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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร้างปัญญา

เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การทางานของสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคีในพื้นที่  
(Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยามาก
ขึ้น พันธกิจนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง
และระดับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดี
ที่เป็นศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้  

ดังนั้นการสารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนคลองห้า  อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์สนับสนุนการพัฒนาประชา
รัฐที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดาเนินการตาม
แผนงานงานวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปฯ งานเครือข่ายร่วมมือในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
งานตามภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม อันมีรายละเอียดดังนี้  
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล  

การบริการวิชาการแก่สังคมถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นการทางานเชิง
วิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพนัธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัยบนหลักการพื้นฐาน 4 
ประการ ได้แก ่1) ร่วมคดิร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
(Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้รว่มกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อ
สังคมที่ประเมินได้ (Social impact) โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 

- รับรู้และยอมรับคุณค่า (Values) วัฒนธรรม (Culture) ความรู้และทักษะ (Knowledge and 
Skills) ของสังคม และทางานที่เกิดประโยชน์แกท่ั้งสองฝ่ายรว่มกัน  

- ต้องกาหนดเรื่องพันธกจิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคมไว้ในระบบกากับดูแล นโยบายและแผนการ
ดาเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวติในมหาวิทยาลัย  

- ในการทาวิจัยร่วมกันนั้น ต้องรว่มกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสังคม  

- ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ต้องสอดคล้องกับความตอ้งการของสังคม  

- มหาวิทยาลัยและสังคมทางานรว่มกันในการตดิตามความรว่มมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์ 
และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมทีท่าร่วมกัน  
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โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และสร้าง Engaged Citizens ซึ่ง
รวมถึงนักศึกษา บัณฑติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้สังคม หมายรวมถึง กลุ่มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับ
ชุมชนทั้งในมิติของพื้นที ่ความสนใจร่วมกัน อัตลักษณ์ สถานที่ทางาน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ หรืออยู่ในภาคส่วนเดียวกัน ชุมชน นักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีข้อจา
กัดทั้งในเชิงพื้นที ่ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย์
เก่า และชุมชนพื้นเมือง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิชาการรบัใช้สังคมของคณะวิทยาการจดัการ
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติบนหลักการพื้นฐานของพันธกิจเพื่อสังคมจึงต้องดาเนินการสารวจความต้องการของ
ชุมชนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการโดยแท้จริงของชุมชนและต่อยอดไปสู่การดาเนินงานด้านพันธกจิสัมพันธ์
ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน  

1)  เพื่อสร้างเครือข่ายพฒันาและแก้ปํญหาชุมชนท้องถิ่น 
2)  เพื่อส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3)  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชน 
4)  เพื่อจัดท าแปนพัฒนาครัวเรอืนในการแก้ไขปัญาหความยากจน 

 
1.3  ขอบเขตการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน  

การส ารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตของการส ารวจ ดังนี ้ 
1) ศึกษาข้อมูลความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมที่มีต่อการบริการวิชาการด้าน

ต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี  
2) พื้นที่ชุมชน/สังคมที่ใช้ในการสารวจครั้งนี้ คือ พื้นที่ชุมชนหมู ่3 อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี ตามที่คณะฯ ได้มีความร่วมมือกับชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง โดยท าการศึกษาบริบทของชุมชนหมู่ 3 
ต าบลคลองระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
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1.4 วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชมุชน 
ขั้นตอนการส ารวจความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงขั้นตอนการส ารวจความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
พบปะกับผู้น าชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตวัแทนชาวบ้าน  

เพื่อแนะน าทีมงาน ท าความรูจ้ักกับผู้น าชุมชน ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนชาวบ้าน  
อธิบายวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ รับทราบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หมู่ 3 

ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
ทีมงานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล การท างานจะแบ่งทีมงานเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ทีม แต่ละทีมจะมีผูน้ า
ชุมชนร่วมทีมด้วย โดยจะเดินเท้าเข้าพื้นที่พร้อมกับผู้น าชุมชน เพื่อสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านตาม

รายละเอียดของแบบสอบถามที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

สรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ค่าตามหลักสถิติ แลว้น าผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ในประเด็นด้านตา่งๆ เช่น ด้านสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสาธารณสุข เป็นต้น  

จากนั้นจึงสรุปข้อมูลแต่ละด้านพร้อมประเด็นปัญหา เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้ไปจัดเวที พดูคุยกับชาวบ้าน  

ครั้งที่ 3 ลงพื้นที่วันที่ 15 มกราคม 2562 
ทีมงานลงพื้นที่เพื่อจดัเวที พดูคุยกับชาวบ้าน เพือ่สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งสองครั้ง
ร่วมกัน ทีมงานสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณจ์ากชาวบ้าน และเปิดโอกาสให้

ตัวแทนชุมชน ชาวบ้านได้รวมแสดงความคิดเห็น น าเสนอปัญหาและความต้องการ 
 

 
สรุปข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้งหมด จดัท าเป็นรูปเล่มรายงานเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย   
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1.5  เครื่องมือที่ใช้กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน  
 
แผนที่เดินดิน 
 

 
 

รูปที่ 2  แผนที่เดินดิน 
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บทที่ 2 
ผลกำรศึกษำชุมชนเบ้ืองต้น 

 
2.1  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย 2 ชุมชนคือ 
ชุมชนบัวแก้วพัฒนาและชุมชนบ้านคลองระแหง โดยต าบลระแหง เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านบ่อน้ าเชี่ยว , หมู่2 บ้านคลองลาดหลุมแก้ว , หมู่3 
บ้านคลองระแหง , หมู่4 บ้านตลาดระแหง , หมู่5 บ้านคลองโยธา , หมู่6 ชุมชนคนหมู่ 6 , หมู่ที่ 7 เทศบาล
ระแหง หมู่8 บ้านคลองถ้ าพระยาเลียง , หมู9่ บ้านคลองวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ,  หมู่ที่ 10 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
หมู่ที่ 11 อบต.คลองระแหง หมู่12 บ้านคลองตับผักชี  ชาวบ้านส่วนใหญ่เป้นคนไทยเชื้อสาย ไทย-มอญ ชาว
ชุมชนระแหง มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบสังคมเมือง มีการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
มีศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน  โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีส่วนน้อยที่นับ
ถือศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น ศาสนสถานที่ส าคัญชุมชนหมู่ 3  คือ วัดบัวแก้ว
เกษร 

