ์วัดความดัน และอุปกรณ์ตรวจเบาหวาน ต้องการศูนย์สาธารณสุขชุมชนเพื่ออ านวยความ
สะดวกกับชุมชน หรือลานกีฬาส าหรับออกก าลังกาย 
 
2.10 ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 
 

การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลามมัสยิด
เราะห์มะตุ้ลเลาะห์ หมู่ท่ี 3 มัสยิดฟัตลุลลอฮีตาอาลา หมู่ท่ี 4 มีโรงเรียนสอนศาสนาของศาสนา
อิสลามในต าบล 1 แห่ง คือ โรงเรียนฮีดาย่าตุ้ลอารีฟีน หมู่ท่ี 5 
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ประเพณีและงานประจ าปี ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญ คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลระแหง ได้อนุรักษ์สืบทอดมาเป็นเวลานาน โดยในทุกๆปีจะมีการ
จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ เช่น รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น 

การสันทนาการ ตลาดระแหง ตลาดโบราณร้อยปี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นตลาดริม
คลองระแหง ท่ีแม้ทุกวันนี้ในการเดินทางค้าขายทางเรือริมคลองจะลดแทบเหลือศูนย์ แต่ท่ีนี่ก็ยังมีลม
หายใจอยู่ต่อไปได้อย่างหายใจไม่ติดขัด เนื่องด้วยมีถนนปทุมฯ-ลาดหลุมแก้ว-บางเลน (หมายเลข 
346) ตัดผ่าน ผู้คนจึงยังไม่ย้ายออกไปจากชุมชม การค้าต่างๆ ก็ยังพออยู่ได้ แม้จะไม่ศิวิไลซ์เหมือน
พวกท่ีขายอยู่ตามตลาดริมถนนในเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ตลาดร้อยปีระแหง 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 

ตลาดโบราณระแหงต้ังอยู่ริมคลองระแหง แต่ก่อนผู้คนใช้คลองนี้เดินทางไปสุพรรณ ไปบาง
บัวทอง ไปปากเกร็ด ซึ่งมีคลองเช่ือมถึงกันหมด จากจุดจอดรถข้างสะพานข้ามคลองเดินเข้ามาใน
ตลาดพื้นกระดานไม้ ตัวตลาดก็ท าด้วยไม้เสียมาก ขายสินค้าส าหรับคนในชุมชนเป็นหลัก จ าพวก
อุปกรณ์หาปลาในล าคลองและเครื่องมือในการท าเกษตรต่างๆ  
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รูปที่ 13  บรรยากาศตลาดร้อยปีระแหง 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 บรรยากาศตลาดร้อยปีระแหง 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
2.11  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

อาชีพของประชากรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาท าสวน เช่น 
มะพร้าว มะม่วง ฝรั่ง พืชผัก และรับจ้างท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า บริการร้านค้า 
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7eleven ร้านค้าสะดวกซื้อในชุมชน การลงทุน ประชากรในชุมชนได้ลงทุนเพื่อหารายได้เล้ียง
ครอบครัว ดังนี้ ลงทุนท านา และ ท าสวน ลอตเตอรี่ (รัฐบาล/ใต้ดิน) สลากธนาคาร (ออมสิน, ธกส.) 

ภาวะหนี้สินและการกู้ยืม ประชากรในชุมชนจ านวนมากกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
ลงทุนการประกอบอาชีพท านาและท าสวน เพราะประชากรในชุมชนมีฐานปานกลาง  ปัญหาท่ีพบใน
การประกอบอาชีพ ปัญหาภัยธรรมชาติเรื่องของน้ าน้อยในการท าการเกษตรและท าสวน ปัญหาแมลง
ศัตรูตามฤดูกาล ปัญหาพื้นท่ีท านาและท าสวน ส่วนใหญ่ประชากรไม่มีพื้นท่ีเป็นของตนเอง จ าต้องเช่า
พื้นท่ีส าหรับการประกอบอาชีพ 
 
2.12 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถ่ิน 
 

หมู่ท่ี 3 บ้านระแหงพัฒนา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีจ านวนประชากรชาย
จ านวน 1,098 คน หญิงจ านวน 1,110 คน รวมท้ังหมด 2,208 คน จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 932
ครัวเรือน อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลระแหงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านบ่อน้ าเช่ียว หมู่0 บ้านคลองลาดหลุมแก้ว ,หมู่3 บ้านคลองระแหง ,
หมู่4 บ้านตลาดระแหง , หมู่5 บ้านคลองโยธา ,หมู่6 ชุมชนคนหมู่ 6 ,หมู่8 บ้านคลองถ้ าพระยาเลียง 
,หมู่9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ,หมู่10 บ้านคลองตับผักชีประชาคมท้องถิ่น 

 
           รูปที่ 15 บรรยากาศการท าประชาคม 

ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
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2.13 ข้อมูลการวางแผน โครงการและแนวการพัฒนาของชุมชน 
 

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ท่ี 3 ด้วยรักและห่วงใยประชาชน นายกวัน
เพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลระแหง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ออก
ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย บริเวณท่ีพักอาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ให้แก่ประชาชนในเขต
พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 โครงการพ่นหมอกควนัป้องกันไข้เลือดออก 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 

โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีกองช่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณข้างร้าน
ทอง และหน้าร้านก๋วยเต๋ียวหมู ตุ๋น หมู่ท่ี 3 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ท่ี 3 
ที่มา : เทศบาลต าบลระแหง, 2560 
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2.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 5  54.94 
หญิง 41 45. 5 
รวม 91 1   

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 91 คน โดยแยกเป็นชายจ านวน 5  คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.94 เป็นหญิงจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 45. 5 
 
ตารางที่ 2 แสดงอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
 -5 ปี 1 1. 9 
6-14 ปี 1 1. 9 
15-59 ปี 40 46.15 

6  ปีขึ้นไป 47 51.64 
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 0 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 6  ปีขึ้นไป จ านวน 47 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.64 รองลงมามีอายุระหว่าง 15-59 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 และ
น้อยท่ีสุดมีอายุระหว่าง  -5 ปีและอายุระหว่าง 6-14 ปี ช่วงอายุละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1. 9 
เท่ากัน 
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ตารางที่ 3 แสดงศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 91 1   
คริสต์     
อิสลาม     
อื่นๆ     
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด 
 

ตารางที่ 4 แสดงการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเรียน 1 1. 9 

ประถมศึกษา 08 3 .76 
มัธยมศึกษาตอนต้น 11 10. 8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 01 03. 7 
ปวช. 1  1 .98 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. 6 6.59 
ปริญญาตร ี 14 15.38 

สูงกว่าปริญญาตร ี     
รวม 91 1   

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 91 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 08 คน รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาจ านวน 01 คน ระดับปริญญาตรีจ านวน 
14 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 11 คน ระดับปวช.จ านวน 1  คน ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า/ปวส.จ านวน 6 คน น้อยท่ีสุดคือไม่เคยเรียน จ านวน 1 คน และสูงกว่าปริญญาตรีไม่มีเลย 
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ตารางที่ 5 แสดงอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.19 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน 0 0.19 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน 0 0.19 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 8 8.79 
เกษตรกรท่ีมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 35 38.46 
เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 6 6.59 
รับจ้างท่ัวไป 01 03. 7 
กรรมกร     
นักเรียน/นักศึกษา     
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 5 5.49 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า 9 9.89 
ขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตู้ แท็กซี่)     
อื่นๆ (การเมืองท้องถิ่น) 1 1. 9 

รวม 91 1   

 จากตารางท่ี 5 พบว่าจากผู้ตอบแบบถามท้ังหมดจ านวน 91 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างท่ังไป คิดเป็น
ร้อยละ 03. 7 ว่างงาน/ไม่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 9.89 และน้อยท่ีสุดคืออาชีพอื่นๆ 

ตารางที่ 6 แสดงครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนี้มานานเท่าใด 
อยู่ชุมชนนี้มานานเท่าใด จ านวน ร้อยละ 

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาต้ังแต่ด้ังเดิม 86 94.5  
ย้ายมาจากท่ีอื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาแล้ว...ปี 5 5.49 

รวม 91 1   
  

จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาต้ังแต่ด้ังเดิม จ านวน 86 
คน คิดเป็นร้อยละ 94.5  และย้ายมาจากท่ีอื่น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49 
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ตารางที่ 7 แสดงครอบครัวของท่านคิดจะย้ายไปอาศัยอยู่ท่ีอื่นหรือไม่ 
คิดจะย้ายหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

คิดจะย้าย     
ไม่คิดจะย้าย 81 89. 1 
ไม่แน่ใจ 1  1 .98 

รวม 91 1   
  

จากตารางท่ี 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากท้ังหมด 91 คน ไม่คิดจะย้าย จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89. 1 และไม่แน่ใจท่ีจะย้าย จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 1 .98 
 
