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รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเปาหมาย 

พ้ืนท่ีชุมชนนวนครหนาเมือง  

หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

จัดทําโดย 

อาจารยวิศรุต ขวัญคุม ผูรับผิดชอบโครงการ 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเปาหมาย 

1. ช่ือกิจกรรม โครงการสํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในพ้ืนท่ีชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบล

เทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสโครงการ 08-02-11-002 

 

2. หลักการและเหตุผล 

พ้ืนท่ีชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีคือหนึ่ง

ในพ้ืนท่ีท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงยังไมมีการ

พัฒนาฐานขอมูลชุมชนในรูปแบบของรายงาน (Graphic Report) หรือภาพนิ่ง (Infographics) เผยแพรใหแก

บุคคลหรือองคกรท่ีสนใจ ซ่ึงการจัดทําฐานขอมูลชุมชนเปนกระบวนการตั้งแตวางแผนการคนควา เก็บรวบรวม

ขอมูล จนถึงการจัดนําเสนอขอมูล โดยประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลทาโขลง ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินงาน

โดยสรุปมีดังนี้ 1) วางแผนการเก็บขอมูลและแบงกลุมผูรับผิดชอบขอมูลในแตละหัวขอ 2) ดําเนินการรวบรวม

ขอมูล 3) วิเคราะหขอมูล 4) จัดทํารูปเลมสรุป และ 5) มอบหนังสือฐานขอมูลชุมชนแกองคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือเผยแพรขอมูลตอไป โดยพ้ืนท่ีชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้นประมาณ 300 ครัวเรือน ซ่ึงตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลทา

โขลง  

กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลชุมชนเปนกิจกรรมท่ีนําองคความรูทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาบูรณาการรวมกันเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลชุมชน โดยขอมูลท่ีไดสามารถนํามาวิเคราะหในดานตางๆ ได

หลากหลายมิติดังนี้ 1) สภาพท่ัวไปดานกายภาพ เชน การใชประโยชนจากท่ีดิน การคมนาคม แหลงน้ํา 2) สภาพ

ท่ัวไปดานสังคม เชน ประชากร วัฒนธรรม ประเพณี ผลิตภัณฑชุมชน 3) สภาพท่ัวไปทางดานเศรษฐกิจ เชน อาชีพ

และรายไดของประชากร 4) สภาพท่ัวไปดานสุขภาพ เชน สุขภาพของประชากรในชุมชน การเจ็บปวย พฤติกรรม

เสี่ยงดานสุขภาพ 5) สภาพท่ัวไปดานการเมืองการปกครอง เชน การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย หนวยงานท่ี

ปกครองดูแล ชองทางการสื่อสารในชุมชน 6) สภาพท่ัวไปดานสิ่งแวดลอม เชน ปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการขยะ

และน้ําเสีย การไฟฟาและประปา ภัยพิบัติ 7) สภาพท่ัวไปดานการศึกษา เชน อัตราการเขาเรียนของประชากรวัย

เรียน การฝกอบรมวิชาชีพ เปนตน ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางาน

รวมกับชุมชน นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากงานสรางสรรค วิจัย นวัตกรรม ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ

ชุมชนได ยังเปนการฝกใหนักศึกษามีจิตอาสา ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง เสริมทักษะดานในบริการ

วิชาการทองถ่ิน และเปนการเปดโลกทัศนใหแกนักศึกษา นอกจากนี้ กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลชุมชนยังสอดคลอง

กับโครงการในระดับมหาวิทยาลัย คือ โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของ

ชุมชนทองถ่ิน เสริมพลังใชชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน เพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชน
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ทองถ่ินและเสริมพลังชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูได ซ่ึงขอมูลท่ีไดสามารถนํามาคัดเลือกชุมชนสําคัญเพ่ือใชใน

การพัฒนาทองถ่ิน การสรางเครือขายรวมกับทองถ่ิน และการทํากิจกรรมพันธกิจสัมพันธตอไป 

ดังนั้น หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงจัดทํากิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล

พ้ืนท่ีชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปนแนวทาง

นํารองกอนท่ีจะวางแผนพัฒนาฐานขอมูลชุมชนตอไป โดยใชขอมูลทุติยภูมิหรือขอมูลท่ีมีอยูแลวเก่ียวกับชุมชนท่ีมี