รูปที่ 3  บรรยากาศทั่วไปในชุมชน 

สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพืน้ที่ของ เทศบาล

ต าบลระแหง หมู่ 3 มีสถานศึกษาตั้งแตร่ะดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหน่วยงานด้าน
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การศกึษา สังกัดส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบด าเนินการให้บริการดา้น
การศกึษา แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
  โรงเรียนบัวแก้วเกษร เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศกึษาตอนปลาย สังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ปทุมธาน ีเขต 4 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแกว้เกษร (วรพงศ์อนุกูล) เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4  สถานศึกษา และการจัดการศึกษา 

 
การอตุสาหกรรม การประกอบการมีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลต าบลระแหง มีทั้ง

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 
การพาณิชยกรรมและการบริการ การคา้และการบริการ รา้นค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกและบริการ สินค้า
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค การกระจายตวัของร้านค้าและบริการ จะหนาแน่นบริเวณสองข้างทางถนน 
และบริเวณแหล่งชุมชน 
 ตลาดระแหง สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
  ตลาดนดัตอนเช้า ณ วดับัวแก้วเกษร (ตลาดเอกชน) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และผักผลไม้ 
อาหารแห้ง สด เป็นต้น 
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รูปที่ 5  แผนที่แสดงจุดส าคัญของชุมชนหมู่ 3 
 
2.2  สภำพนิเวศวิทยำ 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 1 จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่เหมาะสมกับการท าการเกษตร ล าคลองหลายสาย ที่ส าคัญ ได้แก่ คลองระแหง และมี
คลองชลประทานตดัผ่านในเขตพื้นที่หลายสาย เพือ่เป็นคลองส่งน้ าให้กับคลองซอยต่าง ๆ ในเขตพืน้ที่ต าบล
ระแหง สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู คอื ฤดูรอ้น เริ่มตัง้แต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดู
ฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน ฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ของทุกปี ปริมาณ
น้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,130.10 มิลลิเมตร/ปี อุณหภูมิ  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม – มกราคม ลกัษณะของ
ดิน ลักษณะดินสว่นใหญ่เป็นดินเหนียว ลักษณะของแหล่งน้ า มีคลองชลประทาน จ านวน 1 สาย มีคลองซอย
ทุกหมู่บ้าน 
 อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิต่ าสุด 28 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค.-มิ.ย. 32-37 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค. 32-35 องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย.-ก.พ. 26-35 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 6  สภาพนิเวศวทิยาของชุมชน 
 

2.3  สภำนพืน้ฐำนด้ำนเกษตรกรรม 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีล าคลองที่ไหลผ่าน ได้แก่ คลองระแหง คลองมหาโยธา คลอง
พระอุดม คลองลาดหลุมแก้ว คลองลัดตามุ้ย และคลองลัดตาเขียน ซึ่งเป็นล าน้ าแหล่งส าคัญที่ประชาชนใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก อาชพีรองคอืรับจ้างทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

รูปที่ 7  สภาพพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน 
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ภูมิปัญญำที่ส ำคัญของชุมชน  
 นอกจากอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวแล้ว ประชากรในชุมชนยังมีการเผาถ่ายและท าน้ าส้มควันไม ้เพื่อ
น ามาใช้เองในครวัเรือน หากมีจ านวนมากก็จะน ามาขายเป็นรายได้เสริม  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

-  การเผาถ่าน ชาวบ้านจะน าไม้สะแก กระถินณรงค์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านไม ้เนื่องมีการ
ปลูกไม้ประภทนี้มากในชมุชน จึงน ามาใช้ประโยชน์  นอกจากนี้ในปี 2558  ส านักงานพลังงานทดแทน จ.
ปทุมธานี ได้เข้ามาสอนสอนชาวบ้านในการเผาถ่าน โดยท าเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร  

-  น้ าส้มควันไม้ จัดเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน เป็นผลผลิตต่อเน่ืองที่ได้จากการเผาถ่าน โดย
จ าหน่ายในราคา  50 บาทต่อลิตร 
 

 
 

 
 

รูปที่ 8  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและน้ าส้มควันไม ้
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2.4  ข้อมูลด้ำนประชำกร 
ประชากรทั้งหมด 2,208  คน เป็นชาย 1,098 คน เป็นหญิง 1,110 คน จ านวนครัวเรอืนประมาณ 

932 ครวัเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสาย ไทย-มอญ นับถือศานาพุทธ ชาวชุมชนระแหง มีวิถีการ
ด าเนินชีวิตแบบสังคมเมือง 

 
 
 

 
 

  
รูปที่ 9  ลักษณะความเป็นอยู่ของประชากร 

 
2.5 ข้อมูลด้ำนสำธำรณปูโภคของหมู่บ้ำน 
กำรคมนำคม กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกหมู่บ้ำน 
 เน่ืองจากหมู่ 3 ประกอบด้วยชุมขน 2 ชุมชนคือ บัวแก้วพัฒนาและบ้านคลองระแหง การเดินทางของ
ประชากร ส่วนใหญ่จะใชร้ถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว หากการเดินทางในพื้นที่ใกล้เคียงจะใช้
รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นหลัก การเดินทางมีความสะดวก ถนนภายในหมู่ 3 เป็นถนนลาดยาง 1 เลน
รถยนต์สามารถขับสวนไปกลับได้ แต่ไม่มีไหล่ทาง มีแสงไฟส่องสวา่งริมทางเป็นระยะ ด้านทิศเหนือมีถนนทาง
หลวงชนบทหมยเลข 346 บัวทองตัดผ่าน เป็นถนนสายหลักประชากรใชเ้ดินทางไปกลับตัวจังหวดัปทุมธานี 
โดยมีรถประจ าทางและรถสองแถวให้บริการ  
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กำรมีไฟฟ้ำใช้ในหมู่บ้ำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
 พื้นที่ทั้งหมดของชุมชนมไีฟฟ้าเข้าถึง ประชากรมีไฟฟ้าใช้กันครบทุกครวัเรอืน อาจเกิดปัญหาไฟดับ
บ้างซ่ึงก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก บางครัวเรือนมีการน าพลังงานแสงอาทติย์มาใช้บ้างแต่ไม่มาก 
 
