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บทคัดย่อ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชนบท เป็นการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) เพ่ือ เข้าใจ 
เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไป
ถึงกระบวนการตั้งค าถามและการไตร่ตรองเพ่ือสะท้อนความคิดและการรับฟัง (Reflective Questioning 
and Listening) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประชาชนได้เห็นพ้องต้องกัน
ว่าควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน น้ ามันไพล น้ ามันเหลือง และลดรายจ่ายของคน
ในชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอม สบู่ น้ ายาล้างจาน ให้กลับกลุ่มสตรี
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคีเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น แต่ขาดความรู้ทางด้าน
สมุนไพรผู้ด าเนินโครงการได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis 
เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ผลจากการด าเนินโครงการ พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมุนไพรและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพ่ือการขายสร้างรายได้ เนื่องจากมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในการด าเนินโครงการได้เป็นอย่างดีและประชาชนทุกคนให้
ความร่วมมือและสนใจโครงการเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 600 บาท/คน/เดือน (ตั้งเป้าหมาย 500 บาท/คน/เดือน) 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดย
น้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 
และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็น
แนวทางในการดาเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัย
ด้านอาหารเพ่ือนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อ
โครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น 
และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่
ชุมชนต้องการรับการพัฒนา ณ ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลท่าโขล อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
พบว่าเป็นพ้ืนที่ในลักษณะของชุมชนเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่ท างานประจ า และมีความต้องการเสริม
ทักษะอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างตรงจุดจนสามารถนาไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มี
การเสริมทักษะอาชีพการในการผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน น้ ามัน
ไพล น้ ามันเหลือง ดอกไม้จันทน์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพและครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอม น้ ายาล้าง
จาน สบู่เหลว  

ดังนั้นส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรา
ชูปถัมถ ์จึงได้จัดทาโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
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เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถ
บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากใน
ชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นาไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินโครงกำร 

1.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านสมุนไพร ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาล
เมืองท่าโขลง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.2.2 เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
          กลุ่มเป้ำหมำย  
  ครัวเรือนเป้าหมาย      จ านวน 3 คน 

ประชาชนจากกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ที่เข้าร่วม  จ านวน 7 คน  
พื้นที่   

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
1.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

เดือนมีนาคม 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/ ค่ำเป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ 
1. จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน (ครัวเรือนเป้าหมาย 3 คน ประชาชนที่เข้าร่วม 7 คน) 
2.  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจ านวน  2  กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้าน

เศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย (ยาหม่อง พิมเสน น้ ามันไพล น้ ามันเหลือง ดอกไม้จันทน์) และผลิตภัณฑ์
สุขภาพและครัวเรือน (สเปรย์ตะไคร้หอม น้ ายาล้างจาน สบู่เหลว) แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น 

3. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเป้าหมาย 500 บาท/ครัวเรือน (ในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่
เริ่มด าเนินกิจกรรมระยะที่ 2) 
 เชิงคุณภำพ   

1. ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที ่2 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

2.1.1 ประวัติชุมชน 
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น

ชุมชนที่เกิดจากการจัดสรรพ้ืนที่การปกครองของเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งเดิมนั้นชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
หมู่ 14 เป็นหมู่บ้านที่มีการปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลคนในหมู่บ้าน แต่เมื่อมีการจัดสรรพ้ืนที่ใหม่
เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าโขลงจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2539 และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ท่าโขลง โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. 2544  ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา หน้า 25 เล่ม 118 ตอน 93 ก ลงวันที่ 9  ตุลาคม  2544  มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม  2544 ส่งผลพ้ืนที่ของหมู่บ้านของหมู่ 15 เปลี่ยนแปลงเป็น ชุมชนหมู่ 15 และชื่อของ
ชุมชนเกิดการการประชาคมของคนชุมชน ที่เล็งเห็นว่าชุมชนหมู่ 15 นั้นมีความสามัคคี จึงเกิดเป็น 
“ชุมชน หมู่ 15 สามัคคี” ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้  

 

 
 

ภำพที ่2.1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
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2.2 ข้อมูลด้ำนสภำพนิเวศวิทยำ  
2.2.1 สภำพทำงภูมิประเทศ ปัจจุบันชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 ต าบลท่าโขลง อ าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2.39 ตารางกิโลเมตร   
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีหมู่บ้านจัดสรร 5 โครงการ ได้แก่  

1) หมู่บ้านพรระพีวิลล่า 
2) หมู่บ้านอยู่สบาย 
3) หมู่บ้านคมฉัตรเฮ้าส ์
4) หมู่บ้านทิพย์ระพีวิลล่า 
5) หมู่บ้านณัฐพล 

นอกจากนี้ยังมีชุมชนอื่นๆท่ีอยู่ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ได้แก่ 
1) ชุมชนน้ าหวาน 
2) ชุมชนตลาดศาลเจ้าเก่า 
3) ชุมชนซอยเศวตสมบูรณ์ 
4) ชุมชนซอยวัดปลายนา 
5) ชุมชนถนนคลองแอล 

 

      
ภำพที่ 2.2 พ้ืนที่มีหมู่บ้านจัดสรร และชุมชนอื่นๆท่ีอยู่ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 

 
2.2.2 สภำพทำงนิเวศวิทยำจ ำเพำะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ส่วนใหญ่เป็น

พ้ืนที่หมู่บ้านจัดสรร เพราะฉะนั้นที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย การอุตสาหกรรมและพาณิช  
แหล่งน้ ำส ำคัญ คือคลองระบายน้ าที่ 1 และระบบน้ าบาดาล ซึ่งใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค

และท าการเกษตร 
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สภำพภูมิอำกำศ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดเกินไป และมีฝน
ตกต้องตามฤดูกาล  สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤด ู

ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์- กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย37องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย22องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ฝนตกชุกในเดือนทุกพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยจะ

มีปริมาณน้ าฝน 1,384.3 มม. ต่อปี 
ลักษณะของดิน จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีด า อุ้มน้ าได้ดี ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก

พืชผล  
 
2.3 ข้อมูลด้ำนสภำพพื้นฐำนด้ำนเกษตรกรรม  
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร เพราะฉะนั้นที่ดินส่วน
ใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย  การอุตสาหกรรม และพาณิช แต่ยังพบว่ามีพ้ืนที่ว่างบางส่วนมีการปลูกพืชไม้
ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วง และพืชสวนครัว ได้แก่ ตะไคร้ กะเพรา พริก และยังพบว่ามีการปลูกข้าว แต่การ
ปลูกข้าวนั้นเป็นการให้คนในพ้ืนที่อ่ืนมาเช่าท านา และจากการส ารวจพบว่ายังมีพ้ืนที่ปล่อยให้รกร้างมีพืช
น้ าขึ้นปลกคลุมเป็นจ านวนมาก เมื่อท าการส ารวจลักษณะของดินจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีด า 
อุ้มน้ าได้ดี ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล  
 

 
ภำพที่ 2.3 พ้ืนที่ท านาบริเวณชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 

 
2.4 ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีข้อมูลด้านประชากร ดังนี้ 

2.4.1 จ ำนวนครัวเรือน  จ ำนวนประชำกร  เพศ  อำยุ 
   ครัวเรือน  จ านวน 758 ครัวเรือน 
   หลังคาเรือน  จ านวน 784  หลังคาเรือน 
   ประชากร  จ านวนรวม 2,531คน 
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ชาย จ านวน  1,182  คน 
หญิง จ านวน 1,394 คน 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมชายและหญิง จ านวน  192  คน 
   เด็กเล็ก (1 - 5 ปี)    รวมชายและหญิง จ านวน 193 คน 

ชาย  จ านวน 102  คน 
หญิง จ านวน 91 คน 

เด็กวัยเรียน  (6 - 12 ปี)    รวมชายและหญิง  281  คน 
ชาย จ านวน  158  คน 
หญิง จ านวน  123 คน 

  คนพิการ จ านวน 22 คน  
 2.4.2   กำรเปลี่ยนแปลงประชำกร  เช่น  กำรเกิด  กำรตำยและกำรย้ำยถิ่น 
  เนื่องจากเป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรร จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับเมื่อมีการย้ายเข้าหรือข้ายออกไม่มีการแจ้งกับผู้น าชุมชน จึงท าให้ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรไม่แน่นอน  
 2.4.3   ประเภทกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวัฒนธรรมของชำติพันธุ์นั้นๆ  
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งวัดในเขตชุมชน 1 แห่ง คือ วัดปลายนา  
 
2.5 ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 

2.5.1  กำรคมนำคม  กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกหมู่บ้ำน 
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เป็นชุมชนที่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีถนนคลอง

หลวง (เส้นทางหมายเลข 3214) เป็นถนนเชื่อมระหว่างอ าเภอคลองหลวง และอ าเภอหนองเสือ ซึ่ง
สามารถเชื่อมถึงถนนวงแหวนตะวันออกรังสิต-นครนายก และเชื่อมถึงจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้ว 
ซึ่งคนในชุมชนต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางซึ่งจะเป็นเส้นทาง ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) 
พาดผ่านเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมกับถนนสายเอเชียที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเชื่อม
กับถนนมิตรภาพที่จังหวัดสระบุรี การจราจรในชุมชนส่วนมากจะอยู่ในสภาพคล่องตัว จะมีปัญหา
การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน  

2.5.2  กำรมีไฟฟ้ำใช้ในหมู่บ้ำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ใช้ไฟจากส านักงานการไฟฟ้าประตูน้ าพระอินทร์ ประชาชนในเขต

เทศบาลมีไฟฟ้าใช้โดยทั่วถึง ส่วนไฟฟ้าสาธารณะ ทางคณะกรรมการชุมชนได้ออกค่าใช่จ่ายกันเอง 
นอกจากนี้ยังได้ท าบันทึกถึงทางเทศบาล เพ่ือขอขยายเขตการไฟฟ้า ซึ่งจากการติดตามผลจากทาง
เทศบาลโดยคณะกรรมการชุมชนพบว่าทางเทศบาลจะด าเนินการติดตั้งขึ้นเพ่ือให้เพียงพอกั บความ
ต้องการของท้องถิน่ 
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2.5.3 กำรมีประปำหมู่บ้ำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
น้ าอุปโภคบริโภคของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่เป็นน้ าบาดาล บริหารจัดการโดย

เจ้าของโครงการ(คุณหญิงวชิราวัลย์ โขะสมิท) โดยในชุมชนจะแท๊งน้ าของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร  (หมู่บ้าน
พรระพีวิลล่า หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่บ้านคมฉัตรเฮ้าส ์และหมู่บ้านทิพย์ระพีวิลล่า) โดยแท๊งน้ าจะอยู่ในซอย 
9 ของชุมชนซึ่งเพียงพอและรองรับความต้องการของคนในชุมชน นอกจากนี้บางพ้ืนที่รอบนอกหมู่บ้าน
จัดสรร จะใช้น้ าประปาที่ผลิตจากการประปาสวนภูมิภาค 

 
 
 
 

 

                     
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2.4 แท๊งกักเก็บน้ าของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรบริเวณชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
 

2.5.4 กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตและกำรใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ต 
ระบบอินเตอรเน็ตภายในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี จะใชเครือขายผ่านผู้ให้บริการ ได้แก่ 

3BB, CAT Telecom, TOT, AIS, และ True ซึ่งกิจกรรมในการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่เป็นประจ า 
อาทิ เล่นเกม, สตรีมหนัง, ใช้ท างานด้านออนไลน์ แต่ถ้าหากไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ หรือเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง จะนิยมที่จะเลือกต่ออินเตอร์เน็ตจากมือถือผ่าน Hot Spot แทนได้ ซึ่งจะไม่ท าให้เสียค่าใช้จ่าย
ซ้ าซ้อน 

2.6 ข้อมูลด้ำนสังคม 
2.6.1 ลักษณะของครอบครัว  

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เป็นลักษณะทั้งครอบครัวเดี่ยว และอยู่รวมเป็นครอบครัวใหญ่ ใน
บ้านหลังเดียว ซึ่งในครอบครัวใหญ่อาจจะมีทั้งแบบอยู่กับครอบครัวฝ่ายชาย หรือ อยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิง   

