
แบบรายงาน OP2 รายงานสรุปผลโครงการ 

หมู่ 4 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

1. ส่วนน า 

2. ส่วนที่ 1 : บทน า 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร้างปัญญา

เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การท างานของสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคีในพ้ืนที่ 
(Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากข้ึน 
พันธกิจนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระดับ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้ 

การบริการวิชาการแก่สังคมถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นการท างานเชิงวิชาการ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัยบน หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกัน แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual 
benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 
(Social impact) โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นและสร้าง Engaged Citizens 
ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคล ที่อาจเชื่อมโยงกับ
ชุมชนทั้งในมิติของพ้ืนที่ ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ท างาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชน นักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งใน
เชิงพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์เก่า และชุมชน
พ้ืนเมือง เป็นต้น  

ดังนั้นการส ารวจความต้องการและศึกษาบริบทของหมู่บ้านระแหง หมู่ 4 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์สนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด าเนินการตามแผนงานงานวิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปฯ งานเครือข่ายร่วมมือในประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางานตามภารกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคมตามแนวทางปฏิบัติบนหลักการพ้ืนฐานของพันธกิจเพ่ือสังคม จึงต้อง
ด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการโดยแท้จริงของชุมชนและต่อยอดไปสู่การ
ด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ต่อไป 
 
 
 



 
 
 

วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2) เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน  
3) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
4) เพ่ือถอดบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

 

3. ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น  

 ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100ครัวเรือน รวม 366 คน 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ:   ชาย จ านวน 33 คน เพศหญิงจ านวน 67 คน 

อายุ:  ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 4 คน 

 สูงกว่า 30 ปี จ านวน 96 คน 

ศาสนา: ทั้งหมดนับถือศาสนา พุทธ  

การศึกษา: ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา คิดเป็น 38 % 

 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 23% 

 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 14% 

 อ่ืนๆ 25 % 

อาชีพ:  ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็น 22% 

 ประกอบอาชีพ ค้าขาย 21% 

 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 16 % 

 อ่ืนๆ 41 % 

รายได้เฉลี่ย:  ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง15001-30000 บาท คิด

เป็น 31% 

 10000-15000 บาท คิดเป็น 10% 

สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นหัวหน้าครัวเรือน 49 % และเป็นคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน 24 คน 

 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด363คน มีเพศชายจ านวน 173 คน เพศหญิง 193 คน แบ่งได้เป็น 

ประกอบอาชีพ 190 คน ว่างงาน 145 คน 



อาชีพหลักของครัวเรือนคือ รับจ้างทั่วไป 47 % ลูกจ้าง 18 % และค้าขาย 15 % 

ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม มีอาชีพเสริมด้านการค้าขาย5 % และมีอาชีพเสริมเป็นรับจ้างทั่วไป 4 % 

ครัวเรือนมีรายได้รวมเฉลี่ย 25000-30000 บาท/เดือน รายจ่ายรวมเฉลี่ย20000-25000 บาท/เดือน  

รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนพอๆกัน 

ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีเงินฝากออมทรัพย์ เงินเก็บสะสม และเงินเพ่ือการลงทุน มีแค่ 15 ครัวเรือนที่มีเงินฝากออม

ทรัพย์ เงินเก็บสะสมและมีการลงทุน 

90% ของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประชากรดั้งเดิมของพ้ืนที่และไม่คิดจะย้ายที่อยู่อาศัย 

 ด้านสังคม 

 ในพ้ืนที่หมู่4 ระแหง มีผู้สูงอายุจ านวน 36 คน ทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ 

ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้า และได้รับการดูแลจากภาครัฐ มีผู้พิการจ านวน 6 คน ทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ใน

การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้า และได้รับการดูแลจากภาครัฐ มีผู้ป่วยเรื้อรังจ านวน 10คน ทุก

คนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้า และได้รับการดูแลจากภาครัฐ  คน

ในครัวเรือนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

 ข้อมูลด้านการศึกษา 

 จากครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีเด็ก อายุระหว่าง 3 - 5 ปี จ านวน 12 คน ทุกคนได้รับการ

บริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  มีเด็ก อายุระหว่าง 6-14ปี จ านวน 34 คน มีจ านวน 28 คนได้รับ

การศึกษาภาคบังคับ และไม่ได้เรียน จ านวน 5 คน โดยให้เหตุผลว่าเรียนต่อ กศน. เด็กอายุ 6-14ปี ใช้อินเตอร์เน็ต

เพ่ือหาความรู้ เฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครัวเรือนมีคนอายุ 15 – 59ปี จ านวน 88 คน สามารถอ่าน เขียน

ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้จ านวน 83 คน สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้จ านวน 55คน ไม่สามารถ

อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้จ านวน 61 คน 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 ประชากรที่ท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 100 ครัวเรือน รายได้รวมเฉลี่ยต่อครัวเรือน คือ 284632 

บาท/ปี ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยคนละ 101423 บาท/ปี และมีรายจ่ายรวม 241427 บาท/ปี ประชากรในพ้ืนที่มี

ความสมัครใจที่จะประกอบอาชีพจ านวน 8 คน และมีคนอายุ 60ปีข้ึนไปสนใจจะประกอบอาชีพ จ านวน 1 คน  

มี 4 ครัวเรือนที่มีหนี้ผ่านสถาบัน และ 2ครัวเรือนมีหนี้นอกระบบ 

 ข้อมูลด้านสุขภาพ  

 ครัวเรือนมีเด็กอายุเกิน 1 ปี จ านวน 3 คน อายุไม่ถึง1ปี จ านวน3 คน เด็กแรกเกิดจนถึง 12 ปี จ านวน 

3 คน ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรค ทุกครัวเรือนได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ  

 ประชากรส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ส านักงานหลักประกันสุขภาพ และใช้โรงพยาบาลของรัฐบาล 



 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

 ครัวเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ไม่เคยประสบภัยธรรมชาติ มีคนดื่มสุราเป็นประจ าจ านวน 

27คน และสูบบุหรี่เป็นประจ าจ านวน 24 คน 

  

  4. ส่วนที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ชุมชน  

  การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT  ซึ่งอาจจะใช้ทฤษฎี  หรือเทคนิคอ่ืนๆ มาเป็นกรอบ

แนวทางการศึกษาก็ได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 

    4.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 

 4.1.1 การวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน  
จุดแข็ง 

1. เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีในการร่วมกันท างานในชุมชนดีโดยมีกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัย
กลางคนเป็นจ านวนมากที่มีจิตอาสาในการช่วยงาน 

2. อสม.ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
3. ชุมชนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น กิจกรรมท าบุญปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็น

ต้น 
4. ในชุมชนมีตลาดร้อยปีระแหงให้จัดจ าหน่ายสินค้าในชุมชนได้เอง 
5. สมาชิกในชุมชนบางส่วนสามารถระดมเงินทุนได้เองในการท าธุรกิจ 
6. สมาชิกส่วนหนึ่งในชุมชนสามารถท าสินค้าข้ึนมาขายได้เอง เช่น ขนมหวาน ขนมไทย  
7. ชุมชนสามารถปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้า OTOP ที่ส าคัญของชุมชน 
8. ในชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัดบัวแก้วเกษรซึ่งมีหลวงพ่อด า ที่มีคนนับถือเป็นจ านวนมาก 
9. ทางด้านสาธารณสุขของชุมชนมีการจัดรวมกลุ่มกันออกก าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิคแดนซ์กลางแจ้ง 

