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บทคัดยอ 

 

ดวยแนวคิดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (university engagement) จากปรัชญาการ

สรางปญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น ถายทอดเปนวิสัยทัศนไปสูการทํางานของสถาบันการศึกษา

รวมกับภาคีในพ้ืนที่ (engagement) ที่มุงหมายหวังผลที่ตอบปญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได

อยางถูกตองและแมนยํามากขึ้น พันธกิจน้ีจะสงเสริมใหเกิดความรวมมืออยางแทจริงของทุกภาคสวน

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยดวยกันเอง และระดับมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึง

ไดทําโครงการพันธกิจสัมพันธ แกปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 

กรณีศึกษาหมู 13 หมูบานนครชัยมงคลวิลลา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชน เสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑซาลาเปาและ

วุนสมุนไพรหลากรสชาติใหแกกลุมเปาหมาย นําไปสูการพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน

เปาหมาย โดยผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเปาหมายจากการดําเนินโครงการฯ ใน

ระยะที่ 1 และนําไปสูการพัฒนาโครงการในระยะที่ 2 ดังน้ี  

(1) ความตองการและศึกษาบริบทชุมชน โดยภาพรวมชุมชนมีปญหามลพิษสิ่งแวดลอม เชน 

อากาศเสีย นํ้าเสีย และการทิ้งขยะ ตลอดจนการจราจรติดขดัในถนนสายหลักของชุมชนในชวงช่ัวโมง

เรงดวน ในขณะที่ครัวเรือนเปาหมายพบปญหาคาใชจายไมสมดุลและไมแนนอน ทําใหเกิดความ

ตองการเชิงพัฒนาองคความรูและแนวทางการเพ่ิมรายรับโดยการทําอาชีพเสริมตามความถนัดของ 

แตละครัวเรือนและลดรายจายที่ไมจําเปน โดยเนนรายรับใหสมดุลกับรายจายดวยการเพ่ิมชอง

ทางการพัฒนาอาชีพตามความถนัดของครัวเรือนเปาหมาย จึงนําไปสูการทําโครงการในระยะที่ 2  

(2) การเสริมสรางทักษะดานผลิตภัณฑใหแกกลุมครัวเรือนเปาหมายจํานวน 2 ผลิตภัณฑคือ 

ซาลาเปาและวุนสมุนไพรหลากรสชาติ ซึ่งเปนการสรางแรงบันดาลใจและฝกผบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

พบวา คนในชุมชนและกลุมเปาหมายใหความสนใจเปนอยางดี มีการซักถามวิทยากร โดยเฉลพาะการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการทําผลิตภัฑณใหทันสมัย เขาถึงกลุมผูบริโภคและพยายามที่จะพัฒนา

ทักษะการทําผลิตภัณฑใหดีขึ้นไป แตยังคงมีขีดจํากัดดานสังคมเมืองที่มีพ้ืนที่อาศัยอยูอยางจํากัดและ

มีอาชีพหลักอยูแลว ในการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมใหครัวเรือนเปาหมายยังคงมีรายได

จากอาชีพเสริมไมแนนอน นอกจากน้ี การพัฒนาอาชีพภายหลังการทําโครงการพบวา ครัวเรือน

เปาหมายไดดําเนินการตอเน่ืองและมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.00 – 7.77 จากรายไดประจําเดือนละ

9,000 – 20,000 บาท โดยผลการเสริมสรางทักษะดานผลิตภัณฑใหแกกลุมครัวเรือนเปาหมายและ

ชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดรับความสนใจจากผูนําชุมชนและคนในชุมชนเปนอยางดี สามารถ

ที่จะขยายผลตอครัวเรือนอ่ืนไดตามความถนัดและศักยภาพของครัวเรือนไดในอนาคต 



Abstract 

 

According to the concept of university engagement for society from the 

philosophy of creating wisdom to develop local communities and transfer to be vision 

to mission of educational institute together among engagement in the area that expect 

to solve the problems of specific community or society accurately and precisely. This 

mission will enhance cooperation in reality of all sectors among universities level and 

between universities and external agencies.  Therefore, Faculty of Science and 

Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage has done 

a project of related mission to solve poverty and raise quality of life of local people 

at Moo 13, Nakhonchai Mongkhon Villa Village, Amphoe Klong Luang, Pathum Thani 

Province.  The objective of this project is to survey needs and study the community 

context by enhancing knowledge and skills of steamed bun products and various 

flavors of herbal jelly for the target group.  These knowledge and skills lead to job 

development and increasing income for target household.  The results of community 

studies and household development in the 1st phase has been applied in developing 

the 2nd phase as follows. 

 ( 1)  Needs and study the community context:  Overall, the community has 

environmental pollution problems such as polluted air, wastewater and garbage 

disposal, as well as, traffic jams in the main street of the community during rush hour. 

While target households encountered uneven and uncertain income, resulting in the 

needs to develop knowledge and guidelines for increasing income by doing extra jobs 

according to the aptitude of each household and reducing unnecessary expenses by 

focusing on income to balance with expenditure by increasing job development 

options depending on the skill of the target household, leading to the project in the 

2nd phase.  

( 2)  skills enhancement for target households was conducted for 2  products, 

which were steamed buns and various flavors of herbal jelly, which were inspiring and 

practicing the workshop. It was found that the people in the community and the target 

group are well interested.  They asked the teacher, in particular, to exchange learning 



techniques to make modern products, how to reach consumers, and try to improve 

skills for making products better.  However, there is a limitation on the urban society 

that has limited living space and has a main career already.  In the implementation of 

the project for career development, increasing the target households still have 

uncertain income from the extra job. The target households have continued doing and 

can increase their income by 5.00 - 7.77 percent from the monthly income of 9,000 - 

20,000 baht.  The result of product skill enhancement for target households and the 

community of Nakhon Chai Mongkhon Villa has been interested by the community 

leaders and people in the community so the project could be extended to other 

households according to the aptitude and potential of the households in the future. 
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บทท่ี 1 

 บทนํา  

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

ดวยแนวคิดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (university engagement) จากปรัชญาการ

สรางปญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น ถายทอดเปนวิสัยทัศนไปสูการทํางานของสถาบันการศึกษา

รวมกับภาคีในพ้ืนที่ (engagement) ที่มุงหมายหวังผลที่ตอบปญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได

อยางถูกตองและแมนยํามากขึ้น พันธกิจน้ีจะสงเสริมใหเกิดความรวมมืออยางแทจริงของทุกภาคสวน

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยดวยกันเอง และระดับมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรายภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได

ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาชุมชนดวยการเช่ือมโยงองคความรูทางวิชาการเขากับแนวปฏิบัติที่

ดีเปนศักยภาพชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถยกระดับเปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชนได 

ดังน้ัน ในระยะที่ 1 จะทําการสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชน หมู 13 หมูบานนครชัย

มงคลวิลลา เทศบาลตําบลทาโขลง อําเภอคลองหลาง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือทราบบริบทชุมชน สภาพ

ปญหาและความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือครัวเรือน

เปาหมายเพ่ือสรางเสริมทักษะดานผลิตภัณฑ พัฒนาอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนเปาหมายใน

ระยะที่ 2  

ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดจัดทําโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ

เพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยาง

ย่ังยืน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมีความ

เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่น เพ่ิมคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความเขมแข็ง มั่นคง นําไปสูการ

พ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนไดอยางย่ังยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและ

รายไดที่เพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 



1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1) เพ่ือสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชน หมู 13 หมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

เทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลาง จังหวัดปทุมธานี 

2)  เพ่ือเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ คือ ซาลาเปาและวุน-

สมุนไพรหลากรสชาติใหแกกลุมเปาหมาย จํานวน 13 คน 

3)  เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับครัวเรือนที่เปนเปาหมาย จํานวน 3 ครัวเรือน 

4)  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนที่เปนเปาหมาย มีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 

 

1.3 กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 

1)  พ้ืนที่ชุมชนและคนในชุมชน หมู 13 หมูบานนครชัยมลคลวิลลา เทศบาลตําบลทาโขลง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

2)  กลุมเปาหมายที่มีอาชีพคาขาย/รับจาง จํานวน 7 คน สมาชิกครัวเรือนเปาหมาย 3 คน 

และอาจารยเครือขายฯ จํานวน 3 ทาน 

 

1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินโครงการเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ระยะที ่1) 

และระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 2) 

 

1.5 ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 

 

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ไดแก 

(1) จํานวนคนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 13 คน 

(2) จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 

(3) รายไดที่เพ่ิมขึ้นของครัวเรือนเปาหมายคิดเปนรอยละ 5 

2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ความตอเน่ืองและย่ังยืนของการประกอบกิจการหรือการ

ปฏิบัติการ 
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บทท่ี 2  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับชุมชน 

 

2.1 ขอมูลทั่วไปของชุมชน 
 

ขอมูลทั่วไปของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา ต้ังอยูกิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน      

ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเน้ือที่ประมาณ 124 ไร เดิมเปนที่วางเปลา 

และวางเวนจากการทํานาชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2530 โดยมีหางหุนสวนจํากัดนครชัยมงคลวิลลา 

เขามาดําเนินการจัดสรรที่ดินขายเปนแปลง ซึ่งแบงเปน 2 โครงการ คือ บริเวณดานหนาติดถนน

พหลโยธิน ทําการกอสรางตึกแถวและทาวนเฮาสประมาณ 300 หอง สวนพ้ืนที่ถัดไปแบงเปนแปลง

ยอยประมาณ 400 แปลง โดยหางหุนสวนจํากัดนครชัยมงคลวิลลาไดมอบหมายการบริหารโครงการ

ใหแก คุณไล คูสวางศรี คุณกิมเลี้ยง วงศวิทูไท  และคุณสุขใจ วงศวิทูไท (บุตรีคุณกิมเลี้ยง วงศวิทูไท) 

เปนผูดําเนินการ ซึ่งมีการแบงโครงการ ไดแก โครงการ 1 แบงเปน 2 ซอยคือ ซอย 2 และซอย 3 แต

ละซอยมีถนนหลักกวาง 10 เมตร และมีทางเดินเทาขางกวางขางละ 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร สวน

ถนนในซอยกวาง 12 เมตร และทางเดินเทากวางขางละ 1 เมตร โครงการ 2 มีถนนหลักสายเดียว

กวาง 10 เมตร และยาว 1,500 เมตร 

การบริหารของตัวแทนหางหุนสวนจํากัดนครชัยมงคลวิลลา ดําเนินไปไดดวยดี โดยเฉพาะ

คุณกิมเลี้ยง วงศวิทูไท ที่เอาใจใสและกวดขันควบคุมงานกอสรางโครงการอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมี

การบริหารงานที่เปนมิตรตอคนงานและบุคคลทั่วไปเสมอ โดยมีความมุงมั่นที่จะสรางพ้ืนที่น้ีใหเปน

แหลงทํามาหากิน ทําใหหมูบานมีความเจริญรุงเรืองขึ้นเปนลําดับ และทําใหโครงการถูกจัดสรรขาย

จนหมด มีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมากกรอปกับการเจริญเติบโตของหอพักเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก

หมูบานนครชัยมงคลวิลลาอยูใกลกับเขตนิคมอุตสาหกรรม ตลาด และสถาบันการศึกษา เปนตน  

 