ตอนท่ี0 ข้อมูลด้านสังคม 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า) ท้ังหมด 365 คน โดยแบ่งเป็น 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 186 5 .95 
เพศหญิง 179 49. 4 

รวม 365 1   
 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
 -5 ปี 14 3.83 
6-14 ปี 41 11.03 
15-49 ปี 159 43.56 
5 -59 ปี 81 00.19 

6  ปีขึ้นไป 7  19.17 
รวม 365 1   

  
จากตารางท่ี 8 พบว่าจากประชากรท้ังหมด 365 คน แบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 5 .95 

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49. 4 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.56 รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ 5 -59 ปี คิดเป็นร้อยละ 00.19 และช่วงอายุ 6  ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.17 จะเห็นได้
ว่าในช่วงอายุ  -5 ปี มีจ านวนน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 3.83 
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ตารางที่ 9 แสดงศาสนาท่ีสมาชิกในครอบครัวของท่านนับถือ 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 365 1   
คริสต์     
อิสลาม     
อื่นๆ     
รวม 365 1   

  
จากตารางท่ี 9 พบว่าประชากรท้ังหมดจ านวน 365 คน นับถือศาสนาพุทธทุกคน 

 
ตารางที่ 10 แสดงสถานภาพการสมรสของสมาชิกในครอบครัวของท่าน 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 104 33.97 

สมรสจดทะเบียน 45 10.30 
สมรสไม่จดทะเบียน 65 17.8  

หม้าย 30 8.76 
แยกกันอยู ่ 48 13.15 

หย่า 51 13.97 
รวม 365 1   

  
จากตารางท่ี 10 พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 33.97 รองลงมา

เป็นสถานภาพสมรสไม่จดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 17.8  และสถานภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 13.97 
ส่วนสถานภาพท่ีมีจ านวนประชากรน้อยท่ีสุดคือสถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 8.76 ในจ านวน
ประชากรท้ังหมด 365 คน 
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ตารางที่ 11 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่าน มีบุคคลลักษณะดังต่อไปนี้ 
ลักษณะของบุคคลในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

เป็นผู้ยากไร้     
เป็นผู้ป่วยยากไร้     
เป็นผู้พ้นโทษ     
เป็นผู้เร่ร่อน     

ลักษณะของบุคคลในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
เป็นผู้ติดเช้ือ HIV     

ไม่มีฐานะทางทะเบียนราษฎร ์     
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย     

รวม     
 

จากตารางท่ี 11 พบว่าไม่มีประชากรคนใดอยู่ในลักษณะท่ีได้รับผลกระทบทางสังคม เช่น 
เป็นผู้ยากไร้ เป็นผู้เร่ร่อน เป็นผู้ติดเช้ือ HIV เป็นต้น 
 
ตารางที่ 12 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กปฐมวัย (อายุ  -8 ปี) หรือไม่ 

มีเด็กปฐมวัยในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
มี 31 34. 6 

ไม่มี 6  65.93 
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 12 พบว่ามีเด็กปฐมวัย (อายุ  -8 ปี) จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49 

 
ตารางที่ 13 แสดงเด็กปฐมวัยในตารางท่ี0.5 อาศัยอยู่กับใคร 

เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับ จ านวน ร้อยละ 
พ่อและแม ่ 11 35.48 
พ่อหรือแม่ 13 41.93 

ปู่หรือย่าหรือตาหรือยาย 5 16.10 
อื่นๆ (ลุง,ป้า,น้า,อา) 0 6.45 

รวม 31 1   
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จากตารางท่ี 13 พบว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.93 และส่วนน้อยอาศัยอยู่กับอื่นๆ เช่นลุงหรือป้า จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 
 
ตารางที่ 14 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านไม่ได้ท างาน 53 คน โดยจ าแนกเป็น 

สมาชิกท่ีไม่ได้ท างาน จ านวน ร้อยละ 
เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน 31 58.49 
วัยท างาน (15-59 ปี)     
ผู้สูงอายุ (6  ปีข้ึนไป) 00 41.5  

รวม 53 1   
 

จากตารางท่ี 14 พบว่าประชากรท่ีไม่ได้ท างานส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ียังไม่ได้เข้าเรียน จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 58.49 และอยู่ในวัยผู้สูงอายุ (6  ปีข้ึนไป) จ านวน 00 คน คิดเป็นร้อยละ41.5  

 
ตารางที่ 15 แสดงผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านอาศัยอยู่กับ 

ผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านอาศัยอยู่กับ จ านวน ร้อยละ 
ครอบครัว 69 98.57 
เพียงล าพัง 1 1.40 

รวม 7  1   
  

จากตารางท่ี 15 พบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวอาศัยอยู่กับครอบครัว จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.57 และอาศัยอยู่เพียงล าพังเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 จากผู้สูงอายุท้ังหมด 
7  คน 
 
ตารางที่ 16 แสดงผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เส้ือผ้า
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนใน
ครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน รวมท้ังได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือไม่ 

การได้รับสวัสดิการ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับทุกคน 66 94.08 

ไม่ได้รับ 4 5.71 
รวม 7  1   
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 จากตารางท่ี 16 พบว่ามีผู้สูงอายุจ านวน 66 คนได้รับสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 94.08 และ
อีกจ านวน 4 คนไม่ได้รับสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 5.17 จากจ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด 7  คน 
 
ตารางที่ 17 แสดงครัวเรือนของท่านมีผู้พิการหรือไม ่

ผู้พิการในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
มี 1 1. 9 

ไม่มี 9  98.9  
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 17 พบว่ามี 1 ครัวเรือนท่ีมีผู้พิการ คิดเป็นร้อยละ 1. 9 และอีก 9  ครัวเรือนไม่

มีผู้พิการ คิดเป็นร้อยละ 98.9  จากท้ังหมด 91 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 18 แสดงผู้พิการตามตารางท่ี 17 มีผู้สูงอายุหรือไม่ 

ผู้พิการสูงอายุ จ านวน ร้อยละ 
มี     

ไม่มี 1 1   
รวม 1 1   

  
จากตารางท่ี 18 พบว่าผู้พิการตามตารางท่ี 17 ไม่มีผู้สูงอายุ 

 
ตารางที่ 19 แสดงผู้พิการตามตารางท่ี 17 มีบัตรประจ าตัวคนพิการหรือไม ่

บัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน ร้อยละ 
มี 1 1   

ไม่มี     
รวม 1 1   

  
จากตารางท่ี 19 พบว่าผู้พิการตามตารางท่ี0.1  มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
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ตารางที่ 20 แสดงผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เส้ือผ้า
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนใน
ครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน รวมท้ังได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือไม่ 

สวัสดิการชุมชนหรือเบ้ียยังชีพจากภาครัฐ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับทุกคน 1 1   

ไม่ได้รับ     
รวม 1 1   

  
จากตารางท่ี 20 พบว่าผู้พิการได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบ้ียยังชีพจากภาครัฐและได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่ในด้านต่างๆอย่างท่ัวถึง 
 
ตอนท่ี3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ตารางที่ 21 แสดงครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันท้ังหมดประมาณ (บาท/เดือน) 

รายได้รวมกันท้ังครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,    บาท/เดือน     

ระหว่าง 5,  1 ถึง 1 ,    บาท/เดือน 7 7.69 
ระหว่าง 1 ,  1 ถึง 15,    บาท/เดือน 12 13.18 
ระหว่าง 15,  1 ถึง 0 ,    บาท/เดือน 13 14.08 
ระหว่าง 0 ,  1 ถึง 05,    บาท/เดือน 1  1 .98 
ระหว่าง 05,  1 ถึง 3 ,    บาท/เดือน 15 16.48 
ระหว่าง 3 ,  1 ถึง 35,    บาท/เดือน 11 10. 8 

มากกว่า 35,    บาท/เดือน 03 05.07 
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 21 พบว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้รวมกันท้ังครอบครัวมากกว่า 35,    บาท/เดือน 

มีจ านวน 03 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 05.07 มีจ านวนมากท่ีสุด และครัวเรือนท่ีมี รายได้รวมกันท้ัง
ครอบครัวระหว่าง 5,  1 ถึง 1 ,    บาท/เดือน มีจ านวน 7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.69 มีจ านวน
น้อยท่ีสุด จากท้ังหมด 91 ครัวเรือน 
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ตารางที่ 22 แสดงครัวเรือนของท่านมีหนี้ผ่านสถาบัน (ในระบบ) หรือไม่ 
หนี้ผ่านสถาบัน (ในระบบ) จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 1  1 .98 
มี 81 89. 1 

รวม 91 1   

จากตารางท่ี22 พบว่าส่วนใหญ่ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีหนี้ผ่านสถาบัน จ านวน 
81 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89. 1 และไม่มีหนี้ผ่านสถาบัน จ านวน 1  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
1 .98 จากท้ังหมด 91 ครัวเรือน 

ตารางที่ 23 แสดงครัวเรือนของท่านมีหนีนอกระบบหรือไม่ 
หนีนอกระบบ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 88 96.7  
มี 3 3.09 