เต้นบัดสลบ  
จุดอ่อน  

1. ชาวบ้านบางส่วนในชุมชนยังขาดเงินทุนในการท าธุรกิจ  
2. ในชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติด มีเยาวชนติดยาเสพติดจ านวนมาก 
3. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารในชุมชนยังท าได้ไม่ค่อยดี  
4. การขยายตัวของชุมชนจากการที่มีคนนอกท้องถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่และเกิดการแย่งงานคนในท้องถิ่น 
5. สมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด าเนินธุรกิจ เช่น การท าการตลาดแบบ

ออนไลน์ 



6. สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยังมีหนี้สินเป็นจ านวนมาก  
7. สมาชิกในชุมชนบางส่วนยังไม่มีงานท า  
8. สินค้าท่ีผลิตในชุมชนยังมีราคาถูกในการจัดจ าหน่าย 
9. สมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการด าเนินธุรกิจ  

โอกาส  

1. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเพ่ือช่วยเหลือในชุมชน เช่น กลุ่มอสม.กลุ่ม
อปพช. กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2. มีการสร้างบ้านเอื้ออาทรให้เป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย  
3. รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการออกบัตรคนจน ท าให้มีรายได้เข้ามาบางส่วน  
4. มีนักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาเที่ยวที่ตลาดร้อยปีระแหงแวะมากราบไหว้หลวงพ่อด าที่วัดบัวแก้วเกษร

เป็นจ านวนมากในช่วงวันหยุด 
5. สมาชิกในชุมชนได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือจัดจ าหน่ายในชุมชน 

อุปสรรค 

1. สมาชิกในชุมชนบางคนยังไม่เห็นความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น ตลาดร้อยปีระแหง และ
วัดบัวแก้วเกษร เป็นต้น 

2. มีปัญหาทางด้านอาชญากรรมในชุมชนจากการที่เยาวชนในชุมชนติดยาเสพติดจึงท าให้มีการลักทรัพย์
ขโมยของ เป็นต้น  

3. สินค้าในชุมชนยังจัดจ าหน่ายได้น้อยเนื่องจากสมาชิกในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้า  
4. มีแรงงานต่างด้าวที่มีค่าแรงต่ ากว่าสมาชิกในชุมชนเข้ามาแย่งงาน  
5. เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าจึงท าให้การค้าขายท าได้ไม่ดีสมาชิกในชุมชนไม่มีรายได้หมุนเวียน  
6. ราคาสินค้าของอุปกรณ์และวัตถุดิบในปัจจุบันมีราคาสูงท าให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถหาซื้อได้  

 

  

 

 

 

 

 

 



 4.1.2 วิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา การแก้ไขปัญหา 
ด้านสังคม 
     - ปัญหายาเสพติด 
 

 
- แจ้งต ารวจเพื่อด าเนินการปราบปรามและขจัดปัญหายาเสพ
ติด และให้ต ารวจเข้ามาตรวจตราหมู่บ้านเป็นประจ า 

     - ปัญหาการติดเกมส์ออนไลน์ของเยาวชน/กลุ่ม
เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้าน 

- แจ้งให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดและให้เวลากับบุตรหลาน
มากข้ึน 

     - ปัญหาท้องก่อนวัย 
 
     - ปัญหาขโมยในหมู่บ้าน 
     - ปัญหาการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน 
     - ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่มีอาชีพ
ค้าขาย โดยมาจากการขายสินค้าประเภทเดียวกัน  

- ให้ผู้ปกครองให้ความรักและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอน
เร่ืองเพศศึกษาให้กับเด็ก 
- ส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านมีอาชีพและมีรายได้เพื่อเลี้ยง
ตัวเอง เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร ์
- มีการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแข้งผ่านผู้น าชุมชน  

ด้านสุขภาพ 
     - ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพใน
โรคต่างๆ ได้แก่ ข้อเข้าเสื่อม ความดัน เส้นเลือดตีบ 
เบาหวาน อัมพฤกษ์ สายตา และไข้เลือดออก 
     - มีปัญหาผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในหมู่บ้าน 