 
กำรมีประปำหมู่บ้ำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ชุมชน 
 พื้นที่ทั้งหมดมีน้ าประปาใช้ มีการใช้น้ าประปากันครบทุกครวัเรือน บางครวัเรือนอาจมีการใช้น้ าบ่อ
บ้างแต่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่ได้ใชใ้นชีวิตประจ าวนั แต่น้ าประปาในพื้นที่บางครั้งเกิดปัญหาน้ าไหลน้อยหรือไม่
ไหล ในช่วงเวลาที่มกีารใช้น้ าประปาพร้อมกันของประชากรจ านวนมากๆ อันเนื่องมาจากพื้นที่ของหมู่ 3 อยู่
ใกล้โรงงานอตุสาหกรรม จึงมีการสรา้งหอพักหลายแห่งในพื้นที่เพื่อให้คนเช่า ท าให้ในช่วงเวลาเช้าและเย็นเกิด
การแย่งกันใช้น้ า ท าให้น้ าไหลช้า อกีทั้งหอพักสว่นใหญ่จะมีปั้มน้ า แต่บ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่มี
ปั้มน้ าและถังเก็บน้ า 
 
กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตและกำรใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ต 
 พื้นที่ทั้งหมดมีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์เข้าถึง ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนจะมีอินเทอร์เน็ตใช้เองที่บ้าน โดย
ช าระคา่บริการเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้บริการเอกชน เช่น AIS ทรู เป็นตน้ อินเทอร์เน็ตมีความเรว็อยู่ในระดับดี
มาก  ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย  ประชากรในพี้นที่มีทั้งคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้กันแทบทุกครวัเรือน    
 
2.6 ข้อมูลด้ำนสังคม 

ลักษณะของครอบครัว  
ลักษณะของครอบครัวสว่นใหญ่เป็นครอบครัวขยาย เน่ืองจากประชาชนเป็นส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 

หากลูกหลานมีการแต่งงานก็อยู่รวมกันกับครอบครัวเดิมเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีปู่ย่า/ตายาย หรือบางครอบครวั
อาจจะแยกครอบครัวออกไปแต่จะสร้างบ้านพักอาศัยในพื้นที่เดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกับครอบครัวเดิม 
 
กำรตัดสินใจและกำรจัดกำรในครอบครัว กำรเลอืกคู่ครองและกำรแต่งงำน 
 การจดัการในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือที่ดินจะเป็นคนตัดสนิใจในเรื่องต่างๆ ส่วนการ
เลือกคู่ครองให้สิทธใินการเลือกคู่ครองได้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่จะได้คู่ครองเป็นคนในพื้นที่เดียวกัน มีบางส่วนที่
ออกไปท างานนอกพื้นทีแ่ล้วได้คนนอกพื้นที่เป็นคู่ครอง การแต่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันแบบไม่จดทะเบียน 
มีบางส่วนที่จดทะเบียน เนื่องจากมีบุตร หรือสาเหตุอื่นๆ 
 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกครอบที่ซึ่งไปท ำงำนที่อื่น 
 สมาชิกในครอบครัวสว่นใหญ่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กัน รู้จักกันหมดทั้ง
ชุมชน สมาชกิส่วนใหญ่จะเรียนและท างานในพี้นที่ใกล้เคียง ไม่ค่อยย้ายออกไปท างานที่อื่น แต่เมือ่ครอบครัว
ใดมีสามาชิกในครอบครวัไปท างานที่อื่น ในช่วงเทศกาลก็มกัจะกลับมากเยี่ยมเยือนเป็นปกติเสมอ 
 
ระบบเครือญำติและแผนภูมิเครือญำติ 
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 ระบบเครือญาติเป็นแบบทั่วไปคือ ปู่ย่า/ตายาย พอ่แม่ ลูก หลาน โดยจะมบี้านของลุงป้า น้าอาปลูก
พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง 
 
กำรรวมกลุ่มทำงสังคมในกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 การรวมกลุ่มทางสังคมเพี่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพท าไดย้ากเน่ืองจากประชากรสว่นใหญ่เป็นเกษตรกรท านา 
เมื่อว่างจากการท าน าก็จะออกไปรับจ้างในลักษณะงานที่ตนเองถนัด ซึ่งลักษณะงานที่รับจ้างมีความแตกต่าง
กันตามความถนัดของประชากรแต่ละคน ท าให้ไม่มีเวลาว่างทีต่รงกัน จึงไมส่ามารถรวมกันจดัตั้งกลุม่อาชีพได้ 
แต่หากมีการประชุมตา่งๆ ที่มีการนัดหมายในชุมชน ชาวบ้านจะให้ความรว่มมือเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี 
ควำมขัดแย้ง ควำมแตกต่ำงทำงสงัคม อุดมกำรณ์ 
 ส่วนใหญ่คนพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากนานจึงมคีวามสนิทสนมและรู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ค่อยมี
ปัญหาความขัดแย้งกัน มคีวามแตกต่างทางสังคมค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยมีอาชีพเป็นเกษตรกรเหมอืนๆ กัน 
บางส่วนมีอาชีพรับจ้าง และท างานในโรงงานบ้างเป็นส่วนน้อย ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพี่นที่ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่นี้มานานและไม่คิดจะย้ายออก ท าให้มีบริบททางสังคมคลา้ยคลึงกัน มีแนวคิดที่ถูกปลูกฝังสบืต่อกันมา
ตั้งแต่เล็กจนโตคลา้ยคลึงกันท าให้ความขัดแย้งทางสังคมมีน้อย ดังนั้นเมื่อมีการประชุมเพื่อออกเสียง หรือลง
มติใดๆ ผลการประชุมกม็ักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ปรำชณ์ชุมชน และภูมิปัญญำพื้นบ้ำนที่ส ำคัญ 
 ปราชญ์ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นก านัล ผู้ใหญ่บ้านหรือบุคลลที่ชาวบ้านให้ความนับถือและได้มีโอกาสไป
ศึกษาดูงานด้านการเกษตรจากพื้นที่อื่นๆ แล้วน าความรูท้ี่ได้มาถ่ายทอดให้แก่คนในพื้นที่ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ส่วนใหญ๋จะเกี่ยวข้องกันการปลูกข้าว เป็นวิธีการที่ให้สามารถปลูกข้าวไดห้ลายรอบต่อปี 
  

2.7 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 

ในพื้นที่หมู่ 3 มีโรงเรียนตั้งอยู่ 1 โรง คือ โรงเรียนบัวแก้วเกษร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ า
อ าเภอลาดหลุมแก้ว เปิดท าการสอนนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปี ๑-๖ แบบสหศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ โดยใช้
โรงเรียนลาดหลุมแก้ว  เป็นอาคารเรียน ต่อมาทา่นพระครรูัตนากรพิทักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินธรณสีงฆ์ของวัด
บัวแก้วเกษรใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 
๒๑๖  จ านวน ๑ หลัง 