หนวยงานอ่ืนไดทําการสํารวจไวเบื้องตนหรือขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลทาโขลงไดเก็บขอมูลไว และจะทํา

การเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ชาวบานในพ้ืนท่ีชุมชนนวนครหนาเมือง โดย

กิจกรรมในครั้งนี้จะนําเสนอขอมูลในประเด็นสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี ท้ัง 7 ดาน ดังท่ีกลาวไวขางตน ซ่ึงในอนาคต

หนังสือ (Graphic Report) หรือภาพนิ่ง (Infographics) นี้สามารถนํามาใชเพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวใน

ชุมชน สงเสริมการตลาดเพ่ือใหเกิดการเขาถึงสินคาท่ีชุมชนผลิตข้ึนมา และสามารถวางแผนแกไขปญหาชุมชนได

ตอไป 

 

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลชุมชน พ้ืนท่ีชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบรายงาน (Graphic Report) หรือภาพนิ่ง (Infographics) สําหรับแกไขปญหา

ของชุมชนทองถ่ิน เสริมพลังใชชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน และสามารถวางแผนแกไขปญหาชุมชน

ไดตอไป 

2) เพ่ือใหเกิดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกับชุมชน โดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลชุมชนมาใชในการพัฒนาฐานขอมูลชุมชนซ่ึง

เปนการนําชิ้นงานและกิจกรรมในรายวิชาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใช 

3) เพ่ือฝกใหนักศึกษามีจิตอาสา ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง เสริมทักษะดานในบริการวิชาการ

ทองถ่ิน และเปนการเปดโลกทัศนใหแกนักศึกษา 

 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ  

1) แกนนําในชุมชน    จํานวน 3 คน  

2) ชาวบานในชุมชน    จํานวนไมนอยกวา 44 คน 

3) คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน 8 คน 

   รวมจํานวนกลุมเปาหมาย ประมาณ 55 คน 

 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562  
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ขอมูลท่ัวไปของชุมชนนวนครหนาเมือง  

หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของหมูบาน (สภาพท่ัวไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ) 

1.1 ประวัติความเปนมา ประวัติหมูบาน(ประวัติศาสตรชุมชน) 

 ชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตําบลเทศบาลเมืองทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดจัดตั้ง

โดยกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือสั่งการท่ี มท 0513/ว ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 เรื่องการจัดตั้งชุมชนยอยเพ่ือ

พัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล และตามระเบียบเทศบาลทาโขลง พ.ศ.2551 ชุมชนนวนครหนาเมืองไดรับการจัดตั้ง

ข้ึนเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2543 เปนลําดับท่ี 9 ในจํานวนท้ังสิ้น 31 ชุมชน และในป 2560 เทศบาลเมืองทาโขลงได

เพ่ิมชุมชนยอยเปน 36 ชุมชน 

1.2 การปกครอง 

 ชุมชนนวนครหนาเมืองไดมีคณะกรรการบริหารชุมชน ดังนี้ 

1. นางจุไรรัตน   สุทธิชนโสภากุล  ประธานคณะกรรมการ 

2. นางธนพร  อรุณสันติกุล  รองประธาน 

3. นางวนิดา  สถาพร   ฝายปกครอง 

4. นายศิริชัย  เนียมโภคะ  ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย 

5. นางกาณจนา แตงปรก   ฝายการคลัง 

6. นางสาวนันทนา บุญเกตุ   ฝายสาธารณสุข 

7. นางสมจิตร  วรภัคดี   ฝายสวัสดิการและสังคม 

8. น.ท.สุริยา  อินจันทร  ฝายพัฒนา 

9. นายเจริญ  นวลมี   ฝายการศึกษาและเลขานุการ 

10. ร.ต.หญิงบุญนาค อินจันทร  ตัวแทนประชาชนในชุมชน 

11. นางปรีดา  สุขกระจาง  ตัวแทนประชาชนในชุมชน 
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1.3 แผนท่ีชุมชน 
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1.4 อาณาเขตติดตอ 

 ชุมชนนวนครหนาเมืองมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวยบานพักอาศัย อาคาร