 
- เมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพหรือร่างกาย ให้ชาวบ้าน
เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต. หรือ รพ.ลาดหลุมแก้ว นอกจากนี้ยัง
มี อสม. คอยให้การดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านและผู้พิการ รวมทั้ง
มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาให้ค าแนะน าเก่ียวกับสุขภาพเป็นประจ า  

ด้านการศึกษา 
     - มีเด็กก่อนวัยเรียนจ านวนมาก แต่ขาดแคลน
บุคลากรในการสอนและการดูแลได้อย่างทั่วถึง 
     - ชาวบ้านและกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่จบแค่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ม.ต้น)  

 
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล และเพิ่มบุคลากรให้ศูนย์
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอ 
- ส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่น ผู้ปกครองและชาวบ้าน เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

ด้านเศรษฐกิจ 
     - ชาวบ้านส่วนใหญ่มีหนี้สิน ค้าขายไม่ดี 
     -  ประสบปัญหาการขาดทุนจากการเกษตร 
เนื่องจากราคาขายต่ า แต่วัตถุดิบราคาสูง 
     - ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 

 
- หาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านนอกเหนือจากการท า
เกษตรหรือรับจ้างทั่วไป เช่น การสร้างกลุ่มแม่บ้าน สร้างกลุ่ม
อาชีพ  
 



     - ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า - ส่งเสริมให้ชาวบ้านน าสินค้าไปขายในตลาดน้ า 100 ปีระแหง
หรือตลาดนัดวันอาทิตย์วัดบัวแก้วเกษร เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่ม
นักท่องเที่ยวตลาดน้ า 
- เพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
- ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ด้านการเมืองการปกครอง 
     - สภาพถนนบางส่วนช ารุด ทรุดโทรม 
     - ความไม่ทั่วถึงและการไม่ทราบข่าวสารต่างๆของ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท าให้ชาวบ้านที่ยากจนส่วนใหญ่
ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 
- แจ้งเทศบาลให้มาดูแลแก้ไข ซ่อมแซมถนนที่เกิดการช ารุด 
- อยากให้มีการส ารวจและแจ้งข่าวสารภายในหมู่บ้านเกี่ยวกับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งมีการเปิดรับสมัครบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐในรอบที่ 2 

ด้านสภาพแวดล้อม 
     - ปัญหาขยะมูลฝอย 
     - มีน้ าเสียในคลองเป็นคร้ังคราว 
     - ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ 
     - สภาพอากาศร้อน 
     - ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัด 

 
- แจ้งชาวบ้านให้ทิ้งขยะตามสถานที่ที่ก าหนดให้ และแจ้ง
เทศบาลให้มาเก็บขยะในหมู่บ้านทุกอาทิตย์ 
- อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เช่น ฉีด
ยาคุมก าเนิด เป็นต้น 

  
 4.1.3 ทุนชุมชน 

    หมู่บ้านมทีุนชุมชนประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางกายภาพ ทุนธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนทาง 
วัฒนธรรมและทุนทางสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ทุนมนุษย์ 
 ความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชุมชน ได้แก่ 

o กลุ่ม อสม. 
o กลุ่มเต้นเพ่ือออกก าลังกาย 

 มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เช่นห่อหมกปลา 
 มีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เช่น สบู่สมุนไพร 

     ทุนทางกายภาพ  
 ตลาด 100 ปี 
 วัดบัวแก้วเกษรเป็นสถานที่ศักการะของชุมชนโดยรอบ 
 มีสินค้า OTPO เช่น ห่อหมกปลา สบู่สมุนไพร  
 มีโรงพยาบาลใกล้ชุมชน 



     ทุนธรรมชาติ 
 กิจกรรมการรวมกลุ่มออกก าลังกายภายในชุมชน 

     ทุนทางการเงิน 
 การรวมกลุ่มทางการเกษตร 
 กองทุนหมู่บ้าน 

     ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม 
 ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
 งานวัดประจ าปี 
 ประเพณีลูกหนู 
 ประเพณีงานลูกช่อง 