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๔ระหว่างก าลังก่อสร้างได้ย้ายที่เรียนจากเดิมมา ขอใช้อาคารเรียนของ
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแกว้เกษร (วรพงษ์อนุกูล) 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๕  อาคารเรียนสร้างเสรจ็ได้ย้ายมาเรียนที่อาคาร ๒๑๖ (อาคาร ๑) ต่อมาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  สร้างอาคาร ๒  ปีพ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างอาคาร ๓  และในปี พ.ศ.๒๕๓๘  สร้างหอประชุมโดยใช้
เงินก่อนสร้างจากงบประมาณปี ๒๕๔๙ ที่ไดร้ับสนับสนุนจากองค์การบรหิารส่วนจังหวดัปทุมธาน ีโดยได้
ก่อสร้างเป็นอาคารแบบ ๓๑๘ ล เพื่อมาทดแทนอาคาร ๒๑๖ ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมากและไดด้ าเนินการรือ้
ถอนแล้ว  ปัจจุบันมี นายสุชาต ิกรดงาม เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีบุคลากรทั้งสิน้ 41 คน เป็นชาย 20 คน 
หญิง 21 คน มีนักเรียนรวมทุกชั้นปีจ านวน 765 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 386 คน และนักเรียนหญิง 379 คน 
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รูปที่ 10  โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
 
ระดับกำรศึกษำของคนในหมู่บ้ำน 
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 ประชากรสว่นใหญ่ได้รับการศกึษา โดยส่วนใหญจ่บการศึกษาตามภาคบังคับ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า ประชากรส่วนใหญ่อ่านเขียนหนังสือได้ ยกเว้นผู้สูงอายุสว่นใหญ่จะจบการศึกษาขั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ไม่คล่องนัก 
  
สถำบันสังคม 
 พื้นที่หมู่ 3 มีวัดบัวแก้วเกษรซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ประชากรในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงนิยมมา
ท าบุญและปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน  เนือ่งจากเป็นวัดใหญ่พื้นทีก่ว้างขว้าง มีลานออกก าลังกาย
ภายในวัด การคมนาคมสะดวกอยูต่ิดถนน ใกล้โรงเรียน แหล่งชุมชนและอยู่ใกล้ที่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ 
ดังนั้นหากมีกิจกรรมทีจ่ะต้องนัดพบปะกันระหว่างประชากรในอ าเภอลาดหลุมแก้ว พื้นที่หมู่ตา่งๆ จึงนิยมใช้
พื้นที่ของวัดเป็นที่นัดหมายท ากจิกรรมรว่มกัน 

 
 

 
 

รูปที่ 11  วัดบัวแก้วเกษร 
ประวัติวัดบัวแกว้เกษร 

วัดบัวแก้วเกษร ตั้งอยู ่บนฝั่งตะวันออกของคลองระแหง อยู่ละฝั่งกับ ที่ว่าการอ าเภอลาดหลุมแก้วใน
หมู่ที่ ๓ ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวดัปทุมธานีตรงกิโลเมตรที่ ๑๔  
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อาณาเขต 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับโรง เรียนบัวแกว้เกษร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ล าคลองระแหง 
ทิศเหนือ ติด ต่อกับถนนสายปทุมธานี - อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ทิศใต ้  ติดต่อกับที่ ดินของเอกชน  
 

วัดบัวแก้วเกษร สรา้งใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาล ที่ ๕ ได้ตั้งเป็นส านัก
สงฆ์เมื่อปีพุท  ศักราช ๒๔๔๔ ซึ่งมีนายอ่อง การเกษ เป็นผู้มอบ ที่ดินจ านวน ๑๕ ไร่ ให้สร้างวัดเป็นครั้งแรก ใช้
ชื่อว่า "วัดส าราญสาลี" ตอ่มาพระอธิการตุด๊ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี ้เป็นผู้ สนใจใฝ่การศึกษา ได้เปิดท าการสอน
พระ ปริยตัิธรรมมพีระภกิษุสามเณรเข้าศึกษาและสอนธรรม สนามหลวงทุกปี ได้ขออนุญาตเปลี่ยนวัดเสียใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ ชื่อต าบลระแหง จึงได้ชือ่ วา่ "วัดระแหง" แล้วจัดการขอพระราช ทานวิสุงคามสีมา ไดร้ับ
พระบรมราชานุญาต เมือ่ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔  

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ใน สมัยเจ้าอธิการปลืม้ ซึ่งเป็นเจ้าคณะต าบลระแหง ได้ ขออนุญาติเปลี่ยน
ชื่อวัดใหม ่ได้รับอนุญาตให้ ชื่อวา่ "วดับัวแก้วเกษร" ซึ่งมีความ หมายดังนี้  

ค าว่า "บัว" หมายถึง จังหวัดปทุมธานี  
ค าว่า "แก้ว" หมายถึง อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว  
ค าว่า "เกษร" หมายถึง นามสกุลของผู้อุทิศที่ดินและผู้ริเริ่ม สรา้งวดัคนแรก คือนายอ่อง การเกษร 

โดยเพิ่ม ตวั "ร" ท้าย "เกษร" เป็น "เกษร " เพื่อให้สอดคล้องกับค าวา่ "บัว" ซึ่งหมายถึงเกษรดอกบัวฉะน้ันนาม 
"วัด บัวแก้วเกษร" จึงปรากฎตั้งแต่นั้นมา 
 
2.8 ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 เน่ืองจากหมู่ 3 ประกอบด้วยชุมขน 2 ชุมชนคือ บัวแก้วพัฒนาและบ้านคลองระแหง ใกล้กับ 
โรงพยาบาลลาดหลุมแกว้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดหลุมแก้วและร้านขายยา 
 
 
 
 
 
โรงพยำบำลลำดหลมุแก้ว 

 
 

รูปที่ 12  โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 
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 เครือข่ายการให้บริการสขุภาพ CUP โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ประกอบดว้ย 
PCU โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลแบบเดี่ยว จ านวน 1 แห่ง ได้แก ่รพ.สต.หน้าไม้ หมู ่5 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลแบบเครือข่าย จ านวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 
1. รพ.สต.คูขวาง หมู่ 1 แม่ข่าย มีลูกข่ายคือ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ่อเงิน และรพ.สต.บ่อเงิน 

 2. รพ.สต.ระแหง แม่ข่าย มีลูกข่ายคือ รพ.สต.หน้าไม้ หมู่ 11 
 3. รพ.สต.ธาตทุอง แม่ข่าย มีลูกข่ายคือ รพ.สต.ลาดหลุมแก้ว 
 รพ.สต.ในเขตพื้นที่ลาดหลุมแก้ว แต่อยู่ใน CUP รพ.ปทุมธานี 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.คลองพระอดุม 
รพ.สต.คูบางหลวง หมู่ 6 รพ.สต.คูบางหลวง หมู่ 1 
  