รวม 91 1   

 จากตารางท่ี 23 พบว่าส่วนใหญ่ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหนี้นอกระบบ จ านวน 

88 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.7  และมีหนี้นอกระบบ จ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.09 

จากท้ังหมด 91 ครัวเรือน 

ตารางที่ 24 แสดงครัวเรือนของท่านมีหนี้สินรวมกันท้ังหมดประมาณกี่บาทต่อเดือน 
หนี้สินรวมกันท้ังครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,    บาท/เดือน 34 37.36 

ระหว่าง 5,  1 ถึง 1 ,    บาท/เดือน 3 3.09 
ระหว่าง 1 ,  1 ถึง 15,    บาท/เดือน 6 6.59 
ระหว่าง 15,  1 ถึง 0 ,    บาท/เดือน     

หนี้สินรวมกันท้ังครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
ระหว่าง 0 ,  1 ถึง 05,    บาท/เดือน     
ระหว่าง 05,  1 ถึง 3 ,    บาท/เดือน     
ระหว่าง 3 ,  1 ถึง 35,    บาท/เดือน     

มากกว่า 35,    บาท/เดือน 0 0.19 
ไม่ตอบในประเด็นนี ้ 46 5 .54 

รวม 91 1   
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จากตารางท่ี 24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ให้ความร่วมมือในการตอบค าถามในประเด็นนี้
เป็นจ านวน 46 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5 .54 เนื่องจากไม่ต้องการเปิดเผยถือเป็นความลับของ
ครอบครัว ตองลงมาคือมีหนีรวมกันท้ังครอบครัวน้อยกว่า 5 ,    บาท/เดือน จ านวน 34 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 37.36 
 
ตารางที่ 25 แสดงในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินหรือออมทรัพย์หรือไม่ 

การฝากเงินหรือออมทรัพย์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 05 07.47 
มี 66 70.50 

รวม 91 1   
  

การฝากเงินหรือออมทรัพย์ จ านวน ร้อยละ 
รายละเอียดการออม (ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 15 00.70 
ธนาคารออมสิน 03 34.84 
กลุ่มออมทรัพย์ 9 13.63 
กองทุนเงินล้าน 6 9. 9 
สหกรณ์การเกษตร 6 9. 9 
อื่นๆ (กองทุนธนาคาร,ประกันชีวิต) 7 1 .6  

รวม 66 1   
  

จากตารางท่ี 25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการออมทรัพย์ถึง 66 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
70.50 และไม่มีการออมทรัพย์เพียง 05 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 07.47 รายละเอียดในการออมส่วน
ใหญ่ออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 34.84 รองลงมาเป็นการออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดเป็นร้อยละ 00.70 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ตารางที่ 26 แสดงอาชีพหลักของครัวเรือนของท่าน 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรมปลูกพืชเล้ียงสัตว์ 45 49.45 
รับจ้างท่ัวไปบริการ 07 09.67 
ค้าขายประกอบธุรกิจของตนเอง 6 6.59 
รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 5.49 
พนักงานลูกจ้างบริษัทโรงงานสถานประกอบการเอกชน 6 6.59 
อื่นๆ 0 0.19 

รวม 91 1   
  

จากตารางท่ี  26 พบว่าครอบครัวของ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรมปลูกพืชเล้ียงสัตว์จ านวน 45 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 49.45 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง
ท่ัวไปบริการจ านวน 07 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 09.67 
 
ตารางที่ 27 แสดงอาชีพรองของครัวเรือนของท่าน 

อาชีพรอง จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรมปลูกพืชเล้ียงสัตว์ 11 10. 8 

รับจ้างท่ัวไปบริการ 49 53.84 
ค้าขายประกอบธุรกิจของตนเอง 17 18.68 
รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1. 9 

พนักงานลูกจ้างบริษัทโรงงานสถานประกอบการเอกชน 5 5.49 
อื่นๆ 8 8.79 
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 27 พบว่าครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรองคือรับจ้าง

ท่ัวไปบริการจ านวน 49 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมาคืออาชีพค้าขายประกอบธุรกิจของ
ตนเองจ านวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.68 
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ตารางที่ 28 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีมีอายุ 15 ถึง 59 ปีมีอาชีพและรายได้ทุกคนหรือไม่ 
สมาชิกในครัวเรือนอายุ 15 ถึง 59 ปีมีอาชีพและรายได้ จ านวน ร้อยละ 

ทุกคน 1 3 64.77 
ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ 56 35.00 
ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้     

รวม 159 1   
  

จากตารางท่ี 28 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 15 ถึง 59 ปีมี
อาชีพและรายได้ทุกคนมีจ านวน 1 3 คน คิดเป็นร้อยละ 64.77 ส่วนไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้มี
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ในจ านวนท้ังหมด 159 คน 
 
ตารางที่ 29 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีมีอายุ 6  ปีขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ทุกคนหรือไม่ 

สมาชิกในครัวเรือนอายุ 15 ถึง 59 ปีมีอาชีพและรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ทุกคน 0  9 .9  
ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ 0 9. 9 
ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้     

รวม 00 1   
 
 จากตารางท่ี 29 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 6  ปีขึ้นไปมี
อาชีพและรายได้ทุกคนมีจ านวน 0  คน คิดเป็นร้อยละ 9 .9  ส่วนไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้มีจ านวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 9. 9 ในจ านวนท้ังหมด 00 คน 
 
ตารางที่ 30 แสดงครัวเรือนของท่านได้มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพของชุมชนหรือไม่ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพของชุมชน จ านวน ร้อยละ 
ม ี     

ไม่มี 91 1   
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 30 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

กลุ่มอาชีพของชุมชน 
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ตารางที่ 31 แสดงในปัจจุบันครอบครัวของท่านมีการลงทุนหรือไม่ 
การลงทุน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 79 86.81 
มี 10 13.18 

รวม 91 1   
 

รายละเอียดวิธีการลงทุน (ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
ซื้อท่ีดิน     

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้าน,ตึกแถว)     
ซื้อทอง     

ซื้อเครื่องประดับท่ีเปล่ียนเป็นเงินได้     
ซื้อพันธบัตร/หุน้กู ้ 4 33.33 

รายละเอียดวิธีการลงทุน (ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์     

ซื้อสลากออมสิน 1 8.33 
ซื้อหุ้นสหกรณ ์     

ปล่อยกู้     
อื่นๆ (ฝากเงินธนาคาร,ประกันชีวิต) 7 58.33 

รวม 10 1   
  

จากตารางท่ี 31 พบว่าครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุนจ านวน 79 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.81 และมีการลงทุนจ านวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.18 ใน
จ านวนท้ังหมด 91 ครัวเรือน รายละเอียดวิธีการลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนโดยการฝากเงินธนาคารหรือท า
ประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาเป็นการซื้อพันธบัตร คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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ตอนท่ี 4 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ตารางที่ 32 แสดงครัวเรือนของท่านมีหญิงต้ังครรภ์หรือไม ่

ครัวเรือนมีหญิงต้ังครรภ ์ จ านวน ร้อยละ 
ม ี 0 0 

ไม่มี 91 100 
รวม 91 100 

  
จากตารางท่ี 32 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงต้ังครรภ์ 

 
ตารางที่ 33 แสดงอายุของหญิงต้ังครรภ์ตามตารางท่ี4.1 แบ่งตามช่วงอายุต่อไปนี้ มีจ านวนกี่คน 

อายุของหญิงต้ังครรภ ์ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15 ปี 0 0 
อายุ 15-19 ปี 0 0 
อายุ 0 -49 ปี 0 0 

อายุ 5  ปีขึ้นไป 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางท่ี 33 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงต้ังครรภ์ตามช่วงอายุต่าง  ๆ

 
ตารางที่ 34 แสดงหญิงต้ังครรภ์ในครัวเรือนของท่านได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกน้อยกว่า 10 สัปดาห์
หรือไม ่

การฝากครรภ์ครั้งแรกน้อยกว่า 10 สัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับ     

ไม่ได้รับ     
รวม     

  
จากตารางท่ี4.3 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงต้ังครรภ์ 
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ตารางที่ 35 แสดงหญิงต้ังครรภ์ในครัวเรือนของท่านได้รับการฝากครรภ์ 
การฝากครรภ์ตามเกณฑ์ครบ 5 ครั้งก่อนคลอด จ านวน ร้อยละ 

ได้รับ     
ไม่ได้รับ     

รวม     
 
จากตารางท่ี 35 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงต้ังครรภ์ 

 
ตารางที่ 36 แสดงครัวเรือนของท่านมีมารดาเสียชีวิตขณะต้ังครรภ์/คลอดหรือไม่ 

มารดาเสียชีวิตขณะต้ังครรภ์/คลอด จ านวน ร้อยละ 
ม ี     

ไม่มี     
รวม     

  
จากตารางท่ี 36 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงต้ังครรภ์ 

 
ตารางที่ 37 แสดงเด็กเล็กในครอบครัวของท่านมีอายุอยู่ในช่วงใด 

เด็กเล็กในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
เด็กแรกเกิด ( -1 เดือน)     
เด็กเล็ก (1 เดือน-0 ปี) 1 05 