พานิช หองเชา และคอนโดมีเนียม 

ทิศเหนือ ติดกับหมูท่ี 14 ตําบลคลองหนึ่ง และติดกับแขวงการทางปทุมธานี 

 ทิศใต  ติดกับชุมชนนวนครชัยวิลลา 

 ทิศตะวันออก ติดกับถนนพลหลโยธิน ฝงขาออก กิโลเมตรท่ี 45 

 ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนนวนครวิลลาแฟลต 

1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ชุมชนนวนครหนาเมืองเปนชุมชนท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบลุมในภายนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และไมมีพ้ืนท่ี

ทางการเกษตร โดยท่ัวไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน 

 

สวนท่ี 2 : ผลการศึกษาชุมชนเบื้องตน 

2.1 ขอมูลดานประชากร 

 ชุมชนนวนครหนาเมืองมีจํานวน 465 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 3,741 คน แบงเปนเพศหญิง 1,955 

คน และเพศชาย 1,786 คน โดยจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเนื่องจากมีพ้ืนท่ีสวน

หนึ่งเปนหองเชาทําใหมีประชากรแฝงในชุมชนคอนขางมาก 

2.2 ขอมูลดานสาธารณูปโภคของหมูบาน 

 ชุมชนนวนครหนาอยูในเขตของนิคมอุตสาหกรรมนวนครซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนบุคคล ซ่ึงจะมีนิติบุคคลคอยดู

และดานสาธารณูปโภคตางๆ ภายในชุมชน โดยผูอยูอาศัยในชุมชนจะเปนผูชําระคาบริการกับนิติบุคคลเอง 

2.3 ขอมูลดานสังคม 

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานโรงงานในนิคมนวนครประมาณรอยละ 60 ธุรกิจสวนตัวรอย

ละ 30 และรับจางท่ัวไปรอยละ 10 ชวงกลางวันจะมีเพียงแตผูสูงอายุอยูในชุมชน มีชองทางการติดตอสื่อสาร

ระหวางกันผานเสียงตามสายในชุมชนและโทรศัพทสวนตัว และมีลานเอนกประสงคในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชน 

2.4 ขอมูลดานการศึกษา 

 ประชากรสวนใหญจบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ  โดยมีโรงเรียนยิ่ งยศอนุสรณ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ อยูใกลเคียง

กับชุมชน 

2.5 ขอมูลดานการสาธารณสุข 
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 ชุมชนนวนครหนาเมือง อยูภายใตการรับผิดชอบและดูแลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หมูท่ี ๑๓ 

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชูเกียรติ ชางสุวรรณ เปนผูอํานวยการ รพ.สต. ซ่ึง

มีพืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 10 หมู คือ หมูท่ี 9 ถึงหมูท่ี 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จํานวนประชากรในเขตรับผิดชอบประมาณ 12,132 คน ประชากรตามทะเบียนราษฎร 54,231 คน ละมีประชากร

แฝงอีกประมาณ 100,000 คน ทําใหมีบุคคลากรทางดานสาธารณสุขไมเพียงพอ 

2.6 ขอมูลดานศาสนา  วัฒนธรรม  ความเช่ือ  และการสันทนาการ 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิยมไปทําบุญท่ีวัดคุณหญิงสมจีนและวัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม นอกจากนี้

ชุมชนไดมีการกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ บริเวณลานเอนกประสงคของชุมชน เชน งานวันเด็ก งานสงกรานต  

2.7 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานโรงงานในนิคมนวนครประมาณรอยละ 60 ธุรกิจสวนตัวรอย

ละ 30 และรับจางท่ัวไปรอยละ 10 มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนประมาณ 15,000 บาทตอเดือน และมีผลิตภัณฑใน

ชุมชนท่ีมีชื่อเสียงคือขนมไทยพ้ืนบาน รานคุณปาโหนก และ กลุมผลิตภัณฑ OTOP ในชุมชน  

 

สวนท่ี 3  : ผลการวิเคราะหชุมชน 

3.1 การวิเคราะหชุมชนโดยใชเทคนิค SWOT   

 ปจจัยภายในชุมชนท่ีเปนจุดแข็ง (Strength) 

- ชุมชนตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญและเปนเขตเศรษฐกิจของจังหวัด 