เครือข่ำยกำรส่งต่อระดบัสูง 
 มีปัญหาการปฏิเสธการสง่ต่อ และความล่าชา้ในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย รวมทัง้การรับ การส่งกลับ มี
แนวทางการแก้ไขดังนี้ ปัญหาการปฏิเสธส่งต่อในเคสส าคัญ เช่น ACS รพ.รัฐยังรองรับได้ไม่เพียงพอ และยังมี
การส่งต่อนอกเวลา 
 เครือข่าย Referral Manager ร่วมกับ สสจ.ปทมุธานี รพ.ทกุแห่ง ส านักตรวจราชการเขต ท าให้มี
ประสิทธิภาพ การส่งต่อดีขึ้น 

สร้าง Connection ระหว่าง รพ.ลาดหลุมแก้วกับรพ.ธรรมศาสตร์ในการสง่ผู้ป่วยระบบ Stroke fast 
track และสถาบัน-โรคทรวงอก รพ.เอกชน (รพ.เกษมราษฎร ์ประชาชื่น)ในการส่งผู้ป่วยระบบ ACS fast track 
และเพิ่ม Connection รพ.แพทย์รังสีอกีทางเลือกในกรณีผู้ป่วย ACS fast trac 3 มีการเพิ่มช่องทางการติดต่อ
ประสานงานทาง Line 
 
 
 
 เครือข่ำยภำคสังคมและชุมชน 

ด าเนินการภายใตก้รอบแนวคิดคณะกรรมการภาคชุมชน ผา่นระบบ อสม. ก านันผู้ใหญ่บ้าน ชมรม 
หน่วยงานภาครัฐและอื่นๆ 
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลำดหลุมแก้ว 
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รูปที่ 13  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
 
ด้ำนโรคที่ประสบในชุมชน 

ส่วนมากคนในชุมชนประสบปัญหาโรคภัยภัยไข้เจ็บช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้น โดยที่พบคือโรคความ
ดัน เบาหวาน และไขมัน เกิดการท างานหนักและ ไม่ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 
ด้ำนปัญหำที่พบ 
 1. ไม่มีงบซื้อยาส่วนกลาง 
 2. ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับชุมชน เช่น อุปกรณ์วดัความดัน และอุปกรณ์ตรวจ
เบาหวาน 
 
ด้ำนควำมต้องกำร 
 ต้องการศูนย์สาธารณสุขชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกกับชุมชน หรือลานกีฬาส าหรับออกก าลังกาย 

 
 
 
 

2.9  ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 
กำรนับถือศำสนำ 

ประชากรสว่นใหญ่นับถือศาสนาพทุธ  รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม   
มัสยิดเราะห์มะตุ้ลเลาะห์    หมู่ที่ 3 

มัสยิดฟัตลุลลอฮตีาอาลา    หมู่ที่ 4 

มีโรงเรียนสอนศาสนาของศาสนาอิสลามในต าบล  1 แห่ง คือ โรงเรียนฮดีาย่าตุ้ลอารีฟีน หมู่ที่ 5 
 

ประเพณีและงำนประจ ำปี 
ประเพณีท้องถิ่นและงานประจ าปีที่ส าคัญ คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลระแหง ได้อนุรักษ์สืบทอดมาเป็นเวลานาน โดยในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์  เช่น  
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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กำรสันทนำกำร 

ตลาดระแหง ตลาดโบราณร้อยปี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ป็นตลาดริมคลองระแหง ที่แม้ทุกวันนี้
ในการเดินทางค้าขายทางเรือริมคลองจะลดแทบเหลือศูนย์ แต่ที่นี่ก็ยังมีลมหายใจอยู่ต่อไปได้อย่างหายใจไม่
ติดขัด เนื่องด้วยมีถนนปทุมฯ-ลาดหลุมแก้ว-บางเลน (หมายเลข 346) ตัดผ่าน ผู้คนจึงยังไม่ย้ายออกไปจากชุม
ชม การค้าต่างๆ ก็ยังพออยู่ได้ แม้จะไม่ศิวิไลซ์เหมือนพวกที่ขายอยู่ตามตลาดริมถนนในเมือง 

 

 
 

รูปที่ 14  ตลาดร้อยปีระแหง 
 

ตลาดโบราณระแหงตั้งอยู่ริมคลองระแหง แต่ก่อนผู้คนใช้คลองนี้เดินทางไปสุพรรณ ไปบางบัวทอง ไป
ปากเกร็ด ซึ่งมีคลองเชื่อมถึงกันหมด จากจุดจอดรถข้างสะพานข้ามคลองเดินเข้ามาในตลาดพื้นกระดานไม้ ตัว
ตลาดก็ท าด้วยไม้เสียมาก ขายสินค้าส าหรับคนในชุมชนเป็นหลัก จ าพวกอุปกรณ์หาปลาในล าคลองและ
เครื่องมือในการท าเกษตรต่างๆ  
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รูปที่ 15  บรรยากาศตลาดร้อยปีระแหง 
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รูปที่ 16  บรรยากาศตลาดร้อยปีระแหง 
 

2.10  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
อำชีพของประชำกร 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาท าสวน เช่น มะพร้าว มะม่วง , ฝรั่ง พืชผัก 
และรับจ้างท างานตามโรงงานอุตสาหกรรม 

ร้ำนค้ำ 

 1) บริการร้านค้า 7eleven 
 2) ร้านค้าสะดวกซื้อในชุมชน 
กำรลงทุน 
 ประชากรในชุมชนได้ลงทุนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ดังนี้ 
 1) ลงทุนท านา และ ท าสวน 
 2) ลอตเตอรี่ (รัฐบาล/ใต้ดิน)  
 3) สลากธนาคาร (ออมสิน, ธกส.) 
ภำวะหนี้สินและกำรกู้ยืม 
 ประชากรในชุมชนจ านวนมากกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านเพื่อลงทุนการประกอบอาชีพท านาและท า
สวน เพราะประชากรในชุมชนมีฐานปานกลาง 
ปัญหำที่พบในกำรประกอบอำชีพ 
 1) ปัญหาภัยธรรมชาติเรื่องของน้ าน้อยในการท าการเกษตรและท าสวน  
 2) ปัญหาแมลงศัตรูตามฤดูกาล 
 3) ปัญหาพื้นที่ท านาและท าสวน ส่วนใหญ่ประชากรไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง จ าต้องเช่าพื้นที่ส าหรับ
การประกอบอาชีพ 
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2.11 ข้อมูลด้ำนกำรเมอืงและกำรปกครองท้องถิ่น 
หมู่ที่ 3 บ้านระแหงพัฒนา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีจ านวนประชากรชายจ านวน 