เด็ก (3-5 ปี) 3 75 
รวม 4 1   

  
จากตารางท่ี 37 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีเด็กเล็กส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 

3-5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีเด็กเล็กอายุอยู่ในช่วง 1 เดือน-0 ปี จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 05 จากท้ังหมด 4 คน 
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ตารางที่ 38 แสดงครัวเรือนของท่านมีเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวหรือไม่ 
เด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว จ านวน ร้อยละ 

มี     
ไม่มี     
รวม     

จากตารางท่ี 38 พบว่าไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน 

ตารางที่ 39 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตหรือไม่ 
เด็กแรกเกิดเสียชีวิต จ านวน ร้อยละ 

ม ี     
ไม่มี     
รวม     

 จากตารางท่ี 39 พบว่าไม่มีเด็กแรกเกิดเสียชีวิต 

ตารางที่ 40 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีเสียชีวิตหรือไม่ 
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีเสียชีวิต จ านวน ร้อยละ 

ม ี     
ไม่มี     
รวม     

 จากตารางท่ี 40 พบว่าไม่มีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีเสียชีวิต 

ตารางที่ 41 แสดงเด็กในครัวเรือนของท่านมีน้ าหนักเป็นอย่างไร 
น้ าหนักของเด็กในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าเกณฑ์     
เกินเกณฑ์     

ปกติ 8 1   
รวม 8 1   

  
จากตารางท่ี 41 พบว่าเด็กในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 8 คนมีน้ าหนักอยู่ใน

เกณฑ์ปกติท้ังหมด 
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ตารางที่ 42 แสดงเด็กในครัวเรือนของท่านมีพัฒนาการเป็นอย่างไร 
พัฒนาการของเด็กในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

ช้ากว่าปกติ     
เร็วกว่าปกต ิ     

สมวัย 8 1   
รวม 8 1   

  
จากตารางท่ี 42 พบว่าเด็กในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 8 คนมีพัฒนาการท่ี

สมวัยทั้งหมด 
 
ตารางที่ 43 แสดงเด็กในครัวเรือนของท่านได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 5 หมู่หรือไม่ 

ได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ จ านวน ร้อยละ 
ครบ 8 1   

ไม่ครบ     
รวม 8 1   

 
จากตารางท่ี 43 พบว่าเด็กในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 8 คนได้รับอาหาร

ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ท้ังหมด 
 
ตารางที่ 44 แสดงครัวเรือนของท่านมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือไม ่

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน ร้อยละ 
มี     

ไม่มี 91 1   
รวม 91 1   

 
จากตารางท่ี44 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทุกครัวเรือนไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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ตารางท่ี 45 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอายุอยู่ในช่วง 15-59 ปีหรือไม่ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอายุ 15-59 ปี จ านวน ร้อยละ 

มี     
ไม่มี 240 1   
รวม 240 1   

  
จากตารางท่ี 45 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทุกครัวเรือนไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
ตารางที่46 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคใด 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็บป่วยเรื้อรัง จ านวน ร้อยละ 
เบาหวาน 3 0  

ความดันโลหิตสูง 8 53.33 
ข้อเส่ือม 3 0  
มะเร็ง 1 6.66 
รวม 15 1   

 
จากตารางท่ี46 พบว่ามีผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.33 โรคเบาหวานจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0  โรคข้อเส่ือมจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0  และโรคมะเร็งจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 
 
ตารางที่ 47 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่ 

การดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ด่ืมทุกคน 322 88.21 

ด่ืม 43 11.78 
รวม 365 1   

เพศท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 31 70. 9 
หญิง 10 07.9  
รวม 43 1   
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จากตารางท่ี 47 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล์
จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 88.01 และมีผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.78 
จากการแยกเพศพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ70. 9 และเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 07.9  
 
ตารางที่ 48 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีด่ืมแอลกอฮอล์มีความถ่ีของการดื่มเป็นอย่างไร 

ความถ่ีของการดื่ม จ านวน ร้อยละ 
ด่ืมเป็นประจ า 1  03.05 

ด่ืมเป็นครั้งคราว 33 76.74 
รวม 43 1   

  
จากตารางท่ี 48 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล์เป็น

ประจ าจ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 03.05 และมีผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวจ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.74 

 
ตารางที่ 49 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีด่ืมแอลกอฮอล์มีอายุเท่าใด 

อายุของสมาชิกในครัวเรือนท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 0-18 ปี 0 4.65 
อายุ 19-59 ปี 35 81.39 

อายุ 6  ปีขึ้นไป 6 13.95 
รวม 43 1   

  
จากตารางท่ี 49 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์อายุ

ระหว่าง 15-18 ปีจ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 อายุระหว่าง 19-59 ปีจ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.39 และมีผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์อายุ 6  ปีขึ้นไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 
 
ตารางที่ 50 แสดงอายุสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ตามตารางท่ี 49 มีอายุน้อยสุด
และมากสุดเท่าใด 

อายุน้อยสุด 18 ปี 
อายุมากสุด 76 ปี 
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ตารางที่ 51 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านสูบบุหรี่หรือไม่ 
สมาชิกในครัวเรือนของท่านสูบบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 

ไม่สูบทุกคน 331 9 .68 
สูบ 34 9.31 
รวม 365 1   

 
เพศท่ีสูบบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 07 79.41 
หญิง 7 0 .58 
รวม 34 1   

 
จากตารางท่ี 51 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่จ านวน 

331 คน คิดเป็นร้อยละ 9 .68 และมีผู้ท่ีสูบบุหรี่จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31 จากการแยกเพศ
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 79.41 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 0 .58 
 
ตารางที่ 52 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีสูบบุหรี่มีความถ่ีของการสูบเป็นอย่างไร 

ความถ่ีของการสูบ จ านวน ร้อยละ 
สูบเป็นประจ า 19 55.88 

สูบเป็นครั้งคราว 15 44.11 
รวม 34 1   

 จากตารางท่ี 52 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่เป็นประจ า
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 55.88 และมีผู้ท่ีสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 
 
ตารางที่ 53 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีสูบบุหรี่มีอายุเท่าใด 

อายุของสมาชิกในครัวเรือนท่ีสูบบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 0-18 ปี 1 0.94 
อายุ 19-59 ปี 18 50.94 

อายุ 6  ปีขึ้นไป 15 44.11 
รวม 34 1   
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จากตารางท่ี 53 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ท่ีสูบบุหรี่อายุระหว่าง 
15-18 ปีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94 อายุระหว่าง 19-59 ปีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.94 และมีผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์อายุ 6  ปีขึ้นไปจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 

 
ตารางที่ 54 แสดงอายุสมาชิกในครัวเรือนของท่านท่ีสูบบุหรี่ตามตารางท่ี 53 มีอายุน้อยสุดและมาก
สุดเท่าใด 

อายุน้อยสุด 17 ปี 
อายุมากสุด 69 ปี 

 
ตารางที่ 55 แสดงผู้สูงอายุในครัวเรือนของท่านมีความเครียดอยู่ในระดับใด 

ระดับความเครียดของผู้สูงอายุในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความเครียด 51 70.85 

มีความเครียดเล็กน้อย 1  14.08 
มีความเครียดปานกลาง 8 11.40 

มีความเครียดมาก 1 1.40 
รวม 7  1   

  
จากตารางท่ี 55 พบว่าผู้สูงอายุในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 7  คนส่วนใหญ่ไม่มี

ความเครียด คิดเป็นร้อยละ 70.85 รองลงมามีความเครียดอยู่ในระดับเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 14.08 
 
ตารางที่ 56 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านมีความชอบรับประทานอาหารลักษณะใด 

ชอบรับประทานอาหาร จ านวน ร้อยละ 
อาหารรสจัด 3  30.96 

อาหารสุกๆ ดิบๆ 1  1 .98 
ทานรสปกติ 51 56. 4 

รวม 91 1   
  

จากตารางท่ี 56 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 91 ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ชอบทานอาหารรสปกติ คิดเป็นร้อยละ 56. 4 รองลงมาชอบทานอาหารรสจัด คิดเป็นร้อยละ 
30.96 และชอบทานอาหารสุกๆ ดิบๆเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 1 .98 
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ตารางที่ 57 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของท่านมีพฤติกรรมเส่ียงจากการประกอบอาชีพในลักษณะ
ดังต่อไปนี้หรือไม ่

พฤติกรรมเส่ียงจากการประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ท างานหนักพักผ่อนน้อย 07 58.69 
ท างานในท่ีมีฝุ่นละออง 4 8.69 
ใช้สารเคมีโดยไม่ป้องกัน 10 06. 8 

ท างานในท่ีสูง 3 6.50 
รวม 46 1   

  
จากตารางท่ี 57 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 365 คนมีผู้ท่ี