2.6.2  กำรตัดสินใจและกำรจัดกำรในครอบครัว   
ในส่วนของการตัดสินใจและการจัดการในเหตุการณ์ใดๆ นั้น สมาชิกในครอบครัวจะมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยจะยึดหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ในบางสถานการณ์ผู้น าครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวจะมีอ านาจในการผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
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2.6.3  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกครอบครัวซ่ึงไปท ำงำนที่อ่ืน 
ในกรณีที่ครอบครัวที่ต้องมีสมาชิกในครอบครัวไปประจ าอยู่ที่ท างานที่ต่างจังหวัด ในทุก

วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ สมาชิกก็จะกลับมาบ้านทุกครั้งที่มีวันหยุด จึงท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวไม่มีปัญหาใดๆเกิดข้ึน  

2.6.4  ระบบเครือญำติและแผนภูมิเครือญำติ (Pedigree) 
   ชุมชนหมู่ 15 สามัคคีมีล าดับเครือญาติตามล าดับดังนี้ 
 

 
ภำพที่ 2.5 ล าดับเครือญาติชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 

 
2.6.5  กำรรวมกลุ่มทำงสังคมในเชิงพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือแสดงถึงความเข้มแข็งของ
ชุมชน ได้แก่ ชมรมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีที่ท าการของชุมชน และมีลานกิจกรรมที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
การประชุม การประชาคม เช่น งานปีใหม่ งานวันเด็ก งานสงกรานต์ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ และ
กิจกรรมที่ส าคัญๆ ส าหรับชมรมสุขภาพจะมีกิจกรรมเต้นแอโรบิคในทุกๆวัน ตั้งแต่ เวลา 17.00-18.00 น.  
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ภำพที่ 2.6 ชมรมสุขภาพชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 

 
ภำพที่ 2.7 ที่ว่าการชุมชนและลานกิจกรรมชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 

 
2.7 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

2.7.1  ชื่อ  ประเภทโรงเรียน  ปีท่ีตั้งโรงเรียน  จ ำนวนครูและนักเรียน 
ชุมชน หมู่ 15 สามัคคี เป็นชุมชนที่ไม่มีโรงเรียน ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก และหองสมุด

ประชาชน ที่ตั้งอยู่ ในชุมชน แต่มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู ใกลกับชุมชน ไดแก โรงเรียน
เทศบาลท่าโขลง โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา โรงเรียนชลประทาน โรงเรียนเปรมฤทัย โรงเรียนเสริมมิตร โร
รงเรียนตรีภัทร ซึ่งคนในชุมชนจะส่งบุตรหลานไปเรียน   

2.7.2  ระดับกำรศึกษำของคนในหมู่บ้ำน 
 คนในชุมชนสวนใหญส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ    เทา 

ซึ่งจะประกอบ อาชีพรับจางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ส าหรับผูที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จะประกอบอาชีพ คาขายภายในชุมชน ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าระดับ
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ปริญญาตรี จะประกอบอาชีพที่หลากหลาบเช่น  รับราชการ พนักงานวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และ
พนักงานโรงงาน  
 
2.8 ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ไม่มีสถานพยาบาลในชุมชน แต่จะมีสถานพยาบาลใกล้เคียงที่ชุมชนใน
ชุมชนไปใช้บริการ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลทั้งของภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล คลองหนึ่ง หมู่ 13 (นวนคร) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลการุณเวช 

ด้านการสาธารณสุขของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี จะมีเทศบาลเมืองท่าโขลงด าเนินการในด้านการ
รักษาความสะอาด สาธารณสถานภายในเขตเทศบาล  การก าจัดมูลฝอย แต่ทั้งนี้ก็ยังพบปัญหาคือ ในการ
จัดเก็บขยะยังสกปรกและมีกลิ่นเหม็น จากการบีบอัดเศษขยะท าให้มีน้ าขยะรั่วไหลลงพ้ืนและมีกลิ่นเหม็น
ตามมา 

นอกจากนี้ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.) ซึ่งเปนบุคคลที่
ไดรับคัดเลือกจากชาวบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดท าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยประสานการด าเนินงานระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ อสม. ท าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพ ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบางครั้งยังต้องพาชาวบ้านไปโรงพยาบาลอีกด้วยส าหรับ
โรคที่คนชุมชนเป็นกันมากได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน และคอเรสเตอรอลสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นใน
ผู้สูงอายุ และจะรักษากับโรงพยาบาลที่ตนเองมีบัตรทอง และบัตรประกันสังคม  
 
2.9  ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อและกำรสันทนำกำร 

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีวัดอยู่ในชุมชนได้แก่ วัดปลายนาหรือส านักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ คือ
สถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีผู้ศรัทธาถวายที่ดินให้หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เดิมที่ดินบริเวณนี้ยังกันดารและเป็น
ที่ตาบอด ไม่มีถนนตัดผ่านชาวบ้านจึงไม่ค่อยเดินทางมามากนัก พระรุ่นแรกจึงสร้างกุฏิเป็นกระต๊อบมุง
ด้วยจากและสร้างศาลาง่าย ๆ มุงหญ้าคาพอให้สัปปายะหรือสบาย แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเต็มไป
ด้วยอันตรายจากสัตว์ นานาชนิด ท่านจึงอยู่ได้เพียงไม่ก่ีเดือน ในปี พ.ศ. 2530 หลวงพ่อเทียนจึงฝากฝัง
ให้พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ ช่วยพัฒนาต่อก่อนท่านจะมรณภาพในปีถัดมา 

ปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีถนนตัดผ่าน ท าให้มีผู้คนเข้ามาท าบุญมากขึ้นและมีผู้ศรัทธาบริจาคเงิน
สร้างกุฏิ ศาลา และที่พักส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นปูนแข็งแรงถาวร โดยยังคงรักษาความร่มรื่นและเป็น
ธรรมชาติเอาไว้เช่นเดิม เพ่ือให้ผู้มาเยือนอาศัยร่มเงาต้นไม้ในการฝึกปฏิบัติ 

ส านักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์มุ่งเน้นวิธีการฝึกปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและเจริญสติแบบ
เคลื่อนไหว 14 จังหวะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน โดยพระอาจารย์โกศิลได้เพ่ิมวิธีการดูลมหายใจ
มาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติด้วย 