1,098 คน หญิงจ านวน 1,110 คน รวมทั้งหมด  2,208 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  932ครัวเรือน อยู่ในเขต
การปกครองของเทศบาลต าบลระแหงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 
บ้านบ่อน้ าเชี่ยว  หมู่2 บ้านคลองลาดหลุมแก้ว ,หมู่3 บ้านคลองระแหง ,หมู่4 บ้านตลาดระแหง , ห มู่ 5  บ้ า น
คลองโยธา ,หมู่6 ชุมชนคนหมู่ 6 ,หมู่8 บ้านคลองถ้ าพระยาเลียง ,หมู่9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ,หมู่
12 บ้านคลองตับผักชี 

ประชาคมท้องถิ่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รปูที่ 17  บรรยากาศการท าประชาคม 
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2.12 ข้อมูลกำรวำงแผน โครงกำรและแนวกำรพัฒนำของชุมชน 
 โครงกำรคัดแยกขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18  โครงการคัด
แยกขยะ 

 

 

 

โครงกำรพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 
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ด้วยรกัและห่วงใยประชาชน นายกวันเพ็ญ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลระแหง  
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นสารเคมีก าจดัยุงลาย บริเวณทีพ่ักอาศัยและแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 19  โครงการพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก 
 
โครงกำรซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 

เจ้าหน้าที่กองช่าง ด าเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณข้างร้านทอง และหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น หมูท่ี่ 3 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน 

รูปที่ 20  โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 



24 
 

2.13  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงที่ 1.1 แสดงเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 54.94 
หญิง 41 45.05 
รวม 91 100 

  
 จากตารางที่1.1 พบว่ามผีู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 91 คน โดยแยกเป็นชายจ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.94 เป็นหญิงจ านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 45.05 
 
ตำรำงที่ 1.2 แสดงอำย ุ
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
0-5 ป ี 1 1.09 
6-14 ป ี 1 1.09 
15-59 ป ี 42 46.15 
60 ปีข้ึนไป 47 51.64 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่1.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกวา่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 47 คน คดิ

เป็นร้อยละ 51.64 รองลงมามีอายุระหวา่ง 15-59 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 และน้อยที่สุดมี
อายุระหว่าง 0-5 ปีและอายุระหว่าง 6-14 ปี ชว่งอายุละ 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.09 เท่ากัน 
 
ตำรำงที่1.3 แสดงศำสนำ 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 91 100 
คริสต ์ 0 0 
อิสลาม 0 0 
อื่นๆ 0 0 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่1.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามนับถือศาสนาพทุธทั้งหมด 
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ตำรำงที่1.4 แสดงกำรศึกษำ 
การศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเรียน 1 1.09 
ประถมศึกษา 28 30.76 
มัธยมศึกษาตอนต้น 11 12.08 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 21 23.07 
ปวช. 10 10.98 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. 6 6.59 
ปริญญาตร ี 14 15.38 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0 
รวม 91 100 

 จากตารางที่ 1.4 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 91 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 28 คน รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาจ านวน 21 คน ระดับปริญญาตรีจ านวน 14 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 11 คน ระดบัปวช.จ านวน 10 คน ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส.
จ านวน 6 คน น้อยที่สดุคือไม่เคยเรียน จ านวน 1 คน และสูงกว่าปริญญาตรีไม่มีเลย 
 
ตำรำงที่1.5 แสดงอำชพี 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 2 2.19 
พนักงาน/ลูกจา้งเอกชนรายวัน 2 2.19 
พนักงาน/ลูกจา้งเอกชนรายเดือน 2 2.19 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจสว่นตัว 8 8.79 
เกษตรกรที่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 35 38.46 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากนิเป็นของตนเอง 6 6.59 
รับจ้างทั่วไป 21 23.07 
กรรมกร 0 0 
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 5 5.49 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า 9 9.89 
ขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตู้ แทก็ซี่) 0 0 
อื่นๆ (การเมืองท้องถ่ิน) 1 1.09 
รวม 91 100 

 จากตารางที่1.5 พบว่าจากผู้ตอบแบบถามทั้งหมดจ านวน 91 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรที่
มีที่ดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้งทั่งไป คิดเป็นร้อยละ 23.07 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า คดิเป็นร้อยละ 9.89 และน้อยที่สุดคืออาชีพอื่นๆ เช่นลงการเมืองท้องถ่ิน เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 1.09 
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ตำรำงที่1.6 แสดงครัวเรือนของท่ำนอยู่ในชุมชนน้ีมำนำนเท่ำใด 
อยู่ชุมชนนี้มานานเท่าใด จ านวน ร้อยละ 
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม 86 94.50 
ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาแล้ว...ปี 5 5.49 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่1.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ดัง้เดิม จ านวน 86 คน คิด

เป็นร้อยละ 94.50 และย้ายมาจากที่อื่น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49 
 
ตำรำงที่1.7 แสดงครอบครัวของท่ำนคิดจะย้ำยไปอำศัยอยู่ที่อื่นหรือไม่ 
คิดจะย้ายหรือไม ่ จ านวน ร้อยละ 
คิดจะย้าย 0 0 
ไม่คิดจะย้าย 81 89.01 
ไม่แน่ใจ 10 10.98 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่1.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจากทัง้หมด 91 คน ไมค่ิดจะยา้ย จ านวน 81 คน คดิเป็น

ร้อยละ 89.01 และไม่แน่ใจที่จะย้าย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98 
 
ตอนที่2 ข้อมูลด้ำนสังคม 
ตำรำงที่2.1 แสดงจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน (ไม่รวมลกูจ้ำง/ผู้เช่ำ) ทั้งหมด 365 คน โดยแบ่งเป็น 
จ านวนสมาชกิในครวัเรือน จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 186 50.95 
เพศหญิง 179 49.04 
รวม 365 100 

 
ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
0-5 ป ี 14 3.83 
6-14 ป ี 41 11.23 
15-49 ป ี 159 43.56 
50-59 ป ี 81 22.19 
60 ปีข้ึนไป 70 19.17 
รวม 365 100 

  
จากตารางที่2.1 พบว่าจากประชากรทั้งหมด 365 คน แบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.95 เพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 49.04 ส่วนใหญ่อยู่ในชว่งอายุ 15-49 ปี คดิเป็นร้อยละ 43.56 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 
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50-59 ปี คดิเป็นร้อยละ 22.19 และช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 19.17 จะเห็นได้ว่าในช่วงอายุ 0-5 ปี 
มีจ านวนน้อยที่สุดเพียงรอ้ยละ 3.83 
 