พฤติกรรมเส่ียงจากการประกอบอาชีพ 46 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเส่ียงโดยท างานหนักพักผ่อนน้อย
คิดเป็นร้อยละ 58.69 รองลงมามีพฤติกรรมเส่ียงโดยใช้สารเคมีโดยไม่ป้องกัน คิดเป็นร้อยละ 06. 8 
และมีพฤติกรรมเส่ียงโดยท างานในท่ีสูงเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.50 
 
ตารางที่ 58 แสดงจ านวนคนในครัวเรือนของท่านท่ีมีประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้ 
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

ประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล จ านวน ร้อยละ 
ประกันสุขภาพเอกชน 31 8.04 

สิทธิข้าราชการ 19 5. 5 
สิทธิประกันสังคม 048 65.95 

สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพ 37 9.84 
อื่นๆ (ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ) 41 1 .9  

รวม 376 1   
 
 จากตารางท่ี 58 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 365 คนมีผู้ท่ีใช้
สิทธิประกันสุขภาพ/สิทธิรักษาพยาบาล 376 สิทธิ ส่วนใหญ่มีสิทธิประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 65.95 
รองลงมามีสิทธิประเภทอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1 .9  และมีสิทธิข้าราชการเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 
5. 5 
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ตารางที่ 59 แสดงในรอบปีท่ีผ่านมาจ านวนคนในครัวเรือนของท่านท่ีใช้บริการสถานพยาบาล
ดังต่อไปนี ้

ใช้บริการสถานพยาบาลในรอบปีท่ีผ่านมา จ านวน ร้อยละ 
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 19 5.0  
โรงพยาบาลของรัฐ 301 80.46 
โรงพยาบาลของเอกชน 16 4.38 
คลินิก 0  5.47 
อื่นๆ 9 0.46 

รวม 365 1   
 
 จากตารางท่ี 59 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 365 คน ส่วนใหญ่
ใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐจ านวน 3 1 คนคิดเป็นร้อยละ 80.46 รองลงมาใช้บริการคลินิกจ านวน 
0  คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 และใช้บริการประเภทอื่นๆเป็นส่วนน้อยจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.46 
 
ตอนท่ี5 ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง 
ตารางที่ 60 แสดงครัวเรือนของท่านมีสมาชิกในครอบครัวที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่ 

สมาชิกในครอบครัวที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน ร้อยละ 
มี 31  84.93 

ไม่มี 55 15. 6 
รวม 365 1   

 
จากตารางท่ี 60 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 365 คน ส่วน

ใหญ่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 31  คนคิดเป็นร้อยละ 84.93 และไม่มีสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15. 6 
 
ตารางที่ 61 แสดงในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

ในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม ่ จ านวน ร้อยละ 
ไป 099 96.45 

ไม่ไป 11 3.54 
รวม 31  1   
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 จากตารางท่ี 61 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสามารสใช้สิทธิเลือกต้ัง
ได้ท้ังหมด 31  คน ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังจ านวน 099 คนคิดเป็นร้อยละ 96.45 และไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 
 
ตารางที่ 62 แสดงครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยเข้าร่วมประชาพิจารณ์/ประชาคม/
ประชุมบ้างหรือไม ่

เข้าร่วมประชาพิจารณ์/ประชาคม/ประชุม จ านวน ร้อยละ 
เคย 93 05.47 

ไม่เคย 070 74.50 
รวม 365 1   

 
 จากตารางท่ี 62 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม
ประชาพิจารณ์/ประชาคม/ประชุมจ านวน 070 คนคิดเป็นร้อยละ 74.50 และเคยเข้าร่วมประชา
พิจารณ์/ประชาคม/ประชุมจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 05.47 
 
ตารางที่ 63 แสดงครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมจัดท า
แผนชุมชนระดับต าบลบ้างหรือไม่ 

เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล จ านวน ร้อยละ 
เคย 74 0 .07 

ไม่เคย 091 79.70 
รวม 365 1   

 
จากตารางท่ี 63 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม

ประชุมหรือเข้าร่วมจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลจ านวน 091 คนคิดเป็นร้อยละ 79.70 และเคยเข้า
ร่วมประชุมหรือเข้าร่วมจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 0 .07 
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ตารางที่ 64 แสดงครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านมักจะทราบข่าวสารต่างๆภายในชุมชน
ผ่านทางช่องทางใดต่อไปนี้ 

มักจะทราบข่าวสารต่างๆภายในชุมชนผ่านทางช่องทางใด จ านวน ร้อยละ 
จากการบอกต่อหรือปากต่อปาก 167 45.75 

การใช้โทรศัพท์มือถือ 56 15.34 
จากสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของชุมชน 141 38.63 

จากคล่ืนวิทยุชุมชน     
จากเวทีชุมชน 1  .07 

รวม 365 1   
 

จากตารางท่ี 64 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะทราบ
ข่าวสารต่างๆภายในชุมชนผ่านทางช่องทางจากการบอกต่อหรือปากต่อปากจ านวน 167 คนคิดเป็น
ร้อยละ 45.75 รองลงมามักจะทราบข่าวสารต่างๆภายในชุมชนผ่านทางช่องทางจากสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าวของชุมชนจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 38.63 และมักจะทราบข่าวสารต่างๆ
ภายในชุมชนผ่านทางช่องทางการใช้โทรศัพท์มือถือจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 
 
ตอนท่ี6 ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ตารางที่ 65 แสดงครัวเรือนมีน้ าประปาใช้พอตลอดปีหรือไม่ 

น้ าประปาใช้พอตลอดปีหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
มีเพียงพอ 91 1   
ไม่เพียงพอ     

รวม 91 1   
 

จากตารางท่ี 65 พบว่ามีน้ าประปาพอใช้ตลอดปีทุกครัวเรือน 
 
ตารางที่ 66 แสดงครัวเรือนของท่านใช้บริการน้ าด่ืมท่ีได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยหรือไม่ (ผ่าน
การตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจตรวจคุณภาพน้ า) 

น้ าด่ืมท่ีได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย จ านวน ร้อยละ 
ใช้บริการ 84 90.3  

ไม่ใช้บริการ 7 7.69 
รวม 91 1   
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จากตารางท่ี 66 พบว่ามีการใช้บริการน้ าด่ืมท่ีได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยจ านวน 84 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.3  และไม่มีการใช้บริการน้ าด่ืมท่ีได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยจ านวน 
7 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
 
ตารางที่ 67 แสดงครัวเรือนของท่านมีไฟฟ้าใช้หรือไม่ 

ไฟฟ้าในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
ม ี 91 1   

ไม่มี     
รวม 91 1   

 
จากตารางท่ี 67 พบว่ามีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
ตารางที่ 68 แสดงครัวเรือนของท่านมีการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนหรือไม่ 

การใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน จ านวน ร้อยละ 
มี ระบบแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ 1  1 .98 

ไม่ม ี 81 89. 1 
รวม 91 1   

 
จากตารางท่ี 68 พบว่าจาก 91 ครัวเรือนมีการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนจ านวน 1  

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1 .98 และไม่มีการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนจ านวน 81 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 89. 1 
 
ตารางที่ 69 แสดงครัวเรือนของท่านประกอบอาชีพเกษตรใช่หรือไม่ 

ประกอบอาชีพเกษตรใช่หรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 41 45. 5 

ไม่ใช่ 5  54.94 
รวม 91 1   

 
จากตารางท่ี 69 พบว่าจาก 91 ครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรจ านวน 41 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 45. 5 และไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรจ านวน 5  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.94 
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ตารางท่ี 70 แสดงครัวเรือนของท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีใช่หรือไม่ 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมี จ านวน ร้อยละ 

ใช่ 5 10.19 
ไม่ใช่ 36 87.8  
รวม 41 1   

 
จากตารางท่ี 70 พบว่าจาก 91 ครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรจ านวน 41 ครัวเรือน โดยใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีจ านวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.19 และไม่ได้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีจ านวน 36 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.8  เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเพื่อส่งออก 
 
ตารางที่ 71 แสดงครัวเรือนของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรอบหรือไม่ 

ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรอบ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับ 04 06.37 

ไม่ได้รับ 67 73.60 
รวม 91 1   

 
รายละเอียดผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม (ตอบได้มากว่าหนึ่งค าตอบ) 

ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
ขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค 0 8.33 

ปัญหาขยะ 16 66.66 
ฝุ่นละอองหรือควันพิษ 3 10.5 

เสียงดัง 0 8.33 
ผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 

สารเคมี 1 4.16 
รวม 04 1   

 
จากตารางท่ี 71 พบว่าจาก 91 ครัวเรือนไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรอบ

จ านวน 67 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.60 และได้รับผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยรอบ
จ านวน 04 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 06.37 ผลกระทบส่วนใหญ่คือปัญหาขยะ คิดเป็นร้อยละ 66.66 
รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละอองหรือควันพิษ คิดเป็นร้อยละ 10.5 
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ตารางที่ 72 แสดงครัวเรือนของท่านมีการจัดการขยะหรือไม ่
การจัดการขยะ จ านวน ร้อยละ 

มี 79 86.81 
ไม่มี 10 13.18 
รวม 91 1   

 
รายละเอียดการจัดการขยะ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
เผาขยะ 8 1 .10 
น าขยะไปฝ่ังกลบ 6 7.59 
น าขยะไปท าปุ๋ยหมัก     
คัดแยกออกเป็น 4 ประเภท (ของเสียอันตราย,ขยะรีไซเคิล,เศษ
อาหาร,ขยะอื่นๆ) 

13 16.45 

ใช้บริการจัดเก็บขยะของชุมชน 50 65.80 
รวม 79 1   

 
จากตารางท่ี 72 พบว่าจาก 91 ครัวเรือนไม่มีการจัดการขยะจ านวน 10 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 13.18 และมีการจัดการขยะจ านวน 79 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.81 การจัดการขยะส่วน
ใหญ่คือใช้บริการจัดเก็บขยะของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65.80 รองลงมาคือคัดแยกออกเป็น 4 
ประเภท (ของเสียอันตราย,ขยะรีไซเคิล,เศษอาหาร,ขยะอื่นๆ) คิดเป็นร้อยละ 16.45 
 
ตารางที่ 73 แสดงในรอบปีท่ีผ่านมาครัวเรือนของท่านประสบภัยธรรมชาติบ้างหรือไม่ 

ภัยธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
ประสบภัย 9 9.89 

ไม่ประสบภัย 80 9 .1  
รวม 91 1   
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รายละเอียดการภัยธรรมชาติ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
อุทกภัย     
วาตภัย     
อัคคีภัย     

ดินโคลนถล่ม     
แผ่นดินไหว     

อื่นๆ (น้ าแล้ง) 9 1   
รวม 79 1   

 
จากตารางท่ี 73 พบว่าจาก 91 ครัวเรือนไม่ประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 80 ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละ 9 .1  และประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.89 ภัยธรรมชาติ ท่ี
เกิดขึ้นคือคือน้ าแล้งท้ังหมดจ านวน 9 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 74 แสดงในหมู่บ้านท่ีท่านอาศัยอยู่มีการจัดกิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมบ้างหรือไม่ 

การจัดกิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
มี (เก็บขยะ) 39 40.85 

ไม่มี 50 57.14 
รวม 91 1   

  
จากตารางท่ี 74 พบว่ามีการจัดกิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 40.85 

 
ตารางที่ 75 แสดงในหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.โรงเรียน) หรือไม่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 
ม ี     

ไม่มี 91 1   
รวม 91 1   

 
 จากตารางท่ี 74 พบว่าไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านแห่งนี้ 
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ตารางที่ 76 แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตารางท่ี 74 มีน้ าด่ืมผ่านเกณฑ์มาตรฐานฟลูออไรด์หรือไม่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าด่ืมผ่านเกณฑ์มาตรฐานฟลูออไรด์หรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ์     
ไม่ผ่านเกณฑ์     

รวม     
 

จากตารางท่ี 75 พบว่าไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านแห่งนี้ 
 

ตารางที่ 77 แสดงครัวเรือนของท่านมีการก าจัดสัตว์แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค ได้แก่ ยุงลาย หนู 
แมลงวัน แมลงสาบ ไม่พบแหล่งเพาะพันธุ์และท่ีหลบซ้อนอาศัยภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน 

การก าจัดสัตว์แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค จ านวน ร้อยละ 
มี 69 75.82 

ไม่มี 22 24.17 
รวม 91 1   

 
จากตารางท่ี 76 พบว่าส่วนใหญ่มีการก าจัดสัตว์แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคจ านวน 69 ครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ 75.80 และไม่มีการก าจัดสัตว์แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคจ านวน 00 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 04.17 
 
ตารางที่ 78 แสดงครัวเรือนของท่านมีส้วมใช้ท่ีมีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศ
ได้ดี ไม่มีการแตกร้าวที่ตัวส้วมพื้นท่ีถังส้วมและฝาปิด และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด 

ส้วมใช้ท่ีมีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด จ านวน ร้อยละ 
มี 89 97.8  

ไม่มี 0 0.19 
รวม 91 1   

 
จากตารางท่ี 77 พบว่าส่วนใหญ่มีส้วมใช้ท่ีมีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาดจ านวน 89 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.8  และไม่มีส้วมใช้ท่ีมีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาดจ านวน 0 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 0.19 
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ตอนท่ี 7 ข้อมูลด้านการศึกษา 
ตารางที่ 79 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กอายุ 3-5 ปีหรือไม ่

เด็กอายุ 3-5 ปี จ านวน ร้อยละ 
มี 14 1   

ไม่มี     
รวม 14 1   

 
 จากตารางท่ี 78 พบว่ามีเด็กอายุ 3-5 ปีท้ังหมด 14 คน 
 
ตารางที่ 80 แสดงเด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการบริการเล้ียงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคล่ือนท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทุกคนหรือไม่ 

อายุ 3-5 ปีได้รับการบริการเล้ียงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน 

จ านวน ร้อยละ 

ได้รับบริการทุกคน 14 1   
ไม่ได้รับบริการ     

รวม 14 1   
 

จากตารางท่ี 79 พบว่ามีเด็กอายุ 3-5 ปีท้ังหมด 14 คนได้รับการบริการเล้ียงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียนทุกคน 

 
ตารางที่ 81 แสดงเด็กอายุ 6-14 ปีได้เข้าเรียนช้ัน ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคนหรือไม่ 
เด็กอายุ 6-14 ปีได้เข้าเรียนช้ัน ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) จ านวน ร้อยละ 

ได้เรียนทุกคน 41 1   
ไม่ได้เรียน     

รวม 41 1   
 

จากตารางท่ี 80 พบว่ามีเด็กอายุ 6-14 ปีท้ังหมด 41 คนได้เข้าเรียนช้ัน ป.1-ม.3 (การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคน 
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 ตารางที่ 82 แสดงในรอบปีท่ีผ่านมาครัวเรือนนี้มเีด็กจบช้ัน ม.3 หรือไม่ 
เด็กจบช้ัน ม.3 ในรอบปี จ านวน ร้อยละ 

มี 15 36.58 
ไม่มี 06 63.41 
รวม 41 1   

 
จากตารางท่ี 81 พบว่ามีเด็กจบช้ัน ม.3 ในรอบปีท้ังหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 และ

เด็กท่ีก าลังศึกษายังไม่จบช้ัน ม.3 จ านวน 06 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 
 

ตารางที่ 83 แสดงเด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ันม.4 หรือเทียบเท่าทุกคนหรือไม่ 
การเรียนต่อช้ันม.4 หรือเทียบเท่า จ านวน รอ้ยละ 

ได้เรียนทุกคน 15 1   
ไม่ได้เรียน     

รวม 15 1   
 
 จากตารางท่ี 82 พบว่าเด็กท่ีเรียนจบช้ันม.3 จ านวน 15 คนได้เรียนต่อช้ันม.4 หรือเทียบเท่า
ทุกคน 
 
ตารงที่ 84 แสดงครัวเรือนนี้มีคนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีท่ีไม่ได้เรียนต่อช้ัน ม.4 
หรือเทียบเท่าและยังไม่มีงานท าหรือไม ่

การมีงานท าของคนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีท่ีไม่ได้เรียนต่อช้ันม.
4 หรือเทียบเท่า 

จ านวน ร้อยละ 

มี     
ไม่มี     
รวม     

 
จากตารางท่ี 83 พบว่าไม่มีคนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีท่ีไม่ได้เรียนต่อช้ันม.4 หรือ

เทียบเท่าและยังไม่มีงานท า เนื่องจากตารางท่ี7.5 พบว่าเด็กท่ีเรียนจบช้ันม.3 จ านวน 15 คนได้เรียน
ต่อช้ันม.4 หรือเทียบเท่าทุกคน 
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ตารางที่ 85 แสดงคนในครัวเรือนตามตารางท่ี81 ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคนหรือไม่ 
การฝึกอบรมด้านอาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน     
ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ     

รวม     
 
 จากตารางท่ี 84 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมด้าน
อาชีพ เนื่องจากจากตารางท่ี 81 พบว่าไม่มีคนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีท่ีไม่ได้เรียนต่อช้ันม.4 
หรือเทียบเท่าและยังไม่มีงานท า 
 
ตารางที่ 86 แสดงคนในครัวเรือนอายุ 15-59 ปีสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้
ทุกคนหรือไม่ 

คนในครัวเรือนอายุ 15-59 ปีสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่าย 

จ านวน ร้อยละ 

ได้ทุกคน 04  1   
ไม่ได้     
รวม 04  1   

 
 จากตารางท่ี 85 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 15-59 ปีสามารถ
อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน 
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บทท่ี 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนท่ี 