2.2 สภาพนเิวศวิทยา  
  

 สภาพนิเวศวิทยา หมูบานนครมงคลชัยวิลลาจัดเปนนิเวศวิทยาชุมชนชานเมือง (Sub-urban 

Ecology) มีอาณาเขตจํากัดดานที่อยูอาศัย ในอดีตมีการขยายตัวอยางรวดเร็วจนถึงป พ.ศ. 2543 เกิด

ปญหานํ้าทวมหมูบานที่ไมใชชวงฤดูฝน สงผลกระทบตอพ้ืนที่สีเขียวลดลง สนามเด็กเลน ลานจัด

กิจกรรมและระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางไดรับความเสียหาย ภายในหมูบานมีกลิ่นเหม็นเน่ืองจาก

ขยะมูลฝอยและนํ้าเนาเสีย การสัญจรลําบาก ประชาชนที่เชาหอพักไดรับความลําบากและอพยพไป

อยูบริเวณอ่ืนๆ ทําใหเกิดปญหาและมีผลกระทบตอเศรษฐกิจตอผูประกอบการ ในปจจุบัน



คณะกรรมการและผูนําชุมชน (นางวิไล แสนสุวรรณ) ไดพยายามปรับสภาพนิเวศวิทยาของหมูบานให

คืนสภาพอยางคอยเปนคอยไปแบบถอยทีถอยอาศัยระหวางคณะกรรมการชุมชนและผูประกอบการ

ภายในหมูบาน 

 

  
  

  
  

รูปที่ 1 ลักษณะของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

2.3 สภาพพื้นฐานของชุมชน 
 

สภาพพ้ืนฐานของชุมชน สวนใหญเปนอาคารพาณิช หอพักใหเชา และตลาด โดยช้ันลางของ

อาคารพาณิชและหอพักจะจัดใหเปนรานคา สวนพ้ืนที่วางจะเปนตลาดสด และพ้ืนที่บางสวนบริเวณ

กลางหมูบานจะถูกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ต้ังแตป พ.ศ. 2555 

จนถึงปจจุบัน โดยการดําเนินกิจการใหเชาแผงขายเพ่ือประกอบอาชีพตามศักยภาพของชุมชน เชน 

รานซอมรถจักยานยนต รานขายของชํา รานอาหารตามสั่ง รานขายผักและผลไม เปนตน สวนบริเวณ

ดานหนาปากซอยถูกใชเปนจุดบริการรับ-สงคนในชุมชนโดยรถจักรยานยนต รานอาหาร และราน

สะดวกซื้อ เปนตน    
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รูปที่ 2 สภาพพ้ืนฐานของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

2.4 ขอมูลดานประชากร 
 

ขอมูลดานประชากร ปจจุบันประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนประมาณ 10,000 คน โดยเปน

ประชากรที่อาศัยอยูทองถิ่นด้ังเดิมประมาณ 500 คน คิดเปนรอยละ 5 ของประชากรทั้งหมด สวนอีก

รอยละ 95 เปนประชากรแฝง หรือเปนประชากรจากพ้ืนที่อ่ืนแตอาศัยอยูในหมูบานเพ่ือประกอบ

อาชีพตางๆ เชน คาขาย รับจาง ลูกจางบริษัท และรับเหมา เปนตน 

 

2.5 ขอมูลดานสาธารณปูโภค 
 

ขอมูลดานสาธารณูปโภคของหมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดรับบริการดานสาธารณูปโภคจาก

ภาครัฐเพ่ืออํานวยประโยชนแกคนในชุมชนภายใตการดูแลของคณะกรรมการโครงการ เชน มีไฟฟา

ติดสวางตามถนน มีนํ้าประปาสะอาดใช การเดินทางสะดวก และมรีะบบโทรศัพทที่ดี เปนตน  
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2.6 ขอมูลดานสังคม  
 

ขอมูลดานสังคมของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาจัดเปนสังคมชานเมือง ที่มีพ้ืนที่อาศัย

จํากัดและเปนอาคารหรือหอพักเปนสวนใหญ คนในชุมชนตางคนตางอยูและมีปฏิสัมพันธระหวาง

เพ่ือนบานนอย การใหขอมูลขาวสารของผูนําชุมชนผานทางเสียงตามสาย การใหคําปรึกษาที่

สํานักงานชุมชนหมูบานและพบปะกันในกิจกรรมสําคัญของชุมชน เชน วันเด็กแหงชาติ วันผูสูงอายุ 

วันพอและวันแม และงานผาปาหมูบาน เปนตน ปญหาสังคมสวนใหญเปนกรณีลักเล็กขโมยนอย

มากกวาการกออาชญากรรม และพบปญหายาเสพติดบางเล็กนอยในกลุมประชากรแฝงมากกวาคน

ทองถิ่นด้ังเดิม ทั้งน้ีหมูบานมีจุดรับแจงเหตุ สภ.คลองหลวง ไวคอยใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง  
 

  
  

  
  

รูปที่ 3 การบรกิารสังคมภายในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

2.7 ขอมูลดานการศึกษา  
 

ขอมูลดานการศึกษา หมูบานนครชัยมงคลวิลลาสวนใหญเปนพนักงานทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ประกอบอาชีพคาขายและรับจางทั่วไป ซึ่งประชากรมีระดับการศึกษาประถมศึกษามาก

ที่สุดคิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 21 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 17 

ปริญญาตรีรอยละ 14 และอ่ืนๆ รอยละ 9 ตามลําดับ  
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2.8 ขอมูลดานสาธารณสุข 
 

ขอมูลดานการสาธารณสุขของคนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดรับบริการสาธารณสุข

จากโรงพยาบาลของรัฐคิดเปนรอยละ 46 โรงพยาบาลเอกชนรอยละ 31 และอ่ืนๆ เชน คลินิก และ

สถานีอนามัย สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ป ทุกคนไดรับวัคซีนและด่ืมนมแม สวนวัยผูใหญจะเขารับการ

ตรวจสุขภาพประจําปคิดเปนรอยละ 89 และชุมชนมีการตรวจสุขภาพฟนประจําป นอกจากน้ี แหลง

ที่อยูอาศัยไดรับบริการพนยาฉีดลูกนํ้ายุงลายอยางตอเน่ืองโดยเทศบาลทาโขลง สวนการจัดการขยะ

มูลฝอยและนํ้าเสียยังคงเปนปญหาของคนในชุมชน เน่ืองจากผลกระทบจากปจจัยภายนอกรวมดวย 

เชน นํ้าเสียที่ไหลจากภายนอกชุมชนเขาสูทางนํ้าของชุมเองและมีการแกไขโดยการเติมนํ้าหมักชีวภาพ

บางในกรณีที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน สวนขยะมูลฝอยมีถังรองรับไมเพียงพอ จึงมีขยะตกคางและปญหา

การเก็บขนไมตรงเวลา กอใหเกิดกลิ่นเหม็น ขยะกระจัดกระจายตามริมถนน และบางครั้งอุดตันทอ

ระบายนํ้าเมื่อฝนตกเพียงเล็กนอยเกิดปญหานํ้าเออลนและทวมหมูบานได  

 

  
  

  
  

รูปที่ 4 ดานการสาธารณสุขของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 
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2.9 ขอมูลดานศาสนา 
 

ขอมูลดานศาสนาของคนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาเกือยทุกครัวเรือนนับถือศาสนา

พุทธ และประกอบพิธีกรรมรวมกันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอ่ืนๆ โดยใชลาน

กิจกรรมของหมูบาน เชน การทําบุญตักบาตรในวันออกพรรษา กฐินสามัคคีของชุมชน วันสงกรานต 

ตัดผมฟรี กีฬาสีชุมชน โครงการประชารัฐไทยย่ังยืน และกิจกรรมวันพอและวันแมแหงชาติ เปนตน   

 

  
  

  
  

รูปที่ 5 ดานศาสนาของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

2.10 ขอมูลดานเศรษฐกิจ  
 

ขอมูลดานเศรษฐกิจของคนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาอยูในวัยทํางานที่มี ซึ่งรายได

หลักมาจากการทํางานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม คาขาย และรับจางทั่วไป ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยรวมกัน

เดือนละประมาณ 10,000–15,000 บาท คิดเปนรอยละ 49 ของผูตอบแบบสอบถาม รองลงมาคือ 

5,000–10,000 บาท และ 20,000–25,000 บาท คิดเปนรอยละ 19 และ 12 ตามลําดับ โดยรายได

ของคนในชุมชนอยูในสภาพคลองและมีบางครัวเรือนมีฐานะทางเศรษฐกิจไมสมดุล โดยมีรายจาย

มากกวารายรับเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจของประเทศ นํ้าทวม และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 

เกิดปญหาการกูเงินนอกระบบมาใชจายรักษาพยาบาล เชน ครอบครัวของนางประมวล  อินทรอยู  
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นางเฉลียว เพชรธรรม นายอุดม พรมศิลา และนายนพรัตน โภคะอุดมทรัพย ซึ่งครอบครัวดังกลาว

เปนคนด้ังเดิมของชุมชน และบางครอบครัวไมมีอาชีพรอง 

 

2.11 ขอมูลดานการเมืองและการปกครองทองถ่ิน 
 

ขอมูลดานการเมืองและการปกครองทองถิ่นของคนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาเกือบ

รอยละ 100 เปนคนเช้ือชาติไทย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

พระประมุข มีสถานีตําตรวจภูธรคลองหลวง (สภ. คลองหลวง) ทําหนาที่รับแจงเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง 

และที่ทําการชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา ต้ังอยูเลขที่ 58/100 ถนนพหลโยธิน นครชัย ซอย 3 

ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เบอรโทรศัพทมือถือ 081–8596944, 

081–9886944, 02–9090655 โทรสาร 02–9090655 มีคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการ 

อ.ส.ม. ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 รายช่ือคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการ อ.ส.ม. ชุดปจจุบัน 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 นาง วิไล   แสนสุวรรณ ประธานกรรมการ 

2 นาย สมชาย   ปรีชาพลกุล รองประธานกรรมการ 

3 นาย ประสิทธ์ิ   จิรคุณสมบัติ กรรมการ 

4 นาย วสันต   อรุณสันติโรจน กรรมการ 

5 นาย สมาน   ดิษเหมือน กรรมการ 

6 นาย วิชัย   เปลงศรีชัย กรรมการ 

7 นาย สุทิน   โพธ์ิพันศรี กรรมการ 

8 นาง ระเบียบ   โพธ์ิศรี กรรมการ 

9 นาย สุรพล   พงษศรีสมชัย กรรมการ 

10 นาย วิชัย   เปลงศรีชัย ประธานกรรมการ อ.ส.ม. 

11 นาง วิไล   แสนสุวรรณ กรรมการ อ.ส.ม. 

12 นาง ธัญญภร   แกงโมก กรรมการ อ.ส.ม. 

13 นาง วาสนา   สุขสวัสด์ิ กรรมการ อ.ส.ม. 

14 นาง กุหลาบ   ทวีสิทธ์ิ กรรมการ อ.ส.ม. 