- เปนชุมชนขนาดใหญมีท้ังบานพักอาศัย อาคารพานิช หองเชา และคอนโดมีเนียม 

- มีกลุมผูนําชุมชนท่ีเขมแข็งและประชากรในชุมชนมีความสามัคคีกัน 

- มีพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ และพ้ืนท่ีออกกําลังกายในชุมชน 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีและความสัมพันธในชุมชนสมํ่าเสมอ 

- ระบบเศรษฐกิจภายในสามารถหมุนเวียนโดยไมจําเปนตองพ่ึงพาเศรษฐกิจจากภายนอก 

ปจจัยภายในชุมชนท่ีเปนจุดออน (Weakness) 

- เนื่องจากชุมชนตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญจึงทําใหมีฝุนละอองในชุมชนเปนจํานวนมาก 

- มีปญหาการระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

- ชุมชนเปนสังคมผูสูงอายุ 

- เนื่องจากมีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งเปนหองเชาทําใหมีประชากรแฝงในชุมชนคอนขางมาก 

- มีปญหาการจราจรติดขัดและปญหาพ้ืนท่ีจอดรถในชุมชนไมเปนระเบียบ 

- มีมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง 

ปจจัยภายนอกชุมชนท่ีเปนโอกาส (Opportunity) 
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- เทศบาลทาโขลงมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพเปนครั้งคราว 

- เทศบาลทาโขลงมีการจัดสรรงบประมาณบางสวนมาใหชุมชนจัดกิจกรรมในโอกาสตางๆ ตามความ

เหมาะสม 

- มีหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยใกลเคียงพ้ืนท่ีชุมชนเขามาชวยเหลือจัดกิจกรรม ศึกษา และสํารวจ

ชุมชนเปนประจํา 

ปจจัยภายนอกชุมชนท่ีเปนขอจํากัด (Threat) 

- ชุมชนตั้งอยูในเขตของนิคมอุตสาหกรรมนวนครซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนบุคคล จึงทําใหไมสามารถ

งบประมาณของเทศบาลในสวนตางๆ ไดดีเทาท่ีควน เชน งบประมาณระบบการจัดเก็บขยะ 

งบประมาณการวางแผนสาธารณูปโภคตางๆ  

 

3.2 ผลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน  

 จากสังเกตและรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลชุมชน พบวาชุมชนนวนครหนาเมืองมีคณะกรรมการ

ชุมชนท่ีแข็งแรงและรวมมือกันพัฒนาชุมชนอยูเสมอและสมาชิกในชุมชนก็ใหความรวมมีในการทํากิจกรรมรวมกัน

เปนอยางดี แตอาจจะมีปญหาเรื่องการสื่อสารและประชาสัมพันธอยูบางทําใหมีสมาชิกในชุมชนบางคนไมทราบ

ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธจากคณะกรรมการชุมชน จากการสํารวจประชากรในชุมชนสามารถแบงประชากร

แบงออกเปน 3 กลุมใหญคือ กลุมวัยเรียน กลุมวัยทํางาน และกลุมผูสูงอายุและผูปวย โดยสองกลุมแรกจะใชเวลา

สวนใหญภายนอกชุมชนจะเหลือแตกลุมผูสูงอายุและผูปวยอาศัยอยูในชุมชนในชวงเวลากลางวันตามลําพังโดยไมมี

ผูดูแล ดานอาชีพและการงานสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนซ่ึงทําใหมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพและ

สามารถดูแลครอบครัวได แตอยางไรก็ตามยังมีบางครัวเรือนท่ียังตองการการสนับสนุนดสนการฝกอาชีพและการ

สรางรายไดในครัวเรือนดวย ผลการสํารวจดานสุขภาพของประชากรในชุมชนพบวามีจํานวนผูสูงอายุและผูปวยติด

เตียงคอนขางมากทําใหตองมีการดูแลคนกลุมนี้อยางใกลชิดซ่ึงในชุมชนก็มี อมส. คอยสํารวจและดูแลผูปวยในพ้ืนท่ี 

แตก็ยังไมเพียงพอกับจํานวนประชากรท้ังหมดท่ีมี ดานสิ่งแวดลอมดวยความท่ีเปนชุมชนเมือง มีการอยูอาศัยกัน