พระอาจารย์โกศิลเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ควรอยู่กันอย่างเงียบสงบ  ท่านไม่ต้องการให้จดทะเบียน
เป็นวัด เพราะต้องจัดพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ อันเป็นการรบกวนความสงบของพระสงฆ์และผู้
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ปฏิบัติที่ต้องการเข้าถึงพระธรรมอย่างละเอียดลึกซ้ึง  “วัดปลายนา” ที่ชาวบ้านรู้จักจึงมีสถานะเป็นธรณี
สงฆ์ที่ใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมมาจนถึงวันนี้ 

 
   
                                               
                                                                       
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2.8 วัดปลายนาหรือส านักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ 
 

 
ภำพที่ 2.9 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมวัดปลายนาหรือส านักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ 
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 วัดปลายนาหรือส านักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ มีการจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา
กรรมฐานต่างๆหลากหลายโครงการ เช่น “โครงการจาริกธรรมน าภาวนา” เป็นต้น ประจ าทุกเดือนหรือ
ทุก 2 เดือน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรเป็นผู้ให้การอบรม 
 การปฏิบัติตน : รับประทานอาหารวันละ 1 มื้อ ช่วงบ่ายดื่มน้ าปานะ ท าวัตรเช้า-เย็น 
 การเตรียมตัว : ผู้สมัครทุกท่านต้องผ่านการสัมภาษณ์ โดยห้องสมุดฯ จะนัดท่านเข้ามา
สัมภาษณ์และแจ้งวันเดินทางหลังจากได้ก าหนดวันปฏิบัติธรรมกับทางวัดปลายนาแล้ว  สวมเสื้อสีขาวล้วน 
ไม่มีลวดลาย รูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ  เสื้อแบบสุภาพมีแขน ตัวยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูป ไม่บาง กางเกง
ขายาว ไม่รัดรูป กระโปรงหรือผ้าซิ่น ยาวครึ่งน่องสีขาวไม่มีลวดลาย 
 ระเบียบปฏิบัติ 
 04.00 น. ตื่นนอน 

04.30 น. ท าวัตรเช้าและภาวนา 
06.00 น. พระบิณฑบาต/กวาดลานวัด 
07.30 น. ฉันอาหารเช้า 
09.00-11.00  น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน 
11.00 น. พัก 
11.30 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร 
13.00-16.00 น. ปฏิบัติธรรมรวมกัน 
พระอาจารย์ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
16.00 น. น้ าปานะ/พักผ่อน 
17.00 น. ท าวัตรเย็น 
18.00 น. พูดแนะน าข้อปฏิบัติ 
19.30 น. หยุดพักผ่อน 

 
 2.9.1 บทบำทของวัดในด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนำ พิธีกรรม  ควำมเชื่อ  และกำรพัฒนำชุมชน 

ในทุกๆวันพระ คนในชุมชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จะมาเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม 
สม่ าเสมอ และผู้สูงอายุก็จะมาถือศีลทุกวันพระ นอกจากนี้ในทุกๆวันจะคนในชุมชนบางส่วนมาฟังธรรม 
ถวายภัตตาหารเช้า ตลอดจนมีคนนอกพ้ืนที่ของชุมชนมาปฏิบัติอยู่สม่ าเสมอ   
 2.9.2 อิทธิพลศำสนำ วัฒนธรรม และควำมเชื่อต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนต่อชุมชน 

วัดปลายนาจัดได้ว่าเป็นวัดปฏิบัติธรรม ที่มีการสอนหลักธรรม การนั่งสมาธิ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ผู้สูงอายุจะไปวัดบ่อยสม่ าเสมอ ท าให้เกิดเป็นความเชื่อ ความเข้าใจรวมถึงการรับรู้เรื่องหลักกรรม ซึ่ง
หลักธรรมต่างที่พระท่านสอนนั้นมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุยอมรับ
กับสภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พยายามที่จะท าดี ละเว้นความชั่ว และจากการผ่านร้อนผ่าน
หนาวมาอย่างยาวนานท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ต่างๆ นานา เหล่านี้เองท าให้ผู้สูงอายุ
เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ความเชื่อเรื่องหลักธรรมยังสามารถช่วยยกระดับสุขภาพจิต
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ของผู้สูงอายุอีกด้วย เพราะท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจในชีวิตตนเองมากขึ้น อีกทั้งการมีความเชื่อเรื่องหลักกรรม
ท าให้ผู้สูงอายุสามารถยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีอีก 
 
2.10  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

2.10.1 โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ / รำยได้ประชำกร 
ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และ

ประกอบอาชีพท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีไม่มากนัก 
เนื่องจากปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง จะมีบ้างที่ปลูกผักเพียงเล็กน้อย 

2.10.2 กำรอุตสำหกรรม 
เนื่องจากชุมชนหมู่ 15 สามัคคี อยู่ในเขตเทศบาลซึ่งมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  มี

การด าเนินการด้านอุตสาหกรรม  มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง จึงท าให้มีจ านวน
ประชากรแฝง คือแรงงานที่เข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานที่อ่ืน ๆ โดยไม่มีการแจ้งย้ายเข้า 

ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ได้แก่  
1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อมร ซิสเต็มส์ 
2) บริษัท แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
3) นภัทร Cutting Tools มีดกลึง 
4) บริษัท แสงธราเทพ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

 
2.10.2 กำรพำนิชยกรรม / กำรบริกำร ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี สวนใหญมีสถานประกอบการ
ได้แก่  

1) รานขายของช า จ านวน 20 ราน  
2) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 ร้าน 
3) รานขายอาหารคาทั่วไป จ านวน 10 ร้าน  จ 
4) ปั้มน้ ามันหลอด 1 ร้าน  
5) อู่ซ่อมรถ 1 ร้าน  
6) ร้านคาร์แคร์ 1 ร้าน 
7) คลินิคสัตว์แพทย์ 1 ร้าน  
8) คลินิครักษาโรคทั่วไป 1 ร้าน 

ส าหรับธนาคารในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ไม่มีเปิด แต่จะมี ตู้เอทีเอ็มจ านวน 2 ตู้ 
 
2.11 ข้อมูลด้ำนกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น 

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีประธานและกรรมการชุมชน ที่แต่งตั้งโดยเทศบาลเมืองท่าโขลง ดังนี้  
รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 