 
     4.1.4 ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
     ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ สิ่งดีของชุมชนที่เคยมีแต่หายไป สิ่งดีของชุมชน

ที่ยังคงอยู่และมาใหม่ สิ่งแย่ของชุมชนที่เคยมีแต่หายไปและมาใหม่ และสิ่งแย่ของชุมชนที่ยังคงอยู่และมาใหม่ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
สิ่งดีของชุมชนที่เคยมีแต่หายไป ประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว 

ประเพณีลูกหนู 
งานมอญซ่อนผ้า 
งานลูกช่วง 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน 

สิ่งดีของชุมชนที่ยังคงอยู่และมาใหม่ งานร าวงย้อนยุค 
ตลาดน้ าระแหง 100 ปี 
ประเพณีแข่งเรือคลองพระอุดม 
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
การแข่งขันชกมวยในน้ า 
การจับกลุ่มออกก าลังกายของคนในหมู่บ้าน 

สิ่งแย่ของชุมชนที่เคยมีแต่หายไปและมาใหม่ ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาลักขโมย 

สิ่งแย่ของชุมชนที่ยังคงอยู่และมาใหม่ ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาขยะ 
ปัญหาการจับกลุ่มของวัยรุ่น 



 4.1.5 ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด้วย 
ล าดับ ช่วงเวลาที่จัด ชื่อประเพณี/วัฒนธรรม จ านวนครั้ง/ปี 

1 เดือนมกราคม งานปีใหม่ไทย 
งานประเพณีตักบาตรวันปีใหม่ 

1 คร้ัง/ปี 

2 เดือนกุมภาพันธ ์ งานตรุษจนี 
งานปิดทองหลวงพ่อด า ณ วัดบวัแก้วเกษร 

1 คร้ัง/ปี 

3 เดือนมีนาคม งานประเพณีท าบุญวนัมาฆบูชา 1 คร้ัง/ปี 
4 เดือนเมษายน งานประเพณีสงกรานต ์

งานประเพณีรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ 
การประกวดนางสงกรานต ์

1 คร้ัง/ปี 

5 เดือนพฤษภาคม งานประเพณีเวียนเทียนวันวสิาขบูชา 1 คร้ัง/ปี 
6 เดือนมิถุนายน - 1 คร้ัง/ปี 
7 เดือนกรกฎาคม งานแห่เทียนเข้าพรรษา 1 คร้ัง/ปี 
8 เดือนสิงหาคม งานวนัแม่แห่งชาต ิ 1 คร้ัง/ปี 
9 เดือนกันยายน งานท าบญุวันสารทไทย 

งานท าบญุวันสารทจนี 
งานวนัออกพรรษา 

1 คร้ัง/ปี 

10 เดือนตุลาคม งานตักบาตรพระร้อยออกพรรษา 1 คร้ัง/ปี 
11 เดือนพฤศจิกายน งานประเพณีลอยกระทง 

การประกวดนางนพมาศ 
ประเพณีทอดกฐิน 

1 คร้ัง/ปี 

12 เดือนธันวาคม งานวนัพ่อแห่งชาต ิ 1 คร้ัง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 



     4.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  

 ตามที่ได้มีการลงพ้ืนที่ชุมชนหมู่ 4 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่ามี

ครัวเรือนที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน จ านวนทั้งหมด 4 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ สกุล ที่อยู่ ข้อมูลครัวเรือน

เบื้องต้น 
SWOT Analysis 

1 นางสาวเกตุ
นภา เมือง

โคตร 

200/624 ม.4 ต.ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว 

 
 

- อายุ 43 ปี 
-มีบ้านเป็นของตัวเอง 
-มีอาชีพค้าขาย ขาย
ไก่ทอด รายรับ 5000 
บาทต่อเดือน 
- มีบุตรสาว 2 คน 
อาศัยอยู่ด้วยกัน 
- มีหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
สาเหตุจากกู้ยืมเพ่ือ
เป็นทุนในการค้าขาย  