(Action Learning) 
 

3.1 กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา 
 

กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา มีข้ันตอนการ
ด าเนินการดังนี ้

3.1.1 จัดท าปฏิทินการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามแผน
ด าเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย ปฏิทินการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลและแกไ้ขปัญหาของชุมชน ครัวเรือน   

3.1.2 ลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อท าความรู้จักพื้นท่ี ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
จากศึกษาของชุมชนตามแผนและปฏิทินการด าเนินงาน  จากนั้นท าการจัดเก็บข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท ารายงานครัวเรือนเป้าหมาย  

3.1.3 จัดประชุมปฏิบัติการรวมกับผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนเพื่อ รับฟังความคิดเห็น
จัดท าแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย  จัดท าฐานข้อมูลชุมชน ตามรูปแบบท่ี
ก าหนดเสนอต่อมหาวิทยาลัย   

3.1.4 จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาของชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายตาม
แผนการพัฒนาชุมชน หรือครัวเรือนเป้าหมายตามแผนด าเนินงานท่ีก าหนดร่วมกับชุมชน   

3.1.5 ลงพื้นท่ีครัวเรือนเป้าหมาย ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา หรือการสนับสนุน
อืน่ ๆ ให้แก ่ชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย    

3.1.6 รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน ภาพเหตุการณ์ เพื่อสรุปและถอดบทเรียนจากศึกษา
ชุมชนและจากการด าเนินงานกิจกรรมเชิงพัฒนา รวมทั้งสงเคราะห์ประเด็นเชิงนวัตกรรมท่ีได้จากการ
ด าเนินงาน   

3.1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ฐานข้อมูลชุมชน จัดท าบทความเรื่องเล่า
ความส าเร็จจากการ ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นท่ี น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ                
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   

3.1.8 จัดท ารายงานการเบิกเงิน หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณการลงพื้นท่ี รายงานผล
การจัดกิจกรรมรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงานของโครงการแก่มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 87 ปฏิทินการปฏิบัติการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมลู 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. จัดท าปฏิทินการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลชุมชน
และแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามแผนด าเนินงาน
เสนอตอ่มหาวิทยาลัย 

19 - 23 พ.ย.2561 

กิจกรรม ระยะเวลา 
2. ลงพื้นท่ีชุมชน 
   2.1 ครั้งท่ี 1 พบปะกับผู้น าชุมชน ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนชาวบ้าน 
   2.2  ครั้งท่ี 2  ทีมงานลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล 
   2.3 ครั้ง ท่ี 3 จัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อ
สรุปผลข้อมูล 

 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 
 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 
วันท่ี 15 มกราคม 2562 

3. จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 
    3.1 ครั้งท่ี 1 ประชุมตรวจเยี่ยมครัวเรือน
สร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งมั่น 
    3.2 ครั้งท่ี 2 ประสานงานเตรียมพื้นท่ี 
สถานท่ีด าเนิน การและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 
    3.3  ครั้งท่ี 3 โครงการอบรม เรื่อง เตรียม
ความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
    3.4 ครั้งท่ี 4 โครงการอบรมเรื่อง ส่งเสริม
สุขภาพ ชุมชนและสุขภาวะ 
   

 
 
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
 
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 
 
วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 
 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

4. ลงพื้นท่ีครัวเรือนเป้าหมาย ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
   4.1 ครั้งท่ี 1 ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผล
ผลการด าเนินโครงการ 

 
 
วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและ
จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
 

วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 
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3.2 แผนการการศกึษา  

  3.2.1 ระยะท่ี 1 ศึกษาชุมชนและจัดท าฐานขอ้มลูหมู่บ้าน   
ศึกษาพื้นท่ี เยี่ยมชม รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ค้นหา ประเมินศักยภาพ ปัญหาทุน

ของชุมชน  สร้างสัมพันธภาพกับผู้น าและเครือข่ายภายใน  และจัดท ารายงานผลการศึกษาชุมชน 
จัดท าฐานขอ้มลู   

3.2.2 ระยะท่ี 0 ปฏิบัติการแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   
รับฟังความคิดเห็น ก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนรวมกับคนในชุมชน  จัดกิจกรรมเชิงพัฒนา

แก้ไขปัญหาแต่ละด้านตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดร่วมกัน  ประเมินผลการด าเนิน สรุปถอด
บทเรียน พัฒนาชุมขน  เผยแพร่ จัดการความรู้ ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและภายนอก
ชุมชนมหาวิทยาลัย  และรายงานผลการสรุปบทเรียน  
  
3.3 การเก็บรวมรวมขอ้มูล  

  แบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (focus group) และ
เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง เช่น แผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  
3.4 เคร่ืองมือศกึษาชุมชน  
  ปฏิทินฤดูกาล ปฏิทินวัฒนธรรม แผนท่ีเดินดิน เส้นเวลา (Time Line) ท าเนียบผู้รู้   
  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล   

สถติิท่ีใช้ ในการศึกษา คือ สถติิ เชิงพรรณนา  (Descriptive statistic) ได้แก ่ความถ่ี             
ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลย และการวิเคราะหค่์าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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บทท่ี 4  

ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนท่ี  
(Action Learning) 

  
4.1 ประชุมตรวจเยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งม่ัน 

ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันท่ีจะต้องจัดให้มีการให้เพิ่มพื้นท่ีและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับออกก าลังกายและช่วยผ่อนคลายความเมื่อยหล้า เนื่องจาก
การท างาน เดินหรือยืนเป็นเวลานาน 

 

รูปที่ 18  ประชุมครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน 
 
4.2 ประสานงานเตรียมพื้นที่ สถานที่ด าเนินการและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด าเนิน

โครงการ 

เตรียมพื้นท่ีส าหรับน าวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้โดยตัวพื้นท่ีจัดสร้างได้รับความอนุเคราะห์จาก 
คุณสุวิทย์ ใจมั่น ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหมู่ท่ี 3 บ้านคลองระแหง ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี พระครูธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมและ
ก่อสร้างทางเดินหินนวดเท้า บริเวณลานออกก าลังกายพื้นท่ีติดกับคลองระแหงทิศตะวันตก 
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รูปที่ 19  ประชุมครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน 
 

4.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

การเตรียมความพร้อมและส่งเสริมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ผศ.ดร.วิวัตน์ คลังวิจิตร  
วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับทราบถึงแนวความคิด เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย 
พฤติกรรมการท างานท่ีอาจท าให้เกิดความเหมื่อยล้าเลือดไหลเวียนไม่ดี เช่นการยืนหรือเดินเป็น
เวลานาน การนวดผ่อนคลายจะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของ
กล้ามเนื้อ  

 
รูปที่ 20  ประชุมครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน 
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4.4 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสุขภาวะ 
ชาวชุมชนได้ร่วมอบรมเรื่องของทางเดินหินนวดเท้าเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลายความเมื่อย

หล้าจากการยืนหรือเดินเป็นเวลานาน หลังจากนั้น ครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้านในชุมชนร่วมกับ
นักศึกษาร่วมกันสร้างทางเดินหินนวดเท้า โดยมีเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร และผู้ใหญ่บ้าน นาย
บรรเจิด  ใจมั่น ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 
รูปที่ 21 ประชุมครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน 

 
รูปที่ 22 ประชุมครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน 

 
4.5 การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

4.5.1 การวเิคราะหข้์อมลูทางสถติิ  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) (รศ. มัลลกา บุนนาค, สถติิเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ, พิมพ์ครั้งท่ี 
6, 0548: 51-50)  
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        การหาค่าเฉล่ีย (mean)  
 
                       
 
              N = จ านวนตัวอย่าง  
    
        การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 
 
 
 

4.5.0 เกณฑ์ท่ีใช้ในการวเิคราะหข้์อมลู  
  
ตารางที่ 88 ค่าเฉล่ีย (เกณฑ์ สมศ.)   