1) นายชัยชนะ ผาค า  ต าแหน่ง ประธานชุมชน 
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2) นายกมลาศ ทองมา  ต าแหน่ง รองประธานชุมชน 
3) นายอดุลย์ จิตตรีพล ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายปกครอง 
4) นายณรงค์ ความด ี ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความเรียบร้อย 
5) นางอังคณา ดวงศิร ิ ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายการคลัง 
6) นายชาติชาย  ถนอมพันธ์ ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
7) นางสาวจงกลณี  สุขสงวน ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายสาธารณสุข 
8) นายศุภวัฒน์  ดามุกข ์ ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายพัฒนา 
9) นายมิตรชัย สุวรรณไตรย์ ต าแหน่ง กรรมการฝ่ายการศึกษา 

บทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
1) ส ารวจค้นหาปัญหาในชุมชน และวางแผนในการพัฒนาระดับชุมชน 
2) เป็นผู้น าในการพัฒนาระดับชุมชน เป็นที่ปรึกษาของประชาชนในชุมชน เป็นผู้

ประสานงานที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในชุมชน 
3) เสริมสร้างความสามัคคีของผู้อาศัยในชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบในหน้าที่ของ

ตนเองและชุมชน 
4) ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
5) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมตามที่เห็นสมควร หรือตามที่ได้รับ

มอบหมายจากเทศบาล 
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บทที ่3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เป็น
จ านวน 98 ชุด โดยขอความร่วมมือจากประธานชุมชน หัวหน้าครัวเรือน โดย แบบสอบถามได้จ าแนก
ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ข้อมูลด้าน
สังคม ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 

3.1.2 แบบสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดย
มี ประธานและกรรมการชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ นายชัยชนะ ผาค า ประธานและกรรมการชุมชน เป็นผู้ให้ข้อมูล การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของคนใน หมู่บ้าน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพของคนในหมู่บ้าน 
และปัญหาของชุมชน 

3.1.3 แผนที่เดินดิน (Geo-social mapping) เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 

3.1.4 โอ่งชีวิต เพ่ือศึกษารายรับและรายจ่ายของคนในชุมชน ท าให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนและ
หนทางแก้ไขรว่มกัน 
 
3.2 ขอบเขตกำรส ำรวจลงพ้ืนที่ชุมชน  

ขอบเขตในการส ารวจชุมชนเพ่ือนาไปแก้ไขปัญหาความยากจน ควรได้รับการส ารวจในทุกๆด้าน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการนาไปวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องดังนี้  

3.2.1 ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะพ้ืนที่ การคมนาคมขนส่ง  
3.2.2 ข้อมูลทางด้านประชากร จ านวนประชากร อัตราการเพิ่ม-ลด ของประชากร การประกอบ

อาชีพ การศึกษา ศาสนา เพศ อายุ และแยกตามอายุเพศ  
3.2.3 ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อของคนในชุมชน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 

ตลอดจนสิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น  
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3.2.4 ข้อมูลด้านการศึกษา ระดับการศึกษาของคนในชุมชน แห่งสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
สภาพของโรงเรียน จ านวนครูและนักเรียน ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อสถานศึกษาใกล้บ้าน 

3.2.5 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน รายได้ของคนใน
ชุมชน ความต้องการของคนในชุมชนในการขยายช่องทางการตลาด การผลิต แปรรูป และการส่งเสริม
อาชีพ  

3.2.6 ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ได้แก่ แหล่งบริการด้านสุขภาพ สถานีอนามัย โรงพยาบาล การ
บริการด้านสถานพยาบาล การวางแผนครอบครัว สิ่งแวดล้อม น้าดื่มที่สะอาด และความสะอาดของคนใน
หมู่บ้าน และท่ีอยู่อาศัย  

3.2.7 ข้อมูลทางด้านสังคม ได้แก่ ความขัดแย้ง ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน การร่วมกันท า
กิจกรรม ของคนในหมู่บ้าน  

3.2.8 ข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในด้านการ
บริหารงานของผู้น าชุมชนและมีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย 
 
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากร ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ครัวเรือนที่มีรายชื่อในทะเบียนสามะโนครัว
ประชากร พักอาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี มีหมู่บ้านจัดสรร 5 โครงการ จ านวน 98 ครัวเรือน 

 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้  

3.4.1 ประสานงานกับประธานและกรรมการชุมชนเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายชื่อในสามโนครัวประชากร  

3.4.2 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลบริบทชุมชนชุมชน
หมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วย
ตนเอง การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจานวน 100 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จานวน 98 ชุด คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 

3.4.3 การเก็บแบบสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์
รายบุคคลโดยมี ประธานและกรรมการชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ นายชัยชนะ ผาค า ประธานและกรรมการชุมชน เป็นผู้ให้
ข้อมูล การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของคนใน หมู่บ้าน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพของคน
ในหมู่บ้าน และปัญหาของชุมชนใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

3.4.4 การเก็บข้อมูลจากแผนที่เดินดิน โดยผู้วิจัยและทีมงานลงพ้ืนที่ท าการเดินส ารวจเพ่ือศึกษา
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2561 
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3.4.5 โอ่งชีวิต เพ่ือศึกษารายรับและรายจ่ายของคนในชุมชน โดยผู้วิจัยและทีมงาน สนทนากลุ่ม
ร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับ ท าให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนและหนทางแก้ไขร่วมกันใช้เวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
การเก็บข้อมูลจากแผนที่เดินดิน และโอ่งชีวิต ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ SWOT ในการสังเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงกลยุทธ์ในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
3.5 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

กิจกรรมการด าเนินการ: เพ่ือให้การด าเนินงานของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1 ประชุมก่อนออกเดินทางเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือกับชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 
เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3.5.2 ลงพ้ืนที่ด าเนินการศึกษาในขั้นต้นเพ่ือ ประเมิน และส ารวจพ้ืนที่และบริบทชุมชน ศึกษา
สภาพปัญหา และทาการศึกษาด้านองค์ความรู้เดิม วิถีชีวิต ทุนทางทรัพยากรเดิมที่ชุมชนมีอยู่  

3.5.3 เสนอโครงการ กิจกรรม และแผนการด าเนินการของโครงการ จัดสรร และขออนุมัติ
งบประมาณ  