หนาแนนทําใหเกิดปญหาดานการจราจร ดานการจัดการขยะ รวมไปถึงมีสุนัขและแมวจรจัดคอนขางมาก 

นอกจากนี้ชุมชนยังตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตอุตสาหกรรมทําใหมีปริมาณฝุนคอนขางมาก ดานการศึกษาประชากรสวน

ใหญไดรับการศึกษาอยางนอยในระดับการศึกษาภาคบังคับ และชุมชนตั้งอยูใกลเคียงกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

หลายแหง แตยังขาดแหลงความรูในชุมชน เชน หองสมุดชุมชน เปนตน 
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3.3 ผลการวิเคราะหสถานการณของกลุมครัวเรือนเปาหมาย 

 คณะกรรมการดาํเนินงานไดคัดเลือกกลุมเปาหมายรวมกับคณะกรรมการชุมชนเพ่ือศึกษา วิเคราะห และ

สนับสนุนชวยเหลือครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 6 ครัวเรือน พบวามีกลุมครัวเรือนเปาหมายพรอมและยินดีให

คณะกรรมการดําเนินงานทําการเขาสํารวจครัวเรือนและใหขอมูลจํานวน 3 ครัวเรือน ไดแก  

1. นางสุทธิฉันท อรไอยสูรย อายุ 60 ป ไมประกอบอาชีพ และมีบานเปนของตนเอง รายไดหลักมาจาก

สมาชิกในครอบครัว ไมมีหนี้สิน และมีความพรอมในการสงเสริมวิธีหารายไดเสริม 

2. นายจรูญ วงษา อายุ 78 ป อาชีพขาราชการบํานาญ มีบานเปนของตนเอง มีรายไดเปนของตนเอง 

และรายไดของครัวเรือนมีความเพียงพอ ไมมีหนี้สิน มีความประสงคใหชวยเหลือเพียงอยางเดียว 

เก่ียวกับภาวะผูสูงวัย เนื่องจากเปนผูสูงอายุ อยูคนเดียวในชวงเวลากลางวัน มีปญหาเรื่องสุขภาพตาม

วัย พบแพทยตามนัด กังวลเรื่องการเจ็บไขและเรื่องฉุกเฉินอ่ืนๆ เพราะไมสามารถขอความชวยเหลือ

จากใครได 

3. นท.สุริยา อินจันทร อายุ 71 ป อาชีพขาราชการบํานาญ มีบานเปนของตนเอง มีรายไดเปนของ

ตนเอง และรายไดของครัวเรือนมีความเพียงพอ แตยังมีหนี้ในระบบอยูจํานวนหนึ่งซ่ึงผอนชําระจาก

เงินเดือนตามระบบราชการ และไมประสงคขอรับความชวยเหลือเนื่องจากไมรูสึกวาเปนปญหาใหญ

และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

สวนท่ี 4 : สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 ชมุชนนวนครหนาเมืองมีความเขมแข็งในดานการปกครองโดยคณะกรรมการบริหารชุมชมและมี

การทํากิจกรรมสรางความสัมพันธรวมกันอยางสมํ่าเสมอ ดานเศรฐกิจและรายไดของประชากรในชุมชนอยูในระดับ

ปานกลางถึงดีมาก สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทหรือโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อาชีพ

รับจาง และขาราชการบํานาญ ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิดรายได ดาน

สุขภาพในชุมชนเริ่มมีจํานวนผูสูงอายุคอนขางมากทําใหชุมชนกาวเขาสูสังคม ผูสูงวัยจําเปนตองไดรับการดูแลเปน

พิเศษ นอกจากนี้ยังมีปญหาดานสุขภาพดวยโรคท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ เชน ความดันโลหิต และเบาหวาน แตยังขาด

แคลนบุคคลกรทางการแพทยและอุปกรณท่ีจําเปน ดานสิ่งแวดลอมบริเวณชุมชนมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน

สงผลใหมีปญหาดานการจราจร เสียงรบกวน การจัดการขยะ และละอองฝุน ดานการศึกษาประชากรท่ีอยูในวัย

เรียนไดรับการศึกษาทุกคนไมพบปญหาเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาและประชากรสวนใหญในชุมชนไดรับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางนอยแตก็ยังคงขาดแหลงคนหาความรูเพ่ิมเติมในชุมชน  

--------------------------- 

 

  