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
4.51 – 5.   มากท่ีสุด 
3.51 – 4.5  มาก 
0.51 – 3.5  ปานกลาง 
1.51 – 0.5  น้อย 
1.   –1.5  น้อยท่ีสุด 

 
  ตารางที่ 89 ค่าร้อยละ (เกณฑ์ ก.พ.ร.) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 รอ้ยละ 65 
2 รอ้ยละ 70 
3 รอ้ยละ 75 
4 รอ้ยละ 80 
5 รอ้ยละ 85 
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4.0.3 ข้อมลูท่ัวไปผู้ตอบแบบประเมิน 

  ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 20 คน  
เพศ      ชาย                   จ านวน 6 คน   (ร้อยละ 30)    
           หญิง                  จ านวน 14 คน  (ร้อยละ 70)       

      อายุ      1-30 ปี               จ านวน  4  คน   (ร้อยละ 20)     
31-4  ปี              จ านวน  0  คน   (ร้อยละ 10)  

         41-5  ปี              จ านวน  2  คน   (รอ้ยละ 10)     
51-6  ปี              จ านวน  4  คน   (ร้อยละ 20)    
มากกว่า 6  ปี        จ านวน  8  คน   (ร้อยละ 4 ) 

   
4.6 ผลการวิเคราะห์การประเมนิความพึงพอใจ  
  
ตารางที่ 90 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจการใช้งานทางเดินหินนวดเท้า 

ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านการประเมนิการใช้งานของ
ทางเดินหินนวดเท้า 
 

3.54 0.43 มาก 

ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
    1.1 ขณะใช้ทางเดินหินนวดเท้า
รู้สึกสบายเท้า 

3.50 0.44 ปานกลาง 

    1.2 ภายหลังการใช้ทางเดินหิน
นวดเท้าเกดิการผ่อนคลายของ
กล้ามเนื้อ 

3.72 0.47 มาก 

    1.3 ทางเดินหินนวดเท้าไม่
ก่อใหเ้กดิการบาดเจ็บท่ีเท้า 

3.41 0.38 ปานกลาง 

2. ด้านความแขง็แรง คงทน ความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

4.58 0.46 มากท่ีสุด 

    2.1 ทางเดินหินนวดเท้าไม่ล่ืน
ขณะใช้งาน 

4.54 0.48 มากท่ีสุด 
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    2.2 ทางเดินหินนวดเท้าสามารถ
รองรับน้ าหนักตวัของผู้ใช้งาน 

4.60 0.43 มากท่ีสุด 

    2.3 ทางเดินหินนวดเท้ามีความ
คงทนไม่แตกง่าย 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 

3. ด้านความสวยงามของทางเดินหิน
นวดเท้า 

4.63 0.44 มากท่ีสุด 

    3.1 ทางเดินหินนวดเท้ามีความ
สวยงาม 

4.72 0.41 มากท่ีสุด 

    3.2 ทางเดินหินนวดเท้ามีสีสัน 
สดใส น่าใช้งาน 

4.55 0.48 มากท่ีสุด 

4. ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน
ของทางเดินหินนวดเท้า 

3.94 0.42 มาก 

    4.1 สถานท่ีใช้งานของทางเดิน
หินนวดเท้ามีความเหมาะสม สะอาด 
และสะดวกกับผู้ใช้งาน  

4.67 0.46 มากท่ีสุด 

    4.2 หินนวดเท้ามีหลายแบบท าให้
นวดได้ทุกส่วนของเท้า 

3.22 0.39 ปานกลาง 

รวม 4.17 0.43 มาก 
 
4.7 ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย และผลด าเนนิงาน 
 
ตารางที่ 91 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เปา้หมาย และผลด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    จ านวนส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการ
พัฒนา 

 
คน 

หน่วย 

 
20 
1 

 
20 
1 

 
บรรลุ 
บรรลุ 

เชิงคุณภาพ 
   ความต่อเนื่องของการใช้งานทางเดิน
หินนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 

 
- 

 
ต่อเนื่อง 

  
บรรลุ 
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   ระดับความพึงพอใจ ชุมชนใช้ทางเดิน
หินนวดเท้าทุกวัน 
เช้า-เย็น 

เชิงเวลา 
  โครงการส าเร็จตามเวลา 

- 30 สค. 
62 

30 สค. 62 บรรลุ 

เชิงต้นทุน 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

ร้อยละ น้อยกว่า
ร้อยละ 
100 

72.50 บรรลุ 

 
4.8 การเบิกจา่ยงบประมาณ 
 
ตารางที่ 92 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 งบประมาณ
ที่ได้รับ 

รับโอน
จากระยะ

ท่ี 1 

รวมทั้งสิ้น งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ของการ

เบิก 

คงเหลือ 

ระยะท่ี 1 
ระยะท่ี 2 

- 
10,3000 

- 
- 

- 
- 

- 
74,521 

- 
72.50 

- 
28,479 

 
4.9 สรปุผลการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิน่เพือ่แกไ้ขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
หมู่ท่ี 3 ต าบล ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการด าเนินงานดังนี ้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน                                บรรลุเป้าหมาย  
จ านวนผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา  คือ ทางเดินหินนวดเท้า          บรรลุเป้าหมาย  
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการใช้งานทางเดินหินนวดเท้า            บรรลุเป้าหมาย  

  ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉล่ีย 4.17 SD 0.43        บรรลุเป้าหมาย  
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด      บรรลุเปาหมาย  

    การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ รอ้ยละ 72.50                 บรรลุเป้าหมาย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนท่ี 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

5.1.1 สรุปผลการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม 
ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายใน หมู่ ท่ี 3 ต าบล ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี พบว่า พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนบัวแก้วพัฒนาและชุมชนบ้าน
คลองระแหง โดยประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยในชุมขนบ้านคลองระแหง มีอาชีพเกษตรกรปลูกข้าว 
ส าหรับประชาชากรท่ีอาศัยในชุมชนบัวแก้วพัฒนา จะประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ท างานโรงงานท่ี
ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การด าเนินชีวิตเป็นกึ่งสังคมเมือง ในพื้นท่ีหมู่ 3 เป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาล
ลาดหลุมแก้วและวัดบัวแก้วเกษร โดยประชากรในพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้เคียงจะมาใช้บริการร่วมด้วย โดยวัด
บัวแก้วเกษรเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางท่ีประชาขนในพื้นท่ีหมู่ 3 และพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมักมาใช้ท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น นัดประชุมชาวบ้าน กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา รวมถึงใช้เป็นสถานท่ีท่ีจัด
กิจกรรมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นท่ี คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงจะเข้ามาใช้พื้นท่ีออก
ก าลังกายบริเวณวัด เนื่องจากวัดมีเครื่องออกก าลังกายต้ังให้บริการอยู่จ านวนหนึ่ง แต่บางส่วนมีสภาพ
ช ารุด ทรุดโทรมและยังไม่ได้รับการปรับปรุง  ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ปัญหาท่ีพบ คือ คนใน
ชุมชนต้องการเพิ่มพื้นท่ีและอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย  ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็น
พ้องร่วมกันท่ีจะต้องจัดให้มีการให้เพิ่มพื้นท่ีและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับออกก าลัง
กายและช่วยผ่อนคลายความเม่ือยหล้า เนื่องจากการท างาน เดินหรือยืนเป็นเวลานาน นอกจากคนใน
ชุมชนเข้ามาใช้งานแล้วยังมีคนจากชุมชนใกล้เคียงยังได้เข้ามาใช้ออกก าลังกายร่วมกันได้ด้วย อันจะ
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายและส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 

 
5.1.2 สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม 
ทางเดินหินนวดเท้าเพื่อสุขภาพ   ท าให้กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายและชาวชุมชนได้ทดลองใช้ 

เกิดการผ่อนคลาย เสริมสร้างสมรรถนะของอวัยวะทุกส่วนให้ท าหน้าท่ีได้ดีมากขึน้  โดยเฉพาะระบบ
ไหลเวียนโลหิตเพราะการนวดเท้าจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของระบบโลหิตบริเวณเท้าให้มีการ
ไหลเวียนให้ดีมากขึ้น   โดยเฉพาะในผู้ท่ีมีภาวะชาตามอวัยวะส่วนปลาย เมื่อได้รับการกระตุ้นบ่อยๆ
อาการ ชาจะค่อยๆดี ชาวชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 ต าบล ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
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จังหวัดปทุมธานี  มีอาชีพรับจ้าง ท างานโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเดินหรือยืนเป็นเวลานานๆ หรือ
เกษตรกรต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักในการท างาน  ท าให้เกิดอาการปวดเมื่อย  การนวด เท้าจึงช่วย
ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ป้องกัน ลดการข้อยึด และปวดข้อ ได้เป็นอย่างดี ท าให้ลด
ค่าใช้จ่าย ในการซื้อยา หรือพบแพทย์ 
 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ปัญหาอุปสรรค  

ข้อควรปรับปรุงควรท าความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีส่วนร่วมท าโครงการพฒันาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปญัหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

5.2.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไปควรมีการประยุกต์วัสดุเหลือใช้อื่นๆท่ีสามารถ
ทดแทนได้เพื่อลดต้นทุนในการผลิต  จัดสวนให้สวยงามเพื่อดึงดูดให้ชาวบ้านและบุคคลท่ัวไปท่ีใช้
ทางเดินหินนวดเท้าเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้นควรท าความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อ 
น าทางเดินหินนวดเท้าไปใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานในการบ าบัดรักษาได้ 
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เอกสารอ้างอิง 
 
เทศบาลต าบลระแหง , 0560, ข้อมูลหน่วยงาน , เข้าถึง เมื่อ มกราคม 0560 , เข้าถึงได้จาก 

https://www.tessabanrahang.go.th/strategy2.php. 
มัลลิกา บุนนาค. 0548. สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
 

ภาพกิจกรรมการใช้งานทางเดินหินนวดเท้า 
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