3.5.4 น าเสนอผลการดาเนินงานจากการศึกษาท่ีได้จากการประเมิน และส ารวจพื้นที่  
3.5.5 ด าเนินการออกแบบ วางแผนการพัฒนา ขั้นตอน และกิจกรรมของโครงการวิจัย  
3.5.6 ด าเนินกิจกรรม และปฏิบัติการตามแผนงาน และกิจกรรมในโครงการแต่ละข้ันตอน  
3.5.7 ประชุม ติดตาม ประเมินผล และนาเสนอผลความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมแจ้ง

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนาเสนอต่อผู้บริหารต่อไป  
3.5.8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ต่อมหาวิทยาลัยฯ  
3.5.9 จัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินโครงการ 
 

ตำรำงท่ี 3.1 กิจกรรม ปฏิทินและระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร 
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
1 พบประธานชุมชน หมู่บ้าน หมู่ 15 

สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ 
- แนะน าผู้ที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรม

28 พ.ย. 2561 
ระยะที่ 1 

 

1. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 
2. อ.อมตา อุตมะ 
3. อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม 
4. อ.พชรกม กลั่นบุศย์ 
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ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
ให้กับหัวหน้าชุมชน 
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ขอข้อมูลพื้นฐาน / สภาพทั่วไปของ 

 

2 - พบและสร้างความรู้จักกับประชาชนใน
ชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น า
ชุมชน และแจกแบบสอบถามให้
ประชาชนในชุมชน 
- เดินส ารวจสภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม 
ถ่ายภาพสถานที่ส าคัญในชุมชน 

11 ธ.ค. 2561 
ระยะที่ 1 

 

1. อ.อมตา อุตมะ และคณะ 
2. นักศึกษา 
 

3 สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและ
ประชาชนเกี่ยวกับ  
 -บริบทของชุมชน 
 -ประเด็นปัญหาชุมชน 
- วิเคราะห์ศักยภาพ และค้นหาศักยภาพ
ของชุมชน 
พบครัวเรือนเป้าหมายและส ารวจข้อมูล
ครัวเรือน 

15 ธ.ค. 2561 
ระยะที่ 1 

 

1. อ.อมตา อุตมะ และคณะ 
 

4 เสนอโครงการ กิจกรรม และแผนการ
ด าเนินการของโครงการ จัดสรร และขอ
อนุมัติงบประมาณ  

ก.พ. 2562  
ระยะที่ 2 

1. อ.อมตา อุตมะ 

5 ประชุมเยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ 
ตรวจสอบความมุ่งมั่น  
กาหนดกติกา สิ่งสนับสนุน จัดหาพื้นที่ 
สถานที่ด าเนินการ  

7 เม.ย. 2562 
ระยะที่ 2 

1. อ.อมตา อุตมะ และคณะ 
 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
- หลักสูตรผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยาหม่อง 
พิมเสน น้ ามันไพล น้ ามันเหลือง 
ดอกไม้จันทน์ (ครั้งที่ 1) 

- หลักสูตรหลักสูตรผลิตภัณฑ์ด้าน

9 มิ.ย. ,16 มิ.ย. ,  
4.ส.ค. ,11 ส.ค. 

2562 
ระยะที่ 2 

1. อ.อมตา อุตมะ และคณะ 
2. นักศึกษา 
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ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
เศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยา
หม่อง พิมเสน น้ ามันไพล น้ ามัน
เหลือง ดอกไม้จันทน์ (ครั้งที่ 2) 

- หลักสูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอม 
น้ ายาล้างจาน สบู่เหลว(ครั้งที่ 3) 

- ฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือน 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ เพ่ือ

จ าหน่ายสู่ตลาด  
- หาช่องทางการจ าหน่าย  

7 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการและ
บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ  

ส.ค. 2562 1. อ.อมตา อุตมะ  
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บทที ่4 
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 
4.1 ผลกำรวิเครำะห์คุณลักษณะของประชำชนและบริบทชุมชน  
 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชากรในชุมชนมีทั้งหมด 2,531คน
ครัวเรือนทั้งหมด 758 ครัวเรือนชาย 1,182  คน และ หญิง 1,394 คน ผลจากการวิเคราะห์ตามวุฒิ
การศึกษาพบว่ามี มีผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3) คิดเป็นร้อยละ 7.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย คิด
เป็นร้อยละ 28.5 อนุปริญญา/เทียบเท่า ปวช ปวส  คิดเป็นร้อยละ 24.2 ปริญญาตรี 29.0 สูงกว่าปริญญา
ตรี และพบว่ามีประชากรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา/มัธยมปลาย/ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 11.0  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 15,001-30,000 บาท รายได้รวม
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 420,000 บาทต่อปี การประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 2.4 
รับจ้าง/บริการคิดเป็นร้อยละ 23.8 พนักงาน/ลูกจ้าง/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 52.4 ด้านรับจ้าง/บริการ คิด
เป็นร้อยละ 21.4อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ครัวเรือนที่มีการ
ออม คิดเป็นร้อยละ 52.5 

โอ่งชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารายรับและรายจ่ายของคนในชุมชน  เพ่ือท าให้ทราบถึง
ปัญหาของชุมชนและหนทางแก้ไขรวมกัน โดยด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจจัดเวทีประชาคมเพ่ือมาประชุม
รวมกัน เพ่ือให้ขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลพรอม มีการสรุปและวิเคราะห์ขอมูลรวมกัน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โอ่งชีวิต ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
ตำรำงท่ี 4.1 รำยรับ-รำยจ่ำยหลักของประชำชนในชุมชน 

รำยรับ รำยจ่ำย 
พนักงานบริษัท /ลูกจ้างโรงงาน ค่าท่ีพัก 
ข้าราชการ ค่าอาหาร 
ธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านเสริมสวย ขายของออนไลน์ 
ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร 

คาสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามันรถ 
ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าขยะ 

ค้าขาย ตลาด ตลาดนัด แผงลอย ของใช้สวนตัว 
รับจ้างทั่วไป เช่น ขับมอเตอรไซค์รับจ้าง ขับรถตู้ 
รับจ้างเย็บผ้า เสิร์ฟอาหาร 