15 นาง รชฏ   แสนสุวรรณ  กรรมการ อ.ส.ม. 
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2.12 ขอมูลดานแผนงานพัฒนาโครงการ  
 

ขอมูลดานแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชนหมูบานนครชัยมลคลวิลลา 

ไดจัดทําแผนงานและประชุมคณะกรรมการแผนงานรวมกับเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี และดําเนินการตามแผนงาน พรอมทั้งสรุปเปนรายงานประจําปอยางตอเน่ืองทุกป 

นอกจากน้ี ในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2543 หมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดประสบ

ปญหานํ้าทวมขังหมูบาน ทําใหเกิดกลุมคนที่มีแนวคิดและอุดมการณเดียวกันกอต้ัง “ชมรมหมูบาน

นครชัยมงคลวิลลา” โดยเสียสละทรัพยทานละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 100,000 บาท ต้ังเปน 

“กองทุนพัฒนา” รวมกับเงินทุนที่คณะกรรมการฯ ออกช้ีแจงขอความรวมมือจากคนในชุมชนอีก

ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งเงินกองทุนถูกนําไปใชเพ่ือพัฒนาหมูบานชวงวิกฤติ ไดแก คาจางผูรับเหมา

ลอกทอระบายนํ้า จางพนักงานดูแลชมรมและดูแลความสะอาดหมูบาน กวดถนน บํารุงไฟฟา ประปา 

และติดตอเทศบาลทาโขลงเพ่ือชวยดูแลสนับสนุนในการใชรถเก็บขนขยะใหเรียบรอยและนาอยูอาศัย

ตอไป นอกจากน้ี ชุมชนไดต้ัง “กฎของชุมชน” เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โดย

ถนน ทอระบายนํ้า เปนสมบัติของสวนรวม คนในชุมชนตองหวงแหนทนุทนอมเสียทรัพยบํารุงรักษา

มาโดยตลอด หากคนในชุมชนมีความประสงคจะถมดินหรือกอสรางจะตองชําระคาบํารุงรักษา ไดแก 

ถมดินแปลงละ 3,000 บาท กอสรางอาคารในที่ดินแปลงละ 3,000 บาท และสรางเก็บแลวคาบริการ

หองละ 10 บาทตอเดือน ซึ่งที่ดิน 1 แปลง หมายถึง 50–70 ตารางเมตร และเงินที่ไดทั้งหมด ชมรมฯ 

จะนําไปพัฒนาปรับปรุงหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



บทท่ี 3 

กระบวนการและแผนการการศึกษา 

ประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพื้นท่ี (Action Learning) 

 

3.1 กระบวนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพืน้ที่  

 

 กระบวนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่ของคณะผูวิจัย โดยการ

แลกเปลี่ยนขอมูลความรูและประสบการณรวมกับคณะกรรมการและผูนําชุมชนนครชัยมงคลวิลลา 

ดวยวิธีศึกษาหลากหลาย ไดแก การสังเกต การต้ังประเด็นคําถาม แบบสัมภาษณ ประชุมกลุมยอย 

ตลอดจนศึกษาขอมูลทุติยภูมิที่ปรากฏไวสํานักงานชุมชนนครชัยมงคลวิลลา ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู

จากการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติของโครงการ 8 ขั้นตอน ดังน้ี 

1) เตรียมความพรอมชุมชนนครชัยมงคลวิลลาและทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย  

2) กําหนดประเด็นปญหาของชุมชนและครัวเรือนเปาหมาย 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความคิดเห็นเพ่ือคัดเลือกปญหา หาสาเหตุและ

แนวทางแกปญหาของครัวเรือนเปาหมาย 

4) เสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑใหคนในชุมชน 

5) พัฒนาอาชีพอยางมีระบบที่จะแกปญหาใหกับครัวเรือนเปาหมาย  

6) ติดตามผลงานผลิตภัณฑ รายไดของครัวเรือนเปาหมาย การใหขอเสนอแนะ และ

ปรับปรุงงานเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ 

7) ประเมินผลและคณะผูวิจัยสรุปผลงาน สรุปผลการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่  

8) เผยแพรผลงาน 

 
3.2 แผนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพืน้ที ่

 

แผนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่ชุมชนนครชัยมงคลวิลลา 

เทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการเริ่มต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ระยะที่ 1) และระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

(ระยะที่ 2) โดยมีแผนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่ ดังตารางที่ 2 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แผนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่  
 

วัตถุประสงค กิจกรรมที่ดําเนินการ  แผนการศึกษา 

1. เพ่ือสํารวจความตองการ

และศึกษาบริบทชุมชนนคร

ชัยมงคลวิลลา เทศบาล   

ทาโขลง อําเภอคลองหลาง 

จังหวัดปทุมธานี 

- เขาพบผูนําชุมชนนครชัยวิลลารวมประชุม

เพ่ือหารือ แนะนํารายละเอียดและ

วัตถุประสงคของการดําเนินงานสํารวจ

ขอมูล ตลอดจนวางแผนการเก็บตัวอยาง

ครัวเรือนตามคําแนะนําของผูนําชุมชน 

- ทํากิจกรรมสาํรวจขอมูลตามแบบสํารวจ

ขอมูลชุมชน (ครัวเรือน) รวมกันระหวาง

คณะผูวิจัยมหาวิทยาลัยและผูนําชุมชน 

- ประมวลผลการสํารวจและสรุปผลตอผูชุมชน

ใหผูนําชุมชนทราบเพ่ือวิเคราะหและ

คัดเลือกครัวเรือนเปาหมาย 

- สรุปผลวิเคราะหและประเมินความเปนไปได

ในการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือขอดําเนินการ

ในระยะตอไป 

- รวบรวมจัดทาํรายช่ือบุคคลครัวเรือนที่เปน

กลุมเปาหมาย 

พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2561 

2. เพ่ือเสริมสรางความรูทักษะ

ดานผลิตภัณฑคือ ซาลาเปา

และวุนสมุนไพรหลาก

รสชาติใหแกกลุมเปาหมาย  

- ประชุมเยี่ยมครัวเรือนสรางแรงบันดาลใจ

และตรวจสอบความมุงมั่น 

- ประชุมกลุมยอยรวมกับครัวเรือนเปาหมาย 

และประสานงานจัดหาพ้ืนที่ สถานที่

ดําเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ และ

ประชุมออกแบบผลิตภัณฑซาลาเปาและ  

วุนสมุนไพรหลากรสชาติ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ การเลือก

บรรจุภัณฑและการตลาด  

- ทําสื่อการสอนทําผลิตภัณฑซาลาเปาและ  

วุนสมุนไพรหลาก 

เมษายน 2562 

 

พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

มิถุนายน 2562 

 

มิถุนายน 2562 
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ตารางที่ 2 แผนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่ (ตอ)  
 

วัตถุประสงค กิจกรรมที่ดําเนินการ  แผนการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับ

ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย 

- ฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือนกลุมเปาหมาย 

- สนับสนุน ชวยเหลือการผลติสินคา หรือ

พัฒนาผลิตภัณฑดวยการออกแบบบรรจุ

ภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- จัดหา พัฒนาชองทาง ขยายตลาดดวยการ

จัดบอรดประชาสัมพันธ ใบปลิว และการ

จัดหาอุปกรณรวมถึงสถานทีใ่นการวาง

จําหนาย 

เมษายน 2562 

มิถุนายน 2562 

 

 

พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2562 

4. เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ

ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย   

มีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 

- ประชุมตรวจเย่ียม ติดตามผล ประเมินผลผล

การดําเนินงาน 

- วิเคราะหรายไดครัวเรือน 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการและ

จัดทําบทความเรื่องเลาความสําเร็จ 

มิถุนายน 2562 

 

กรกฏาคม 2562 

สิงหาคม 2562 
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บทท่ี 4  

ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพื้นท่ี  

(Action Learning) 

  

4.1 ผลสาํรวจความตองการและศึกษาบรบิทชุมชนนครชัยมงคลวิลลา  

 

ผลสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชนนครชัยมงคลวิลลา เทศบาลทาโขลง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (รูปที่ 6) โดยใชวิธีศึกษาหลากหลายเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 

การสังเกต การต้ังประเด็นคําถาม แบบสัมภาษณ ประชุมกลุมยอย และขอมูลทุติยภูมิที่ปรากฏไวใน

สํานักงานไดผลการสํารวจชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ระยะที่ 1) ดังน้ี  

1) ผลการศึกษาบริบทชุมชนนครชัยมงคลวิลลาโดยภาพรวม ดังตารางที่ 3 มีรายละเอียดผล

การดําเนินการสํารวจในบทที่ 2 และภาคผนวก ก รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาบริบทชุมชนนครชัยมงคลวิลลาโดยภาพรวมดานตางๆ 
 

บริบทชุมชน ผลศึกษาเชิงปริมาณ 

1. ดานสังคม ประชากรถิ่นประมาณ 500 คน เปนชายรอยละ 33 และหญิงรอยละ 67 

- วัยแรงงาน (15 – 59 ป) รอยละ 45  

- เขาสูวัยผูสูงอายุ (50 – 59 ป) รอยละ 24.2 

- สถานภาพโสดรอยละ 60 

2. ดานเศรษฐกิจ รายได 

- เฉลี่ยตอหัวประชากร 15,000 บาท   

- รวมเฉลี่ยตอครัวเรือน 16,000 บาท   

การประกอบอาชีพ 

- คนอายุ 15-59 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายไดรอยละ 80 

- อาชีพหลัก พนักงาน/ลูกจาง/เอกชนรอยละ 60 และคาขายรอยละ 29 

- อาชีพเสริม เกษตรกรรมรอยละ 19 และบริการรอยละ 11 

ครัวเรือนมีภาวะหน้ีสินรอยละ 100 หน้ีในระบบรอยละ 90  

3. ดานสุขภาพ สุขภาพผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 102 คน  

- ผูสูงอายุมีความพิการรอยละ 16  

- ติดสุราและบุหรี่รอยละ 18 และมีพฤติกรรมเสี่ยงตอฝุนรอยละ 90   

 



ตารางที่ 3 ผลการศึกษาบริบทชุมชนนครชัยมงคลวิลลาโดยภาพรวมดานตางๆ (ตอ)  
 

บริบทชุมชน ผลศึกษาเชิงปริมาณ 

4. ดานการเมือง

การปกครอง 

การสรางการมีสวนรวม 

- ที่ผานมามีผูไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังรอยละ 100   

- ชองทางการสื่อบอกตอและเสียงตามสายรอยละ 100 

5. ดาน

สิ่งแวดลอม 

ครัวเรือนมีปญหาสิ่งแวดลอมรอยละ 100 

- ขยะ ควันพิษ ฝุนละออง รอยละ 100  

- เสียงดังรอยละ 10 

ครัวเรือนมีการนํ้าสะอาดอุปโภคบริโภครอยละ 100 

เกิดภัยพิบัตินํ้าทวมรอยละ 100 

ครัวเรือนเขาถึงไฟฟารอยละ 100 

6. ดานการศึกษา การเขาเรียนปฐมวัยของเด็กอายุ 3-5 ป รอยละ 100 

การเขาเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อายุ 6-14 ป) รอยละ 100 

เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือเทียบเทา รอยละ 70  

คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา

ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพรอยละ 10  

 