ตำรำงที่2.2 แสดงศำสนำที่สมำชิกในครอบครัวของท่ำนนับถือ 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 365 100 
คริสต ์ 0 0 
อิสลาม 0 0 
อื่นๆ 0 0 
รวม 365 100 

  
จากตารางที่2.2 พบว่าประชากรทั้งหมดจ านวน 365 คน นับถือศาสนาพทุธทุกคน 

 
ตำรำงที่2.3 แสดงสถำนภำพกำรสมรสของสมำชิกในครอบครัวของท่ำน 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 124 33.97 
สมรสจดทะเบียน 45 12.32 
สมรสไม่จดทะเบียน 65 17.80 
หม้าย 32 8.76 
แยกกันอยู่ 48 13.15 
หย่า 51 13.97 
รวม 365 100 

 จากตารางที่2.3 พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 33.97 รองลงมาเป็น
สถานภาพสมรสไมจ่ดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 17.80 และสถานภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 13.97 สว่น
สถานภาพที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สดุคือสถานภาพหม้าย คดิเป็นร้อยละ 8.76 ในจ านวนประชากรทั้งหมด 
365 คน 
 
ตำรำงที่2.4 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำน มีบุคคลลักษณะดังต่อไปนี้ 
ลักษณะของบุคคลในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
เป็นผู้ยากไร้ 0 0 
เป็นผู้ป่วยยากไร้ 0 0 
เป็นผู้พ้นโทษ 0 0 
เป็นผู้เร่ร่อน 0 0 
เป็นผู้ติดเชื้อ HIV 0 0 
ไม่มีฐานะทางทะเบียนราษฎร ์ 0 0 
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 0 0 
รวม 0 0 
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จากตารางที่2.4 พบว่าไม่มีประชากรคนใดอยู่ในลักษณะที่ได้รับผลกระทบทางสังคม เช่น เป็นผู้ยากไร ้

เป็นผู้เร่ร่อน เป็นผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น 
 
 
 
ตำรำงที่2.5 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กปฐมวยั (อำยุ 0-8 ปี) หรือไม่ 
มีเด็กปฐมวัยในครอบครวั จ านวน ร้อยละ 
มี 31 34.06 
ไม่มี 60 65.93 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่2.5 พบว่ามีเด็กปฐมวัย (อาย ุ0-8 ปี) จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 8.49 

 
ตำรำงที่2.6 แสดงเด็กปฐมวัยในตำรำงที่2.5 อำศัยอยู่กับใคร 
เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับ จ านวน ร้อยละ 
พ่อและแม่ 11 35.48 
พ่อหรือแม่ 13 41.93 
ปู่หรือย่าหรือตาหรอืยาย 5 16.12 
อื่นๆ (ลุง,ป้า,น้า,อา) 2 6.45 
รวม 31 100 

  
จากตารางที่2.6 พบว่าเดก็ปฐมวัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 

41.93 และส่วนน้อยอาศยัอยู่กับอื่นๆ เช่นลุงหรือป้า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 
 
ตำรำงที่2.7 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนไม่ได้ท ำงำน 53 คน โดยจ ำแนกเป็น 
สมาชิกที่ไม่ไดท้ างาน จ านวน ร้อยละ 
เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน 31 58.49 
วัยท างาน (15-59 ปี) 0 0 
ผู้สูงอายุ (60 ปข้ึีนไป) 22 41.50 
รวม 53 100 

  
จากตารางที่2.7 พบว่าประชากรที่ไม่ได้ท างานสว่นใหญ่เป็นเด็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียน จ านวน 31 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.49 และอยู่ในวัยผู้สูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ41.50 
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ตำรำงที่2.8 แสดงผู้สูงอำยุในครอบครัวของท่ำนอำศัยอยู่กับ 
ผู้สูงอายุในครอบครวัของท่านอาศัยอยู่กับ จ านวน ร้อยละ 
ครอบครัว 69 98.57 
เพียงล าพัง 1 1.42 
รวม 70 100 

  
จากตารางที่2.8 พบว่าสว่นใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวอาศัยอยู่กับครอบครวั จ านวน 69 คน คดิเป็น

ร้อยละ 98.57 และอาศยัอยู่เพียงล าพังเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.42 จากผู้สูงอายุทั้งหมด 70 คน 
 
ตำรำงที่2.9 แสดงผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ในชีวิตควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสื้อผ้ำ
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับกำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้ป่วย กำรดูแลเอำใจใส่ด้ำนสภำพจิตใจจำกคนใน
ครอบครัว หมู่บ้ำนหรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิกำรชุมชนหรือเบ้ียยังชีพจำกภำครัฐ หรือภำคเอกชน
หรือไม่ 
การได้รับสวัสดกิาร จ านวน ร้อยละ 
ได้รับทุกคน 66 94.28 
ไม่ได้รับ 4 5.71 
รวม 70 100 

 
 จากตารางที่2.9 พบว่ามผีู้สูงอายุจ านวน 66 คนได้รับสวัสดกิาร คดิเป็นร้อยละ 94.28 และอีกจ านวน 
4 คนไม่ได้รับสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 5.17 จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 70 คน 
 
ตำรำงที่2.10 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีผู้พิกำรหรือไม่ 
ผู้พิการในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
มี 1 1.09 
ไม่มี 90 98.90 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่2.10 พบวา่มี 1 ครัวเรือนที่มีผูพ้ิการ คิดเป็นร้อยละ 1.09 และอีก 90 ครัวเรือนไม่มีผู้

พิการ คดิเป็นร้อยละ 98.90 จากทั้งหมด 91 ครัวเรือน 
 

ตำรำงที่2.11 แสดงผู้พิกำรตำมตำรำงที่ 2.10 มีผู้สูงอำยุหรือไม ่
ผู้พิการสูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 1 100 
รวม 1 100 

  
จากตารางที่2.11 พบวา่ผู้พิการตามตารางที่2.10 ไม่มีผู้สูงอายุ 
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ตำรำงที่2.12 แสดงผู้พิกำรตำมตำรำงที่2.10 มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรหรือไม่ 
บัตรประจ าตวัคนพกิาร จ านวน ร้อยละ 
มี 1 100 
ไม่มี 0 0 
รวม 1 100 