ค่าเล่าเรียนบุตร หลาน 

พนักงานร้านถ่ายเอกสาร ร้านเกม ตัดผม ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 
 ค่าท่องเที่ยว 
 ค่าหวย คาเหล้าและบุหรี่ 
 ช าระหนี้สิน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 
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แผนที่เดินดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชนโดยรอบใน
พ้ืนที่ที่ท าการส ารวจ โดยการด าเนินงานจัดกิจกรรมลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนโดยนัดหมายผู้น าชุมชนเพ่ือมา
ประชุมเพ่ือให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือท าแผนที่เดินดิน จากนั้นมีการสรุปและวิเคราะห์
ขอมูลรวมกัน โดยแผนที่เดินดินชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ดังภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภำพที่ 4.1 แผนที่เดินดินชุมชนหมู่ 15 สามัคคี  
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4.2 ผลกำรวิเครำะห์ชุมชนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพ  
ชีวิตของประชำชน 
 4.2.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุด
ด้อย โอกาส และอุปสรรค     
 จุดแข็งหรือศักยภำพ 
   1) ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการท ากิจกรรมในทุกครั้ง ให้ความ
ร่วมมือเต็มที่ทุ่มเทร่างกายและจิตใจ เพ่ือจะให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2) ผู้น าชุมชนมีความเป็นผู้น าสูง มีศักยภาพในการบริหารงานซึ่งจะท างานตามขั้นตอน
ตามแผนงานที่วางไว้อีกทั้งชาวบ้านยังให้ความรักและความไว้ใจในตัวผู้น าสูง  มีความสนใจในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
   3) การรวมกลุ่มที่เหนียวแน่น เช่น กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ได้มีการรวมกลุ่มอย่าง
เป็นรูปธรรมมีความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม การท า
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
   4) มีแหล่งเงินทุน ได้แก่ เงินสนับสนุนโครงการต่างๆจากเทศบาลท่าโขลง และเงิน
สนับสนุนจากคนในชุมชน 
   5) สมาชิกชมชนมีสุขภาพทีดี มีกิจกรรมที่ให้ความสนใจการดูแลสุขภาพ เช่น การมีลาน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
   6) คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาและมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง 
 จุดอ่อนหรือจุดด้อย 
  1) แหล่งน้ า เนื่องจากน้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นน้ าบาดาลท าให้มีปัญหาคุณภาพ
น้ า เช่น น้ าขุ่น มีสี และมีสนิมปนมากับน้ า เป็นต้น  
  2) ขยะ มีปัญหาการจัดการขยะ เนื่องจากชุมชนมีทั้งหมู่บ้านจัดสรร โรงงานขนาดเล็กไป
จนถึงโรงงานขนาดกลาง และมีส่วนที่เป็นพื้นที่การเกษตรท าให้มีขยะหลากหลายประเภทในชุมชนยากต่อ
การจัดการขยะ และพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของเอกชนเทศบาลจึงไม่ได้เข้าดูแลในการจัดเก็บ
ขยะ 
  3) มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน มีบางส่วนของชุมชนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด 
  4) ประชากรบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ แม่บ้าน ขาดความรู้ในการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือหา
รายได ้
  5) ขาดตลาดลองรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน 
  6) เนื่องจากสภาพสังคมเป็นสังคมเมือง ท าให้สมาชิกในชุมชนรู้จักกันไม่ทั่วถึง 
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 โอกำส 

  1) นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนนทีเกิดจากความต้องการของชมชนมากขึ้น 
  2) หน่วยงานในพื้นท่ี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้
การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและบริการวิชาการในการประกอบอาชีพ 
  3) เป็นชุมชนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก 
  4) มีระบบการสื่อสารเทคโนโลยีทันสมัยท าให้การติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว 

อุปสรรค   
  1) สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
ประชาชนประสบปัญหาหนี้สิน 
  2) ภาครัฐสนับสนุนไม่ท่ัวถึง 
  3) มีการสนับสนุนจากภาครัฐด้านอาชีพมีน้อย 

4.2.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย จุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อน
หรือจุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
 จุดแข็งหรือศักยภำพ 
  1) มีเวลาว่าง 
  2) มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 จุดอ่อนหรือจุดด้อย 
  1) ไม่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ 
 โอกำส  
  1) หน่วยงานในพื้นท่ี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้
การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและบริการวิชาการในการประกอบอาชีพ 
  2) เป็นชุมชนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก 
  3) มีระบบการสื่อสารเทคโนโลยีทันสมัยท าให้การติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว 
 อุปสรรค 
  1) ขาดตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

4.3 ผลกำรสังเครำะห์โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพ  
ชีวิตของประชำชน 
 สภำพปัญหำ  ชาวบานในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีไม่มีอาชีพเสริม ท าใหรายไดสวนใหญเกิดจากการประกอบอาชีพหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจไม
เพียงพอต่อการใชในด ารงชีวิตในแตละเดือน ท าใหชาวบานในชุมชนบางสวน มักจะไปหยิบยืมเงินจาก
นายทุนเงินกนูอกระบบ หรือใชบริการจากสถานธนานุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ควำมต้องกำร  ชาวบานในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีตองการประกอบอาชีพเสริมที่ใชทุนเริ่มตนในการประกอบอาชีพไมมากนัก และต้องการช่องทาง
ในการจ าหน่าย เพ่ือหารายไดมาใชจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก 
 โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย   ชาวบานในชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่สนใจในการประกอบอาชีพเสริม ไดรับการสง 
เสริมและ สนับสนุนพัฒนาความรูความสามารถเพียงพอที่จะน าไปตอยอดเพ่ือประกอบอาชีพเสริม เชน 
การจัดโครงการ ฝกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น รวมถึงแนะน าแหลงเรียนรู แหลงวัตถุดิบ และตลาดเพ่ือ
กระจายผลผลิตที่ไดจาก อาชีพเสริมนั้น 
 ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชา
เคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะ
ตัวแทนภาครัฐที่มีความประสงคที่จะจัดโครงการให้ความรู้ทางวิชาการและบริการวิชาการในการท า 
ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน น้ ามันไพล น้ ามันเหลือง ดอกไม้จันทน์
เพ่ือการจ าหน่วยในงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช เป็นต้น และเนื่องจากลักษณะของชุมชนเมือง   
สามรถท าส่งจ าหน่ายตามวัด ขายตลาดนัด/ถนนคนเดิน ขายตลาดสด ขายตามงานเทศกาล ขายบริเวณที่
ท างาน ขายบริเวณมหาวิทยาลัย ขายบริเวณโรงเรียน ขายโรงพยาบาล ขายวัด สถานที่ทางศาสนา ขาย
ท่าเรือ ท่ารถโดยสาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอม สบู่ น้ ายาล้างจาน 
เพ่ือลดรายจ่ายของคนในชุมชน 
 