 2) ผลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน  

  (1) จุดแข็ง มีคณะกรรมการชุมชนที่คอยดูแลลูกบานตลอดและเนนครอบครัวที่อาจ

กอใหเกิดปญหาอยางใกลชิด 

  (2) จุดออน ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม เชน นํ้าเสีย อากาศเสีย และการทิ้งขยะ 

ตลอดจนการจราจรติดขัดในถนนสายหลักของชุมชนในชวงช่ัวโมงเรงดวน 

  (3) โอกาส คณะกรรมการหมูบานรวมกับเจาหนาที่รัฐทําความเขาใจจาก

ผูประกอบการหอพักและรานคาแบบประนีประนอมถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันในการจัดการ

ปญหา เชน การทิ้งและเก็บขยะ การจอดรถ และการรักษากฎระเบียบชุมชน เปนตน  

  (4) ภัยคุกคาม สวนใหญเกิดจากปญหานํ้าเสีย ยาเสพติด ขโมย และอุบัติเหตุจาก

การขับขี่รถจักรยายนตภายในหมูบาน  
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3) ผลสํารวจความตองการและศึกษาบริบทกลุมครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 3 ครัวเรือน

เปาหมาย ดังตารางที่ 4 และภาคผนวก ข รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนชวยเหลือ

ครัวเรือนเปาหมาย 

 

ตารางที่ 4 ผลสํารวจความตองการและศึกษาบริบทกลุมครัวเรือนเปาหมาย 
 

ครัวเรือนเปาหมาย 

นางประมวล อินทรอยู นางวาสนา สุขสวัสด์ิ นางสาววิไล แสนสุวรรณ 

   
อายุ 68 ป สถานภาพสมรส 

การศึกษา ป.4 

สมาชิก 6 คน  

พิการสมอง 2 คน  

เด็ก 1 คน นักเรียน 1 คน 

ทํางาน 2 คน 

มีบานเปนตนเอง 60 ตารางวา 

อาชีพหลัก ขายอาหารตามสั่ง

ขาวแกงหมูปงตอนเชา 

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 

9,000 บาท/เดือน 

108,000 บาท/ป  

รายจายเฉลี่ยของครัวเรือน 

9,500 บาท/เดือน 

114,000 บาท/ป 

หน้ีนอกระบบ 100,000 บาท 

เกิดจากการรักษาพยาบาล 

ครัวเรือนมีความพรอมสามารถ

พัฒนาได 

อายุ 47 ป สถานภาพสมรส 

การศึกษา ม.3 

สมาชิก 4 คน  

ทํานาตางจังหวัด 1 คน  

นักศึกษา 1 คน 

ทํางาน 2 คน 

มีบานเปนตนเอง 18 ตารางวา 

อาชีพหลัก เสริมสวย  

อาชีพเสริม กิ๊ฟช็อปตลาดเย็น 

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 

9,000-10,000 บาท/เดือน 

108,000-120,000 บาท/ป  

รายจายเฉลี่ยของครัวเรือน 

8,000-12,000 บาท/เดือน 

96,000-144,000 บาท/ป 

หน้ีในระบบ 700,000 บาท 

เกิดจากการรักษาพยาบาล 

ครัวเรือนมีความพรอมสามารถ

พัฒนาได 

อายุ 68 ป สถานภาพโสด 

การศึกษา ม.6 

สมาชิก 1 คน  

ขาซายพิการ 

มีบานเปนตนเอง 40 ตารางวา 

อาชีพหลัก ขายของชํา 

รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 

20,000-25,000 บาท/เดือน 

240,000-300,000 บาท/ป  

รายจายเฉลี่ยของครัวเรือน 

22,000-25,000 บาท/เดือน 

264,000-300,000 บาท/ป  

หน้ีระบบ 100,000 บาท    

เกิดจากการรักษาพยาบาล 

(โรคความดัน เบาหวาน  

ผาตัดมะเร็งปากมดลูก) 

ครัวเรือนมีความพรอมสามารถ

พัฒนาได 
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4) ผลการวิเคราะหสถานการณของกลุมครัวเรือนเปาหมาย  

  (1) จุดแข็ง มีบานเปนของตนเองและเปดรานขายอาหารในชุมชน  

  (2) จุดออน คาใชจายไมสมดุลและไมแนนอน เน่ืองจากรายรับนอยกวารายจายเกิด

การกูเงินนอกระบบกรอปกับภาระเลี้ยงดูผูพิการ 

  (3) โอกาส เพ่ิมรายรับโดยการทําอาชีพเสริมตามความถนัดของคนในครัวเรือนและ

ลดรายจายที่ไมจําเปน รวมทั้งจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือวางแผนการใชเงินของครัวเรือน 

  (4) อุปสรรค ขีดจํากัดดานการเงิน การสงเสริมใหเกิดอาชีพเสริมแบบย่ังยืน และ

องคความรูในการจัดการบัญชีครัวเรือน 

 

  
  

  
  

  
  

รูปที่ 6 การลงพ้ืนทีส่ํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชนนครชัยมงคลวิลลา 
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4.2 ผลการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑ 

 

ผลการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑคือ ซาลาเปาและวุนสมุนไพรหลากรสชาติใหแก

กลุมเปาหมาย โดยมีขั้นตอนดําเนินการคือ ประชุมเย่ียมครัวเรือนสรางแรงบันดาลใจและตรวจสอบ

ความมุงมั่น ประชุมกลุมยอยรวมกับครัวเรือนเปาหมาย และประสานงานจัดหาพ้ืนที่หรือสถานที่ทํา

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด พรอมทั้งจัดทําสื่อขั้นตอนการ

ทําผลิตภัณฑซาลาเปาและวุนสมุนไพรหลากชาติเพ่ือเผยแพรผลงานใหผูในใจสามารถนไปทําตอได 

จากผลการดําเนินระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 2) ใหผลดังตารางที่ 5 

และภาคผนวก ก รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

ตารางที่ 5 ผลการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมแตละกิจกรรม 

 

กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 

1. ประชุมเยี่ยมครัวเรือนสรางแรง

บันดาลใจและความมุงมั่น  

- ความตองการที่จะยกระดับ

คุณภาพชีวิตตามความถนัดและ

เปนรายไดเสริม  

- ประชุมผูนําชุมชนและครัวเรือน

ครัวเรือนที่สนใจจะทํากิจกรรม

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

- สรุปผลประชุมยอยผูนําชุมชน

และเยี่ยมครัวเรือนเปาหมาย 

- ผลการประชุมเย่ียมครัวเรือนเปาหมายและคนในชุมชน

พบวา อยากมีรายไดเสริมและไมกระทบตออาชีพประจํา

เพ่ือเอาไวรับประทานเอง ขาย และทําบุญ ไดรับความ

สนใจในการจดัทําอาชีพเสริม 4 ผลิตภัณฑ ไดแก ไขเคม็ 

วุนสมุนไพร ซาลาเปา และขนมจีบ โดยหน่ึงในครัวเรือน

เปาหมายที่มีศกัยภาพจะพัฒนาไดจากพ้ืนฐานเดิมคือ วุน

สมุนไพร  

- ความตองการพัฒนาดานความรู เทคนิคการเพ่ิมมูลคา

แหลงจําหนายผลิตภัณฑวุนสมุนไพรเพ่ิม และความ

ตองการการทําซาลาเปาใสตางๆ มากกวาการทําขนมจีบ

และไขเค็ม ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 ผลการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมแตละกิจกรรม (ตอ)  
 

กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ 

บรรจุภัณฑ และการตลาด 

- บรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติการ

ทําผลิตภัณฑซาลาเปาและ    

วุนสมุนไพรทั้งภาคทฤษฏีและ

ปฏิบัติจํานวน 13 คน 

- พัฒนาวิธีการทําซาลาเปาและ

วุนสมุนไพรตามความตองการ

ของตลาด 

- จัดทําสื่อวิดีโอและโปสเตอร

ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ 

 

- ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการเสริมสรางความรูทักษะดาน

ผลิตภัณฑซาลาเปาและวุนสมุนไพรหลากรสชาติรวม 6 

ครั้ง มีจํานวน 13 – 15 คน เกินเปาหมายกําหนด (13 

คน) คิดเปนรอยละ 100 – 115  

- ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูเทคนิคการทําซาลาเปาและ 

วุนสมุนไพรใหมีความนาสนใจตอกลุมผูบริโภค เชน 

รูปทรง สีสรร รสชาติ การใชอุปกรณที่เหมาะสมและ

ประหยัดตนทุน เปนตน 

- ผูเขารวมไดทราบสูตรการทําซาลาเปาและวุนสมุนไพร 

เชน สูตรด้ังเดิม (พ้ืนฐาน) สตูรสมัยใหม (ประยุกต) 

เพ่ือใหเหมาะสมตอกลุมผูบริโภค โดยไดขอตกลงรวมกัน

ในการเลือกสูตรทําผลิตภัณฑคือ  

 ซาลาเปาใชสูตรด้ังเดิมหลากหลายใส เชน ใสหมูสับ  

ใสถั่วเหลือง ใสถั่วดํา ใสคั่วกลิ้ง และใสผัก เปนตน  

 วุนสมุนไพรตางๆ สูตรสมยัใหมเพ่ือสุขภาพและรูปทรง

สวยงาม เชน วุนกระทิเห็ดเยื่อไผ กระทิใบเตย 

กระเจียบ อัญชัน ตะไคร และมะตูม เปนตน 

- การประเมินจากการต้ังประเด็นและสังเกตพฤติกรรมโดย

วิทยากรและคณาจารยพบวา ผูเขารวมประชุมใหความ

สนใจ แลกเปลีย่นและอธิบายปญหาที่เกิดจากการทํา 

เชน แปงไมขึ้นพองสวย ใสซาลาเปาแข็ง วุนมีความเละ

ไมกรอบ รูปทรงวุนไมนาสนใจ รวมทั้งบรรจภัุณฑไม

สวยงาม ไมมีโลโก และขีดจํากัดอ่ืนๆ 

- ผูเขารวมกิจกรรมไดสูตรวิธีทําซาลาเปาและวุนสมุนไพร

สามารถตอยอดสูการทําสูตรตางๆ ได  

- ไดสื่อวิธีการทําผลิตภัฑณอยางงายและเผยแพรสู

สาธารณะใหแกผูสนใจนําไปพัฒนาเปนอาชีพได 
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ตารางที่ 5 ผลการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมแตละกิจกรรม (ตอ)  
 

กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 

3. พัฒนาอาชีพใหกับครัวเรือนที่เปน

เปาหมายจํานวน 3 ครัวเรือน 

- ฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน

กลุมเปาหมาย 

- สนับสนุน ชวยเหลือการผลติ

สินคา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ

ดวยการออกแบบบรรจุภัณฑที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- จัดหา พัฒนาชองทาง ขยาย