จุดแข็ง 
-จริงจังกับการท างาน 
-ใจเย็น มีความอดทนค่อนข้าง
สูง 
-มีทักษะด้านการท าอาหาร 
จุดอ่อน 
-ไม่กล้าแสดงออก ตัดสินใจช้า 
โอกาส 
-รู้จักกับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
อุปสรรค 
- ตลาดมีการแข่งขันสูง 
เนื่องจากมีคู่แข่ง 

2 นาง
ปุญญาพัฒน์ 

นพเสาร์  

200/745. ม.4 ต.ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว - อายุ 55  ปี 
-มีบ้านเป็นของตัวเอง 
-มีอาชีพค้าขาย ขาย
ส้มต ารายรับ 10000 
บาทต่อเดือน 
- สมาชิกใน
ครอบครัวมีบุตรและ
ป้าซึ่งชราภาพ 
- บุตร แยกย้ายไป
ประกอบอาชีพ  
- มีหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
สาเหตุจากกู้ยืมเพ่ือ
เป็นทุนในการค้าขาย 

จุดแข็ง 
-จริงจังกับการท างาน 
-ใจเย็น มีความอดทนค่อนข้าง
สูง 
-มีทักษะด้านการท าอาหาร
อีสาน 
จุดอ่อน 
-ไม่กล้าแสดงออก ตัดสินใจช้า 
โอกาส 
-พร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่และ
ลงมือท า 
อุปสรรค 
- ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการ
ประกอบอาชีพ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ สกุล ที่อยู่ ข้อมูลครัวเรือน
เบื้องต้น 

SWOT Analysis 

3 นางสาว
น้ าผึ้ง สุขา

จารย์  

200/736 ม.4 ต.ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว 

 
 

- อายุ 52 ปี 
-มีบ้านเป็นของตัวเอง 
-มีอาชีพผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน รายรับ 
5000 บาทต่อเดือน 
- อาศัยอยู่กับสามี
และบุตรสาว 2 คน  
- มีหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
สาเหตุจากกู้ยืมเพ่ือ
เป็นทุนในการค้าขาย 

จุดแข็ง 
-มีเหตุผล  
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับ
บุคคลอื่นได้ง่าย 
-กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
-เป็นสมาชิกโครงการประชารัฐ 
จุดอ่อน 
-ใช้เงินสุลุ่ยสุร่าย 
โอกาส 
-รู้จักกับบุคคลหลากหลาย
อาชีพ 
อุปสรรค 
- เนื่องจากท างานในต าแหน่ง
รองผู้ใหญ่ อาจจะไม่มีเวลามาก
พอเพ่ือท ากิจกรรม 

4 นางสาวสุนีย์ 
ปัญญา  

200/220 ม.4 ต.ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว 

 

- อายุ 67 ปี 
-มีบ้านเป็นของตัวเอง 
-ไม่มีอาชีพ มีรายได้
จาก เป็นสมาชิกอ
สม. และเบี้ยผู้สูงอายุ 
2300 บาทต่อเดือน 
- อาศัยอยู่กับสามี
อายุ82ปี 
- มีหนี้ในระบบ 
-มีทักษะในด้านการ
ท ากับข้าว ปลาร้าต้ม
สุก  
- มีความต้องการ
รวมกลุ่มอาชีพเพ่ือ
พัฒนาฝีมือ 

จุดแข็ง 
-มีทักษะในด้านการท ากับข้าว 
ปลาร้าต้มสุก  
-ใจเย็น มีความอดทนค่อนข้าง
สูง 
จุดอ่อน 
-เฉื่อยชา ตัดสินใจช้า เนื่องจาก
เป็นผู้สูงอายุ 
โอกาส 
-มีความต้องการรวมกลุ่มอาชีพ
เพ่ือพัฒนาฝีมือ 
อุปสรรค 
-เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่ทันต่อ
เทคโนโลยี 

 

 