4.4 ผลส ำเร็จในด ำเนินโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนของช ำร่วย และ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพและครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 
 ผลจากการสังเคราะห์และวิเคราะห์บริบทของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และความ
ต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาโดยกระบวนการพ่ึงตนเอง โดยจัดการองค์กรต่างๆในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
แต่กระบวนการต่างๆ จะต้องมีการสร้างการสร้างการเรียนรู้ ในการบริหารจัดการ  ให้มีความเข้มแข็ง จึง
ต้องสร้างเวทีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนได้เกิดทักษะและมีความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการโดย
มีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โครงการจะดึงศักยภาพของคนในชุมชนออกมาใช้ให้มากที่สุด เช่น การ
พัฒนาในกลุ่มสตรีของชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ที่มีความสนใจในการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีความสนใจ
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กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และมีความเข้มแข็งและมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ซึ่งผลของ
กระบวนการด าเนินโครงการตั้งแต่กระบวนกำรต้นน้ ำได้แสดงภาพที ่4.2 ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาปัญหา
ในพ้ืนที่ การเก็บข้อมูลครัวเรือน และการคัดเลือกอาชีพจากเสียงข้อเสนอแนะของประชาชน 
กระบวนกำรกลำงน้ ำได้แสดงดังภาพที ่4.3 ซึ่งจะประกอบไปด้วยการด าเนินการส่งเสริมเสริมความรู้ด้าน
สมุนไพร จัดท าผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วยเพ่ือการจ าหน่วยในงานพิธีต่างที่เกิดขึ้นในชุมชน 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพและครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่ายของคนในชุมชน กระบวนกำรปลำยน้ ำ ได้แสดงดัง
รูปที่ 4.4 ซึ่งประกอบไปด้วยการขายผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน 
น้ ามันไพล น้ ามันเหลือง และความสุขจากการลดรายจ่ายของคนในชุมชน  ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอม สบู่ น้ ายาล้างจาน ตลอดจนท าให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้
อย่างยั่งยืน 
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ภำพที่ 4.2 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับต้นน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
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ภำพที่ 4.3 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับกลางน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
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ภำพที่ 4.4 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับปลายน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
 

4.5 ผลกำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุนและรำยได้จำกกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพผลิตภัณฑ์ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน
ของช ำร่วย ได้แก่ ยำหม่อง พิมเสนน้ ำ น้ ำมันไพล น้ ำมันเหลือง ของกลุ่มสตรีของชุมชนหมู่ 15 
สำมัคคี 
 
การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ จะมีต้นทุนดังนี้   
 ยาหม่องสมุนไพร ค่าสมุนไพร ค่าสารเคมี ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าขวดบรรจุผลิตภัณฑ์       
ค่าโลโก้ ส าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละ 100 ชิ้น เท่ากับ 3,700 บาท 
 พิมเสนน้ า ค่าสมุนไพร ค่าสารเคมี ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าขวดบรรจุผลิตภัณฑ์  ค่าโลโก้ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละ 100 ชิ้น เท่ากับ 2,000 บาท 
 น้ ามันไพล ค่าสมุนไพร ค่าสารเคมี ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าขวดบรรจุผลิตภัณฑ์  ค่าโลโก้ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละ 100 ชิ้น เท่ากับ 3,600 บาท 
 น้ ามันเหลือง ค่าสมุนไพร ค่าสารเคมี ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าขวดบรรจุผลิตภัณฑ์  ค่าโลโก้ 
ส าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละ 100 ชิ้น เท่ากับ 3,500 บาท 
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 ราคาขายขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในราคาขายปลีก ดังนี้ 
ยาหม่องสมุนไพร ขนาด 50 กรัม ราคาขวดละ 40 บาท  จ านวน 100 ขวด  4,000 บาท 
พิมเสนน้ า  ขวด 15 cc   ราคาขวดละ 30 บาท   จ านวน 100 ขวด  3,000 บาท 
น้ ามันไพล  ขวด  15 cc ราคาขวดละ 40 บาท   จ านวน 100 ขวด  4,000 บาท 
น้ ามันเหลือง ขวด  8 cc ราคาขวดละ 40 บาท   จ านวน 100 ขวด  4,000 บาท 
 รายได้เฉลี่ยต่อหนึ่งรอบการผลิต/เดือน 15,000 บาท โดยจะคืนทุนภายในหนึ่งเดือน  
กลุ่มอาชีพจะแบ่งสัดส่วนของรายได้เป็น เงินลงทุน (60%): เงินบันผล (40%) ดังนั้นรายได้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 10 คน จะมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 600 บาท/คน/เดือน 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ได้ตั้งเป้าหมายของโครงการไว้ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านสมุนไพร ให้แก่กลุ่มสตรี
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 2) เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี 3) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมายชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน น้ ามันไพล 
น้ ามันเหลือง สามารถท าส่งจ าหน่ายตามวัด ขายตลาดนัด/ถนนคนเดิน ขายตลาดสด ขายตามงาน
เทศกาล ขายบริเวณที่ท างาน ขายบริเวณมหาวิทยาลัย ขายบริเวณโรงเรียน ขายโรงพยาบาล ขายวัด 
สถานที่ทางศาสนา ขายท่าเรือ ท่ารถโดยสาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้
หอม สบู่ น้ ายาล้างจาน เพ่ือลดรายจ่ายของคนในชุมชน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน 
บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้ คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ได้แนวทาง
การปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย การพัฒนาสูตรที่ได้มาตรฐาน การบรรจุภัณฑ์ 
การรวมกลุ่มและองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
องค์ความรู้บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) จากการลงพ้ืนที่และปฏิบัติงานจริงท าให้ได้รับ
กระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้าน และหน่วยงาน
ภาครัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และส่วนต่างๆ โดยการร่วมกันลงมือปฏิบัติ
ทาให้เกิดความส าเร็จ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success 
Factor: KSF) คือประชาชนมีการรวมกลุ่ม อย่างเข้มแข็งและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม มีพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายจากสมุนไพร และเห็นแนวทางการที่จะรวมกลุ่มประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 
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