ตลาดดวยการจัดบอรด

ประชาสัมพันธและการจัดหา

อุปกรณรวมถึงสถานที่ในการ

วางจําหนาย 

- ครัวเรือนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา 2 ครัวเรือนคือ 

ครัวเรือนนางวาสนา สุขสวัสด์ิ นางสาววิไล แสนสุวรรณ 

สวนครัวเรือนของนางประมวล อินทรอยู ไมสามารถเขา

รวมกิจกรรมไดเน่ืองจากไมพรอมที่จะพัฒนาในชวงเวลา

ดําเนินกิจกรรม   

- ผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัวิทยากร

เกี่ยวกับการคิดคํานวณ วิเคราะหเหตุปจจัยความจําเปน

ที่มีผลตอรายรบั-รายจาย-เงินออม และฝกปฏิบัติการจด

บันทึก ตลอดจนทําใหครัวเรือนไดทราบถึงสาเหตุ

คาใชจายที่ไมสมดุลนําไปสูแนวทางการแกปญหาได 

- ครัวเรือนเปาหมายทั้งสองไดรับการฝกอบรมและ

ปฏิบัติการทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งใชสมุดบันทึกรายรับ-

รายจาย-เงินออม ของสํานักงานสงเสริมการเรียนรูและ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

- ครัวเรือนเปาหมายไดสูตรวิธีทําซาลาเปาและวุนสมุนไพร

สามารถตอยอดสูการทําสูตรตางๆ ได และแนวทางการ

ใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

- ครัวเรือนเปาหมายไดรวมพัฒนาฉลากลิตภัณฑแบบตางๆ 

ที่สอดคลองกับรสชาติของวุนสมุนไพรแตละชนิด เชน 

สติกเกอรสีเขียวออนเปนวุนกระทิใบเตยสดและชาเขียว 

สีสมเปนชาไทย สีมวงเปนอัญชัญสด เปนตน  

- ครัวเรือนเปาหมายไดรับการสงเสริมใหขยายชองทางการ

ขายเพ่ิมขึ้น เชน จําหนายเปนอาหารวางในการประชุม

ของโรงแรม บริษัท และสถานศึกษา -  

- ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในปจจุบันครัวเรือนขายวุน

สมุนไพรทําขายตามที่ลูกคาสัง่ จึงอยากจะไดตูแชนวุน

สมุนไพรที่สามารถวางขายไดหนาบานเพ่ือเพ่ิมชอง

ทางการขาย 
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ตารางที่ 5 ผลการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมแตละกิจกรรม (ตอ)  
 

กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 

4. การเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนที่

เปนเปาหมาย มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 5 

- ประชุมตรวจเยี่ยม ติดตามผล 

ประเมินผลผลการดําเนินงาน  

- วิเคราะหรายไดครัวเรือน 

- จัดทํารายงานผลการดําเนิน

โครงการและจดัทําบทความ

เรื่องเลาความสําเร็จ 

- ครัวเรือนเปาหมายไดรับการติดตามผลดําเนินงานอยาง

ตอเน่ืองโดยคณะผูวิจัยในการจดบันทึกสมดุบันชี

ครัวเรือนและผลิตภัณฑ 

 ครัวเรือนคุณวาสนา สุขสวัสด์ิ มีการพัฒนาฉลากบรรจุ

ภัณฑใหนาสนใจจาก “วุนกระทิวิลลา” เปน “วุน

สมุนไพรคุณนา” มีหลายสีสรรที่สอดคลองกับชนิดวุน

สมุนไพรและมเีบอรโทรสั่ง พรอมทั้งใชบรรจุภัณฑที่

ยอยสลายได (ขอสังเกตจากคณะติดตามควรระบุวัน

หมดอายุในฉลากบรรจุภัณฑดวย)    

   ครัวเรือนคณุวิไล แสนสุวรรณ ยังคงใชช่ือเดิม 

“ซาลาเปาวิลลา” และมีการใชบรรจุภัณฑนอย

เน่ืองจากลูกคาจะสั่งแบบยกหมอน่ึงและนําไปอุนกอน

รับประทาน พรอมทั้งนําอุปกรณมาคืนเจาของ 

- ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเพ่ิมขึ้นภายหลังหักตนทุนแลว

คิดเปนรอยละ 5.00 – 7.77  

   ครัวเรือนคณุวาสนา สุขสวัสด์ิ มีกําไรจากการขายวุน

สมุนไพรตามการสั่งประมาณเดือนละ 500– 700 บาท 

ซึ่งมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 5.55 – 7.77 (คิด

จากรายไดครัวเรือนตอเดือนประมาณ 9,000 บาท) 

   ครัวเรือนคณุวิไล แสนสุวรรณ มีกําไรจากการขาย

ซาลาเปาตามการสั่งประมาณเดือนละ 1,000– 1,300 

บาท ซึ่งมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 5.00 – 6.50 

(คิดจากรายไดครัวเรือนตอเดือนประมาณ 20,000 

บาท)  

- ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ควรสนับสนุนสถานที่จําหนาย

พรอมทั้งอุปกรณสําคัญที่มีผลตอการทําผลิตภัณฑ การ

วางจําหนายและการขนสงในระยะตอไป 
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รูปที่ 7 กิจกรรมเสริมสรางความรูทักษะการทําผลิตภัณฑซาลาเปาและวุนสมุนไพร 
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วุนสมุนไพรที่ไดจากการอบรม 

 
ซาลาเปาที่ไดจากการอบรม 

  

 

 

 

 
  

  

  

รูปที่ 8 การติดตามและพัฒนาผลิตภัณฑของครัวเรือนเปาหมาย 
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4.3 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3 – 5 ป   

 

แผนการพัฒนาชุมชน 3 – 5 ป โดยการจัดทําโครงการตามกรอบแนวคิด (Model Project) 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งดําเนินไปแลวในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ใหคณะทํางาน (1) เขาใจ

บริบทชุมชยและ (2) เสริมสรางความรูทักษะพัฒนาอาชีพ ซึ่งพัฒนาและติดตามผลอยางตอเน่ืองจน

ไปสู (3) การพัฒนาครัวเรือนใหย่ังยืนภายในระยะเวลา 5 ป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เขาใจบริบทชุมชน  

(แผนฯ 1 ป) 

 ขอมูลปฐมภูมิจาก

แบบสอบถาม สมัภาษณ 

สังเกต และประชุมกลุมยอย 

 ขอมูลทุติยภูมจิากการศึกษา

เอกสาร/ขอมูลชุมชน 

 
 ไดขอมูลพื้นฐานชุมชนและ

 

 เสริมสรางความรูทักษะ/อาชีพ 

(แผนฯ 1-3 ป) 

 ขอมูลเชิงลึกและความตองการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามความถนัด

แตละครวัเรอืน/ทําไดงาย 

 ประชุมช้ีแจงและสรางแรงบันดาลใจ 

 เสริมสรางความรูทักษะการทํา

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การตลาด 

 
 ไดแนวทางทําอาชีพเสริมท่ีเหมาะสม

ตอครัวเรือน และเพื่มรายได 

  

 พฒันาครัวเรือนใหยั่งยืน 

(แผนฯ 3-5 ป) 

 พัฒนาผลติภัฑณท่ีตลาดตองการ

และสรางรายไดตอเน่ือง 

 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและชองทาง

การตลาดใหย่ังยืน 

 
 ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดมั่นคง 

และมีคุณภาพดีขึน้ภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ไดฐานขอมลูพัฒนาอาชีพชุมชน
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บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพื้นท่ี 

(Action Learning) 

 

5.1 สรปุผลการดําเนนิโครงการ 

 

ผลสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชนนครชัยมงคลวิลลาโดยภาพรวมคนในชุมชน

เปนประชากรแฝงมากกวาคนทองถิ่นด้ังเดิม มีสถานภาพโสดรอยละ 60 และเปนวัยแรงงานรอยละ 

45 คนในชุมชนมีรายเฉลี่ยตอหัวประชากร 15,000 บาท และรวมรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 16,000 

บาท โดยคนที่มีอายุระหวาง 15-59 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายไดสูงถึงรอยละ 80 ซึ่งการประกอบอาชีพ

หลักเปนพนักงานเอกชนและรับจางทั่วไปรอยละ 60 และสวนใหญครัวเรือนไมมีรายไดเสริม ซึ่ง     

ทุกครัวเรือนมีภาระหน้ีสิน สวนปญหามลพิษสิ่งแวดลอม เชน อากาศเสีย นํ้าเสีย และการทิ้งขยะ 

ตลอดจนการจราจรติดขัดในถนนสายหลักของชุมชนในชวงช่ัวโมงเรงดวน สําหรับครัวเรือนเปาหมาย

พบปญหาคาใชจายไมสมดุลและไมแนนอน มีการกูหน้ีทั้งในและนอกระบบต้ังแต 100,000 บาท 

จนถึง 700,000 บาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เชน ปญหาสมอง การ

ผาตัดหัวใจ ผาตัดมะเร็งปากมดลูก โรคเบาหวาน โรคความดัน และการติดตามโรคเปนระยะ เมื่อมี

การสนทนาและสอบถามเชิงลึกในการแกปญหาคาจายที่ไมสมดุล พบวาครัวเรือนเปาหมายเกิดความ

ตองการเชิงพัฒนาองคความรูและแนวทางการเพ่ิมรายรับโดยการทําอาชีพเสริมตามความถนัดของแต

ละครัวเรือนและลดรายจายที่ไมจําเปน โดยเนนรายรับใหสมดุลกับรายจายดวยการเพ่ิมชองทางการ

พัฒนาอาชีพตามความถนัดของครัวเรือนเปาหมาย เชน การทําขนมจีบ ซาลาเปา ไขเค็ม และวุน

รสชาติตางๆ เปนตน  

ผลการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑซาลาเปาและวุนสมุนไพรหลากรสชาติใหแก

กลุมครัวเรือนเปาหมายและชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดรับความสนใจจากผูนําชุมชนและคน

ในชุมชนเปนอยางดี ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมไดรับการเสริมสรางความรูทักษะดานผลิตภัณฑซาลาเปา

และวุนสมุนไพรหลากรสชาติเกินเปาหมายกําหนด (13 คน) คิดเปนรอยละ 100 – 115 สามารถที่จะ

ขยายผลตอครัวเรือนอ่ืนไดตามความถนัดและศักยภาพ สําหรับครัวเรือนเปาหมาย 3 ครัวเรือนพบวา

มี 2 ครัวเรือนไดดําเนินการตอเน่ือง คือ ครัวเรือนแรกของนางวาสนา สุขสวัสด์ิ มีรายไดจากการขาย

วุนสมุนไพรตามการสั่ง (ไมมีวางจําหนาย) ประมาณเดือนละ 500– 700 บาท (หักตนทุนการทําแลว) 

ซึ่งมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 5.55 – 7.77 (รายไดตอเดือนประมาณ 9,000 บาท) ครัวเรือนที่ 2

นางวิไล แสนสุวรรณ มีรายไดจากการทําซาลาเปาเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.00 – 6.50 (รายไดตอเดือน

 



ประมาณ 20,000 บาท) ทั้งน้ี การรับทําซาลาเปาของนางวิไล แสนสุวรรณ มีขีดจํากัดดานสุขภาพที่ไม

ปกติและพบแพทยอยางตอเน่ือง สําหรับครัวเรือนที่ 3 นางประมวล อินทรอยู ไมสามารถเขารวม

กิจกรรมไดเน่ืองจากไมพรอมที่จะพัฒนาในชวงดําเนินกิจกรรม ทั้งน้ี การเขารวมโครงการดังกลาวเปน

การสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยเพ่ือแกปญหาชุมชนรวมกัน 

 

5.2 บทเรียนทีไ่ดรับและขอเสนอแนะ 

 

1) ผลดําเนินโครงการหรือทํากิจกรรมตางๆ ของคณะผูวิจัยไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน 

คนในชุมชน และครัวเรือนเปาหมายเปนอยางดี ถึงแมวาชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาเปนชุมชน

เมือง สังเกตไดจากการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะผลิตภัณฑและการติดตามผล

ภายหลังการดําเนินโครงการแลวเสร็จ  

2) ผลการเสริมสรางทักษะดานผลิตภัณฑใหแกกลุมครัวเรือนเปาหมายและชุมชนหมูบาน

นครชัยมงคลวิลลาไดรับความสนใจจากผูนําชุมชนและคนในชุมชนเปนอยางดี สามารถที่จะขยายผล

ตอครัวเรือนอ่ืนไดตามความถนัดและศักยภาพของครัวเรือนน้ันๆ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนอยางย่ัง  

3) ควรสนับสนุนสถานที่จําหนายพรอมทั้งอุปกรณสําคัญที่มีผลตอการทําผลิตภัณฑ การวาง

จําหนายและการขนสงในระยะตอไป 

4) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมในชุมชนมีขีดจํากัดเฉพาะชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย 

เน่ืองจากคนในชุมชนมีงานทําอยูแลว สวนมหาวิทยาลัยพบปญหาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณบางอยางที่มี

ความจําเปนในการทํากิจกรรมแตไมสามารถจัดซื้อไดในระบบ เชน แบบพิมพวุน หมอนึงซาลาเปา 

กลองเก็บความเย็น และเตาแกสขนาดเล็ก เปนตน รวมทั้งวัสดุที่ใชจัดทําโครงการสวนใหญเปนของ

สดจึงมีขีดจํากัดในการเก็บรักษาและระบบการจัดซื้อ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบาน/ชุมชนที่ลงพืน้ที่ หมูบานนครชัยมงคลวิลลา ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

ชื่อผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ป วันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

รายชื่อคณาจารยที่รวมลงพืน้ที ่

1. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  ครั้งท่ี 1 วันเสาร ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

2. อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล ครั้งท่ี 1 วันเสาร ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

3. อาจารย ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา ครั้งท่ี 1 วันเสาร ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

4. ผศ. ดร.นิสา พักตรวิไล ครั้งท่ี 2 วันอาทิตย ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

5. อาจารย มณทิพย จันทรแกว ครั้งท่ี 2 วันอาทิตย ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ: มีนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เขารวมกิจกรรมจํานวน 14 คน (ดังเอกสารแนบ) 
 

ผลการปฏิบัติงานในพืน้ที ่
 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสําคัญที่ไดรับ 

1 เขาพบผูนําชุมชนนครชัยวิลลารวมประชุมเพ่ือ

หารือ แนะนํารายละเอียดและวัตถุประสงคของ

การดําเนินงานสํารวจขอมูล ตลอดจนวางแผนการ

เก็บตัวอยางครัวเรือนตามคําแนะนําของผูนําชุมชน 

ขอมูลทุติยภูมิประวัติชุมชน กิจกรรมชุมชน 

สภาพภูมิทัศนชุมชน และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปน

ประโยชนวิเคราะหชุมชน 

2 ทํากิจกรรมสํารวจขอมูลตามแบบสํารวจขอมูล

ชุมชน (ครัวเ รือน) รวมกันระหวางอาจารย  

นักศึกษา และผูนําชุมชน  

ขอมูลปฐมภูมิครัวเรือนของชุมชน และ

แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวาง

ชุมชน อาจารย และนักศึกษา 

3 ประมวลผลการสํารวจและสรุปผลตอผูชุมชนให

ผูนํ าชุมชนทราบเ พ่ือ วิ เคราะหและคัด เลือก

ครัวเรือนเปาหมาย 

ไดผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคัดเลือก

ครัวเรือนเปาหมายท่ีมีศักยภาพจะพัฒนาได 

1 ครัวเรือน 

4 ส รุป ร าย ง านผลการป ฏิบั ติ ง าน ใน พ้ื น ท่ี ต อ

มหาวิทยาลัยเพ่ือขอดําเนินการในระยะตอไป 

รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและ

ครัวเรือนเปาหมาย  
 

 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่แวดลอม 

25 มกราคม 2561 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบาน/ชุมชนที่ลงพืน้ที่ หมูบานนครชัยมงคลวิลลา ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

ชื่อผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ป วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

รายชื่อคณาจารยที่รวมลงพืน้ที ่

1. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ   

2. อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล  

หมายเหตุ: ไมมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  
 

ผลการปฏิบัติงานในพืน้ที ่
 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสาํคญัทีไ่ดรับ 

1 สอบถามเชิงลึกและความตองการที่จะ

ยกระดับคุณภาพชีวิตตามความถนัดและเปน

รายไดเสริม รวมทั้งสามารถทาํไดงาย 

ชุมชนใหความสนใจในการจดัทํา

อาชีพเสรมิ 4 ผลิตภัณฑ ไดแก วุน

สมุนไพร ไขเคม็อินทรีย ซาลาเปา 

และขนมจีบ  

โดยหน่ึงในครัวเรือนเปาหมายที่มี

ศักยภาพจะพัฒนาไดจากพ้ืนฐานเดิม

คือ วุนสมุนไพร และอยากไดความรู/

เทคนิคการเพ่ิมมูลคา/แหลงจําหนาย

ผลิตภัณฑวุนสมุนไพรเพ่ิม สวนที่

สนใจเพ่ิมคือ การทําซาลาเปาใสตางๆ 

มากกวาการทําขนมจีบและไขเค็ม 

ตามลําดับ 

2 พบผูนําชุมชน ครัวเรือนกลุมเปาหมาย 3 

ครั ว เรื อน และครั ว เรื อนที่ สนใจจะทํา

กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือช้ีแจง

รายละเอียดการทํากิจกรรมในระยะที่ 2 

3 สรุปรายงานผลประชุมยอยผูนําชุมชนและ

เ ย่ียมครัวเรือนเ พ่ือสรางแรงบันดาลใจ

ตรวจสอบความมุ ง มั่ น ขอ งครั ว เ รื อน

กลุมเปาหมายและผูสนใจ 

 

 

 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่แวดลอม 

20 พฤษภาคม 2562 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบาน/ชุมชนที่ลงพืน้ที่ หมูบานนครชัยมงคลวิลลา ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

ชื่อผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ป     18  พฤษภาคม  2562 

รายชื่อคณาจารยที่รวมลงพืน้ที ่

1. อาจารย ดร.ณัฐสิมา     โทขันธ       

2. อาจารย ดร.ขนิษฐา     ภมรพล 

3. อาจารย ดร.วีระวัฒน   อุนเสนหา  

 

ผลการปฏิบัติงานในพืน้ที ่

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสาํคญัทีไ่ดรับ 

1  แนะนําวิทยากร และบรรยายเกี่ยวกับ

รายรับ-รายจายในชีวิตประจําวัน 

แหลงที่มาของรายรับ-รายจาย และเงิน

ออม 

 บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

และการใชจายพอดี มีชีวิตพอเพียง  

 การซักถาม อภิปรายรวมกัน และ

ขอเสนอแนะ 

 ยกตัวอยางแหลงที่มาของรายรับ-รายจาย

ของครัวเรือนกลุมเปาหมาย 

 บรรยายและฝกปฏิบัติวิธีการจดบันทึก

รายรับ-รายจาย-เงินออมประจําวัน และ

บอกระดับความจําเปน  

 สรุปประโยชนของการทําบัญชีครัวเรือน 

ผู เข ารับการอบรมไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู กับวิทยากรเก่ียวกับการคิด

คํานวณ วิเคราะหเหตุปจจัยความ

จําเปนที่มีผลตอรายรับ-รายจาย-เงิน

ออม และฝกปฏิบัติการจดบันทึก 

ตลอดจนทําใหครัวเรือนไดทราบถึง

สาเหตุคาใชจายที่ไมสมดุลนําไปสูแนว

ทางการแกปญหาได  

 

 

 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่แวดลอม 

27 พฤษภาคม 2562 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบาน/ชุมชนที่ลงพืน้ที่ หมูบานนครชัยมงคลวิลลา ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

ชื่อผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ป วันที่ 1 และ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

รายชื่อคณาจารยที่รวมลงพืน้ที ่

1. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ   

2. อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล 

3. อาจารย ดร.วีระวัฒน  อุนเสนหา  

 

ผลการปฏิบติังานในพืน้ที ่
 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสาํคญัทีไ่ดรับ 

1 ภาคบรรยายวันที่ 1:  

 แนะนําวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทํา

ซาลาเปา และความตองการของตลาด 

 แนะนําสูตรทําซาลาเปาแบบตางๆ และ

ตกลงรวมกันในเลือกสูตรเพ่ือปฏิบัติการ

ทําซาลาเปา 

 แนะนําวัสดุ อุปกรณ และวัตถุดิบในการ

ทําผลิตภัณฑ 

ภาคปฏิบัติวันที่ 1:  

 สาธิตการทําและปฏบัติการทําซาลาเปา

โดยวิทยากรรวมกับชุมชน 

1. ชุมชนไดเรียนรูเทคนิคการทํา

ซาลาเปาและวุนสมุนไพรใหมี

ความนาสนใจตอกลุมเปาหมาย 

เชน รูปทรง สสีรร รสชาติ การใช

อุปกรณที่เหมาะสมและประหยัด

ตนทุน เปนตน  

2. ชุมชนไดทราบสูตรซาลาเปาและวุน

สมุนไพรแบบตางๆ เชน สูตรด่ัง

เดิม (พ้ืนฐาน) สูตรสมัยใหม 

(ประยุกต) เพ่ือใหเหมาะสมตอ

กลุมเปาหมาย  

3. ไดขอตกลงรวมกันในการเลือกสูตร

ทําผลิตภัณฑคอื  

3.1 ซาลาเปาสตูรด่ังเดิม

หลากหลายใส เชน ใสหมูสับ 

ใสถั่วเหลือง ใสถั่วดํา และใส

ผัก เปนตน เพ่ืออนุรักษสูตร

ด่ังเดิมไว 

2 ภาคบรรยายวันที่ 2:  

 แนะนําวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทําวุน

สมุนไพร และความตองการของตลาด 

 แนะนําสูตรทําวุนสมุนไพรแบบตางๆ และ

ตกลงรวมกันในเลือกสูตรเพ่ือปฏิบัติการ

ทําวุนสมุนไพร 
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 แนะนําวัสดุ อุปกรณ และวัตถุดิบในการ

ทําผลิตภัณฑ 

ภาคปฏิบัติวันที่ 2:  

 สาธิตการทําและปฏบัติการทําวุนสมุนไพร

โดยวิทยากรรวมกับชุมชน 

3.2 วุนสมุนไพรตางๆ สูตร

สมัยใหม เพ่ือสุขภาพและ

รูปทรงสวยงาม เชน วุน

กระทิเห็ดเย่ือไผ กระทใิบเตย 

กระเจียบ อัญชัน ตะไครและ

มะตูม เปนตน  

4. การประเมนิจากต้ังประเด็นและ

สังเกตุพฤติกรรมโดยวิทยากรและ

คณาจารยพบวา ผูเขารวมประชุม

ใหความสนใจ แลกเปลี่ยน/อธิบาย

ปญหาที่เกิดจากการทํา เชน แปง

ไมขึ้นพองสวย ใสซาลาเปาแข็ง วุน

มีความเละไมกรอบ รูปทรงวุนไม

นาสนใจ รวมทั้งบรรจุภัณฑไม

สวยงาม ไมมีโลโก และ

กลุมเปาหมายมีจํากัด  

5. ผูเขาอบรมมีความตองการเรียนรู

สูตรทําซาลาเปาและวุนสมุนไพร

ใหเกิดความสนใจของ

กลุมเปาหมายที่หลากหลาย เชน 

นักเรียน วัยทํางาน และผูสูงอายุ 

ตลอดจนใหวิทยากรและ

คณาจารยชวยสนับสนุนการตลาด 

สาธิตการทําและฝกปฏิบัติทํา

ผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิคภัณฑ 
 

 

 

 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่แวดลอม 

4 มิถุนายน 2562 
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เสียงตามสายเรียนเชิญผูอบรม 

 
สาธิตการทําซาลาเปา 

  

 
บรรยายผลิตภัณฑและความตองการของตลาด 

 
สาธิตการทําวุนสมุนไพร 

 
ประชุมเลือกสูตรทําผลิตภัณฑ 

 
ความสนใจสูตรการทําผลิตภัณฑ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบาน/ชุมชนที่ลงพืน้ที่ หมูบานนครชัยมงคลวิลลา ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

ชื่อผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ป วันที่ 8 และ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

รายชื่อคณาจารยที่รวมลงพืน้ที ่

1. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ   

2. อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล 

3. อาจารย ดร.วีระวัฒน  อุนเสนหา  

 

 

ผลการปฏิบัติงานในพืน้ที ่
 

 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสาํคญัทีไ่ดรับ 

1 ภาคปฏิบัติวันที่ 1:  

 ฝกปฏิบัติการทําซาลาเปาและผลติบรรจุ

ภัณฑ 

1. ไดฝกปฏิบัติ/เทคนิคสรางสรรใน

การทําซาลาเปาและวุนสมุนไพร

ตามความสนใจของผูเขารับอบรม   

2. ไดผลิตภัณฑซาลาเปาสูตรด่ังเดิม

และวุนสมุนไพรสูตรสมัยใหม  

3. ไดแนวทางการเลือกบรรจุภัณฑที่

เหมาะสมตอผลิตภัณฑซาลาเปา

และวุนสมุนไพร  

 

 

2 ภาคปฏิบัติวันที่ 2:  

 ฝกปฏิบัติการทําวุนสมุนไพรและผลิต

บรรจุภัณฑ 

 

 

 

 

 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่แวดลอม 

12 มิถุนายน 2562 
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ฝกปฏิบัติการทําซาลาเปา 
 

ฝกปฏิบัติการทําวุนสมุนไพร 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพืน้ท่ี 

ชื่อบาน/ชุมชนที่ลงพืน้ที่ หมูบานนครชัยมงคลวิลลา ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี  

ชื่อผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ป วันที่ 15 และ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

รายชื่อคณาจารยที่รวมลงพืน้ที ่

1. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ   

2. อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล 

3. อาจารย ดร.วีระวัฒน  อุนเสนหา  

 

ผลการปฏิบัติงานในพืน้ที ่
 

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสาํคญัทีไ่ดรับ 

1 ภาคปฏิบัติวันที่ 1:  

 พัฒนาวิธีการทําซาลาเปาตามความ

ตองการของตลาด 

 พัฒนาการทําบรรจุภัณฑซาลาเปา สรุป

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

1. ไดพัฒนาผลิตภัณฑซาลาเปาใส

ตางๆและวุนสมุนไพรหลากหลาย

รสชาติและรูปทรงตางๆ 

2. ไดบรรจุภัณฑที่เหมาะสมตอ

ผลิตภัณฑซาลาเปาและวุน

สมุนไพร 

3.  ไดแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน

เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมที่เหมาะสม

ตอความตองการของครัวเรือน

เปาหมายและผูสนใจ    

4. ไดสื่อวีดีโอขั้นตอนการทําซาลาเปา

และวุนสมุนไพร 

2 ภาคปฏิบัติวันที่ 2:  

 พัฒนาวิธีการทําวุนสมุนไพรตามความ

ตองการของตลาด 

 พัฒนาการทําบรรจุภัณฑวุนสมุนไพร สรุป

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

 

 

 

 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่แวดลอม 

17 มิถุนายน 2562 
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ตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑซาลาเปา 
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ตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑวุนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ชื่อบาน/ชุมชนที่ลงพืน้ที่ หมูบานนครชัยมงคลวิลลา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ชื่อผูรับผิดชอบ อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัน เดือน ป วันที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

รายชื่อคณาจารยที่รวมลงพืน้ที ่

1. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ   

2. อาจารย ดร.ขนิษฐา ภมรพล 

3. อาจารย ดร.วีระวัฒน อุนเสนหา  
 

ผลการปฏิบัติงานในพืน้ที ่

ลําดับ รายละเอียดกิจกรรม ขอมูลสาํคญัทีไ่ดรับ 

1 

 

 

 

2 

ติดตามความตอเน่ืองของ

ครัวเรือนกลุมเปาหมาย (คุณ

วาสนา  สุขสวัสด์ิ) ซึ่งทําวุน

สมุนไพรเปนอาชีพเสริม โดย

การสัมภาษณและสังงเกต 

รวมกันพัฒนาฉลากลิตภัณฑ 

(สติกเกอร) ใหเหมาะสมและ

บรรจุภัณฑหลากลายรูปทรง 

(ฉลากลิตภัณฑรูปแบบอยู

ระหวางการดําเนินการของโรง

พิมพมหาวิทยาลัยวไลย

อลงกรณฯ) 

1. ครัวเรือนเปาหมายที่ทําวุนสมุนไพรเปนอาชีพ

เสริมโดยนําความรูเดิมและประยุกตความรูที่

ไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติฯ  

2. มีความรูดานทักษะการตลาดเพ่ิมขึ้น

โดยเฉพาะการเจรจาและการไดรับสนับสนุน

กับมหาวิทยาฯ รวมทั้งมีเครือขายเพ่ิมขึ้น 

3.  มีการพัฒนาฉลากลิตภัณฑแบบตางๆ ที่

สอดคลองกับรสชาติของวุนสมุนไพรแตละ

ชนิด เชน สติกเกอรสีเขียวออนเปนวุนกระทิ

ใบเตยสดและชาเขียว สีสมเปนชาไทย สีมวง

เปนอัญชัญสด เปนตน  

4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในปจจุบันครัวเรือน

ขายวุนสมุนไพรตามที่ลูกคาสัง่ จึงอยากจะ

ไดตูแชนวุนสมุนไพรที่สามารถวางขายได

หนาบานเพ่ือเพ่ิมชองทางการขาย 
 

 

 

อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่แวดลอม 

8 มิถุนายน 2562 
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ติดตามผลดําเนินโครงการและรวมพัฒนาฉลากลิตภัณฑ (สติกเกอรเดิม) ใหเหมาะสม 

และบรรจุภัณฑหลากลายรูปทรง  
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ภาคผนวก ข 
 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนชวยเหลือครัวเรือนเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนชวยเหลือครัวเรือนเปาหมาย 

 

ครัวเรือนเปาหมายท่ี 1 

1. ช่ือหัวหนาครัวเรือน    นางประมวล   อินทรอยู  อายุ    68  ป  

จบการศึกษาขั้นสูงสุด  ประถมศึกษาปที่ 4 (ป.4)      

  หมายเลขโทรศัพท (บาน)  - มือถือ 062–6075658 (ลูกสาว)    

  ละติจูด   14o 6' 53" N  ลองจิจูด  100o 36' 24" E   

  บานเลขที่   58/355 หมูที ่13  ชุมชนนครชัยมงคลวิลลา อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  

2. สภาพและลกัษณะที่อยูอาศัย 

 มีบานเปนของตนเอง ในพ้ืนที่ - ไร 60 ตารางวา 

 เชาบาน ในราคา   บาท/เดือน  

 อาศัยเพ่ือนบาน 

 สรางบานพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 

 อ่ืนๆ ระบุ      

3. อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน  

 เปนเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ   รายได   บาท/ป  

 รับจาง ระบุ    อัตราคาจาง  บาท/ป 

 คาขาย  ตอนเชาขายขาวแกงถุงและหมูปง  ขายอาหารตามสั่งและกวยเต๋ียวทั้งวัน 

 อ่ืนๆ ระบุ     รายได   บาท/ป  

4. อาชีพรอง ระบุ -    รายได   บาท/ป 

5. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน  9,000*12 = 108,000 บาท/ป  

รายจายเฉลี่ยของครัวเรือน  9,500*12 = 114,000 บาท/ป 

๖. สมาชิกในครัวเรือน   จํานวน  6 คน 

 บุตรตรี   จํานวน  1 คน 

 สมาชิกอ่ืนๆ  จํานวน  5 คน 

7. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  

 1) ช่ือ-นามสกลุ คุณตาโอม  อินทรอยู ความสัมพันธเปน  สาม ี อายุ  65 ป 

  การศึกษา ป.4  อาชีพ   พิการ  รายได  - บาท/เดือน 

 2) ช่ือ-นามสกลุ นางปราณี  คนโททอง ความสัมพันธเปน  ลูกสาว อายุ  38 ป 

  การศึกษา ป.6 อาชีพ   คาขายกับแม รายได   - บาท/เดือน 
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 3) ช่ือ-นามสกุล นายอนันท  คนโททอง ความสัมพันธเปน  ลูกเขย อายุ  40 ป 

  การศึกษา ปวช.  อาชีพ   พิการ รายได  - บาท/เดือน 

 4) ช่ือ-นามสกลุ ดญ.กุลจีรา  คนโททอง ความสัมพันธเปน  หลาน อายุ  12 ป 

  การศึกษา กําลังศึกษา อาชีพ   นักเรียน  รายได  - บาท/เดือน 

 5) ช่ือ-นามสกลุ ดช.อิสรา  คนโททอง ความสัมพันธเปน หลาน อายุ  1 ป 

  การศึกษา -  อาชีพ   -  รายได  - บาท/เดือน 

8. สภาพความเปนอยูในครัวเรือน  

 สมาชิกอาศัยอยูดวยกันทุกคน   อยูคนเดียว 

 สมาชิกแยกยายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  

 จํานวน   คน ประกอบดวยจังหวัด       

 สมาชิกชราภาพ เจ็บปวย พิการ ไมสามารถประกอบอาชีพได จํานวน 2 คน 

 ระบุ  คุณตาโอม  อินทรอยู  เสนเลือดในสมองแตก    

  นายอนันท  คนโททอง  มีปญหาระบบประสาท    

9. สภาพปญหาหน้ีสิน 

 ไมมีหน้ีสิน  

 มีหน้ีในระบบ จํานวน     บาท  โดยแยกเปน  

  หน้ีกลุมออมทรัพย    บาท 

  หน้ีกองทุนหมูบาน    บาท 

  สหกรณ     บาท 

 มีหน้ีนอกระบบ จํานวน  100,000  บาท 

10. สาเหตุของการเปนหน้ี  คารักษาพยาบาล และคาใชจายมากกวารายรับ   

 การแกปญหาโดย ประหยัด ทํางานเพ่ิม ยืมเงินเพ่ิม     

11. ประเภทครัวเรือน 

 มีความพรอม สามารถพัฒนาได 

 ตองใหการสงเคราะห /ชวยเหลือเพียงอยางเดียว (สูงอายุ/พิการ) สงตอใหหนวยงาน 

 ไมขอรับความชวยเหลือ เพราะ       

12. ขอมูล 4ท เพ่ือใชในการพัฒนาครัวเรือน 

12.1 ทักษะ (ฝมือแรงงาน)         

12.2 ทัศนคติ (ตอชีวิต/การงาน)        

12.3 ทรัพยากร (ที่ดิน/ปจจัยการผลิต)        

12.4 ทางออก (แนวทางแกไข)         
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ผลการดําเนนิงานตามกระบวนการท่ี  ๑ ชี้เปาชีวติครัวเรือนยากจน (Life 

Identification) 

 ทีมปฏิบัติการ ประกอบดวย   อ.ดร.ณัฐสมิา  โทขันธ (ผูรบัผิดชอบ), อ.ดร.วีระวัฒน 

อุนเสนหา, อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล, ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล และ อ.มณทิพย จันทรแกว    

 ผลการวิเคราะหขอมูลครัวเรอืนยากจน 

   เปนครัวเรอืนยากจนจาก จปฐ. ป    

   เปนครัวเรอืนยากจนจากเวทีประชาคม 

   อ่ืนๆ จากการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลเบ้ืองตนและรวมหารือกับผูนําชุมชน

วิเคราะหครัวเรือนยากจน 
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ครัวเรือนเปาหมายท่ี 2 

1. ช่ือหัวหนาครัวเรือน    นางวาสนา   สุขสวัสด์ิ  อายุ    47  ป  

จบการศึกษาขั้นสูงสุด  ม.3      

  หมายเลขโทรศัพท (บาน)  - มือถือ 062–8879356     

  ละติจูด    -  ลองจิจูด  -    

  บานเลขที่   58/90 หมูที่ 13  ชุมชนนครชัยมงคลวิลลา อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  

2. สภาพและลกัษณะที่อยูอาศัย 

 มีบานเปนของตนเอง ในพ้ืนที่ - ไร 18  ตารางวา  

 เชาบาน ในราคา   บาท/เดือน  

 อาศัยเพ่ือนบาน 

 สรางบานพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 

 อ่ืนๆ ระบุ      

3. อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน  

 เปนเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ   รายได   บาท/ป  

 รับจาง เสริมสวย อัตราคาจาง 3,500 – 5,000 x 12 = 42,000 – 60,000 บาท/ป 

 คาขาย  -        

 อ่ืนๆ ระบุ     รายได   บาท/ป  

4. อาชีพรอง ระบุ -    รายได   บาท/ป 

5. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 9,000 – 10,000 x 12 = 108,000 – 120,000 บาท/ป  

รายจายเฉลี่ยของครัวเรือน 8,000 – 12,000 x 12 =  96,000 – 144,000 บาท/ป 

๖. สมาชิกในครัวเรือน   จํานวน  4 คน 

 บุตร   จํานวน  2 คน  

 สมาชิกอ่ืนๆ  จํานวน  - คน 

7. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  

 1) ช่ือ-นามสกลุ นายสังเวียน สุขสวัสด์ิ ความสัมพันธเปน  สาม ี อายุ  56 ป 

  การศึกษา ป.ตร ี  อาชีพ   เกษียณ/ทํานา รายได  - บาท/เดือน 

 2) ช่ือ-นามสกลุ นายเกียรติศักด์ิ สุขสวัสด์ิ ความสัมพันธเปน  ลูกชาย อายุ  26 ป 

  การศึกษา ป.ตร ี  อาชีพ   รับจางรายวัน รายได  5,200 บาท/เดือน 

 3) ช่ือ-นามสกลุ นางสาวกุลธิดา สุขสวัสด์ิ ความสัมพันธเปน  ลูกสาว อายุ  19 ป 

  การศึกษา ม.6 อาชีพ   เรียนตอ ป.ตรี  รายได  - บาท/เดือน 
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8. สภาพความเปนอยูในครัวเรือน  

 สมาชิกอาศัยอยูดวยกันทุกคน   อยูคนเดียว 

 สมาชิกแยกยายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  

 จํานวน  1 คน (สาม)ี ประกอบดวยจังหวัด  นครสวรรค   

 สมาชิกชราภาพ เจ็บปวย พิการ ไมสามารถประกอบอาชีพได จํานวน 1 คน 

 ระบุ  นางวาสนา สุขสวัสด์ิ โรคลิ้นหัวใจตีบ ผาตัดใสลิ้นหัวใจเทียบ รักษาตามอาการ 

9. สภาพปญหาหน้ีสิน 

 ไมมีหน้ีสิน  

 มีหน้ีในระบบ (ธนาคาร) จํานวน  700,000 บาท  โดยแยกเปน  

  หน้ีกลุมออมทรัพย    บาท 

  หน้ีกองทุนหมูบาน    บาท 

  สหกรณ     บาท 

 มีหน้ีนอกระบบ จํานวน  -   บาท 

10. สาเหตุของการเปนหน้ี คารักษาพยาบาล และคาใชจายมากกวารายรับ    

 การแกปญหาโดย กูเงินธนาคารและหารายไดเสริมตามศักยภาพรางกาย  

11. ประเภทครัวเรือน 

 มีความพรอม สามารถพัฒนาได 

 ตองใหการสงเคราะห /ชวยเหลือเพียงอยางเดียว (สูงอายุ/พิการ) 

 สงตอใหหนวยงาน         

 ไมขอรับความชวยเหลือ เพราะ       

12. ขอมูล 4ท เพ่ือใชในการพัฒนาครัวเรือน 

12.1 ทักษะ (ฝมือแรงงาน)         

12.2 ทัศนคติ (ตอชีวิต/การงาน)        

12.3 ทรัพยากร (ที่ดิน/ปจจัยการผลิต)        

12.4 ทางออก (แนวทางแกไข)         
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ผลการดําเนนิงานตามกระบวนการท่ี  ๑ ชี้เปาชีวติครัวเรือนยากจน (Life 

Identification) 

 ทีมปฏิบัติการ ประกอบดวย   อ.ดร.ณัฐสมิา  โทขันธ, และ อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล  

 ผลการวิเคราะหขอมูลครัวเรอืนยากจน 

   เปนครัวเรอืนยากจนจาก จปฐ. ป    

   เปนครัวเรอืนยากจนจากเวทีประชาคม 

   อ่ืนๆ จากการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลเบ้ืองตนและรวมหารือกับผูนําชุมชน

วิเคราะหครัวเรือนยากจน 
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ครัวเรือนเปาหมายท่ี 3 

1. ช่ือหัวหนาครัวเรือน    นางสาววิไล  แสนสุวรรณ   อายุ    68  ป 

จบการศึกษาขั้นสูงสุด  ม.6      

  หมายเลขโทรศัพท (บาน)  - มือถือ 081–8596944     

  ละติจูด    -  ลองจิจูด   -   

  บานเลขที่   58/100 หมูที ่13  ชุมชนนครชัยมงคลวิลลา อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  

2. สภาพและลกัษณะที่อยูอาศัย 

 มีบานเปนของตนเอง ในพ้ืนที่ - ไร 40  ตารางวา  

 เชาบาน ในราคา   บาท/เดือน  

 อาศัยเพ่ือนบาน 

 สรางบานพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 

 อ่ืนๆ ระบุ      

3. อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน  

 เปนเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ   รายได   บาท/ป  

 รับจาง ระบุ    อัตราคาจาง  บาท/ป 

 คาขาย  ขายของชํา        

 อ่ืนๆ ระบุ     รายได   บาท/ป  

4. อาชีพรอง ระบุ -    รายได   บาท/ป 

5. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 20,000 – 25,000 x 12 = 240,000 – 300,000 บาท/ป  

รายจายเฉลี่ยของครัวเรือน 22,000 – 25,000 x 12 = 264,000 – 300,000 บาท/ป 

๖. สมาชิกในครัวเรือน   จํานวน  1 คน 

 บุตร   จํานวน  - คน  

 สมาชิกอ่ืนๆ  จํานวน  - คน 

7. รายช่ือสมาชิกในครัวเรือน  

 ไมมี อยูคนเดียว 

8. สภาพความเปนอยูในครัวเรือน  

 สมาชิกอาศัยอยูดวยกันทุกคน   อยูคนเดียว 

 สมาชิกแยกยายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  

 จํานวน  - คน ประกอบดวยจังหวัด      

 สมาชิกชราภาพ เจ็บปวย พิการ ไมสามารถประกอบอาชีพได จํานวน 1 คน 
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 ระบุ  นางสาววิไล แสนสุวรรณ  โรคความดัน ไขมัน เบาหวาน  ขาซายพิการเดิน

ไมสะดวก  ผาตัดมะเร็งปากมดลูกและติดตามผล    

9. สภาพปญหาหน้ีสิน 

 ไมมีหน้ีสิน  

 มีหน้ีในระบบ (ธนาคาร) จํานวน  100,000 บาท  โดยแยกเปน  

  หน้ีกลุมออมทรัพย    บาท 

  หน้ีกองทุนหมูบาน    บาท 

  สหกรณ     บาท 

 มีหน้ีนอกระบบ จํานวน  -   บาท 

10. สาเหตุของการเปนหน้ี  คารักษาพยาบาล และคาใชจายมากกวารายรับ   

 การแกปญหาโดย กูเงินธนาคาร และหารายไดเสริมตามศักยภาพรางกาย  

11. ประเภทครัวเรือน 

 มีความพรอม สามารถพัฒนาได 

 ตองใหการสงเคราะห /ชวยเหลือเพียงอยางเดียว (สูงอายุ/พิการ) 

 สงตอใหหนวยงาน         

 ไมขอรับความชวยเหลือ เพราะ       

12. ขอมูล 4ท เพ่ือใชในการพัฒนาครัวเรือน 

12.1 ทักษะ (ฝมือแรงงาน)         

12.2 ทัศนคติ (ตอชีวิต/การงาน)        

12.3 ทรัพยากร (ที่ดิน/ปจจัยการผลิต)        

12.4 ทางออก (แนวทางแกไข)         
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ผลการดําเนนิงานตามกระบวนการท่ี  ๑ ชี้เปาชีวติครัวเรือนยากจน (Life 

Identification) 

 ทีมปฏิบัติการ ประกอบดวย   อ.ดร.ณัฐสมิา  โทขันธ, และ อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล  

 ผลการวิเคราะหขอมูลครัวเรอืนยากจน 

   เปนครัวเรอืนยากจนจาก จปฐ. ป    

   เปนครัวเรอืนยากจนจากเวทีประชาคม 

   อ่ืนๆ จากการลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลเบ้ืองตนและรวมหารือกับผูนําชุมชน

วิเคราะหครัวเรือนยากจน 
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