  
จากตารางที่2.12 พบวา่ผู้พิการตามตารางที่2.10 มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
ตำรำงที่2.13 แสดงผู้พิกำรได้รับกำรดูแลเอำใจใส่ในชีวิตควำมเป็นอยู่ ด้ำนอำหำรกำรกิน เสื้อผ้ำ
เครื่องนุ่งห่ม และได้รับกำรดูแลเมื่อยำมเจ็บไข้ได้ป่วย กำรดูแลเอำใจใส่ด้ำนสภำพจิตใจจำกคนใน
ครอบครัว หมู่บ้ำนหรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิกำรชุมชนหรือเบ้ียยังชีพจำกภำครัฐ หรือภำคเอกชน
หรือไม่ 
สวัสดิการชุมชนหรอืเบ้ียยังชีพจากภาครัฐ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับทุกคน 1 100 
ไม่ได้รับ 0 0 
รวม 1 100 

  
จากตารางที่2.12 พบวา่ผู้พิการไดร้ับสวัสดิการชมุชนหรือเบ้ียยังชีพจากภาครัฐและไดร้ับการดูแลเอา

ใจใส่ในดา้นตา่งๆอย่างทัว่ถึง 
 

ตอนที่3 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
 
ตำรำงที่3.2 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีรำยได้รวมกันทั้งหมดประมำณ (บำท/เดือน) 
รายไดร้วมกันทั้งครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดอืน 0 0 
ระหว่าง 5,001 ถึง 10,000 บาท/เดือน 7 7.69 
ระหว่าง 10,001 ถึง 15,000 บาท/เดือน 12 13.18 
ระหว่าง 15,001 ถึง 20,000 บาท/เดือน 13 14.28 
ระหว่าง 20,001 ถึง 25,000 บาท/เดือน 10 10.98 
ระหว่าง 25,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน 15 16.48 
ระหว่าง 30,001 ถึง 35,000 บาท/เดือน 11 12.08 
มากกวา่ 35,000 บาท/เดือน 23 25.27 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่3.2 พบว่าครัวเรือนที่มีรายไดร้วมกันทั้งครอบครัวมากกว่า 35,000 บาท/เดือน มีจ านวน 

23 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.27 มีจ านวนมากที่สุด และครัวเรือนที่มรีายไดร้วมกันทั้งครอบครัวระหวา่ง 
5,001 ถึง 10,000 บาท/เดือน มีจ านวน 7 ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ 7.69 มีจ านวนน้อยที่สุด จากทัง้หมด 91 
ครัวเรือน 
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ตำรำงที่3.3 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีหน้ีผ่ำนสถำบัน (ในระบบ) หรือไม่ 
หน้ีผ่านสถาบัน (ในระบบ) จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 10 10.98 
มี 81 89.01 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่3.3 พบว่าสว่นใหญ่ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีหนี้ผ่านสถาบัน จ านวน 81 

ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 89.01 และไม่มีหนี้ผ่านสถาบัน จ านวน 10 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.98 จาก
ทั้งหมด 91 ครัวเรือน 
ตำรำงที่3.4 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีหนีนอกระบบหรือไม่ 
หนีนอกระบบ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 88 96.70 
มี 3 3.29 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่3.4 พบว่าสว่นใหญ่ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหนี้นอกระบบ จ านวน 88 

ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 96.70 และมีหนี้นอกระบบ จ านวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.29 จากทั้งหมด 91 
ครัวเรือน 
 
ตำรำงที่3.5 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีหน้ีสินรวมกันทั้งหมดประมำณกีบ่ำทต่อเดือน 
หน้ีสินรวมกันทั้งครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดอืน 34 37.36 
ระหว่าง 5,001 ถึง 10,000 บาท/เดือน 3 3.29 
ระหว่าง 10,001 ถึง 15,000 บาท/เดือน 6 6.59 
ระหว่าง 15,001 ถึง 20,000 บาท/เดือน 0 0 
ระหว่าง 20,001 ถึง 25,000 บาท/เดือน 0 0 
ระหว่าง 25,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน 0 0 
ระหว่าง 30,001 ถึง 35,000 บาท/เดือน 0 0 
มากกวา่ 35,000 บาท/เดือน 2 2.19 
ไม่ตอบในประเด็นนี้ 46 50.54 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่3.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไม่ให้ความรว่มมือในการตอบค าถามในประเด็นนี้เป็น

จ านวน 46 ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ 50.54 เน่ืองจากไม่ต้องการเปิดเผยถือเป็นความลับของครอบครัว ตองลง
มาคือมีหนีรวมกันทั้งครอบครัวน้อยกวา่ 5,000 บาท/เดือน จ านวน 34 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 37.36 
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ตำรำงที่ที่3.6 แสดงในปัจจุบันครัวเรือนของท่ำนมีกำรฝำกเงินหรือออมทรัพย์หรือไม่ 
การฝากเงินหรือออมทรพัย์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 25 27.47 
มี 66 72.52 
รวม 91 100 

  
รายละเอียดการออม (ตอบได้มากกวา่หนึ่งค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 15 22.72 
ธนาคารออมสิน 23 34.84 
กลุ่มออมทรพัย ์ 9 13.63 
กองทุนเงินล้าน 6 9.09 
สหกรณ์การเกษตร 6 9.09 
อื่นๆ (กองทุนธนาคาร,ประกันชีวิต) 7 10.60 
รวม 66 100 

  
จากตารางที่3.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีการออมทรัพย์ถึง 66 ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ 72.52 

และไม่มีการออมทรัพย์เพียง 25 ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ 27.47 รายละเอียดในการออมส่วนใหญอ่อมทรัพย์
กับธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 34.84 รองลงมาเป็นการออมทรพัย์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดเป็นร้อยละ 22.72 
 
ตำรำงที่3.7 แสดงอำชพีหลักของครัวเรือนของท่ำน 
อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว ์ 45 49.45 
รับจ้างทั่วไปบริการ 27 29.67 
ค้าขายประกอบธุรกจิของตนเอง 6 6.59 
รับราชการพนักงานรฐัวสิาหกิจ 5 5.49 
พนักงานลูกจา้งบริษัทโรงงานสถานประกอบการเอกชน 6 6.59 
อื่นๆ 2 2.19 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่3.7 พบว่าครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์จ านวน 45 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 49.45 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไปบริการจ านวน 27 
ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 29.67 
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ตำรำงที่3.8 แสดงอำชพีรองของครัวเรือนของท่ำน 
อาชีพรอง จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว ์ 11 12.08 
รับจ้างทั่วไปบริการ 49 53.84 
ค้าขายประกอบธุรกจิของตนเอง 17 18.68 
รับราชการพนักงานรฐัวสิาหกิจ 1 1.09 
พนักงานลูกจา้งบริษัทโรงงานสถานประกอบการเอกชน 5 5.49 
อื่นๆ 8 8.79 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่ 3.7 พบว่าครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไปบรกิาร

จ านวน 49 ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมาคืออาชพีค้าขายประกอบธุรกิจของตนเองจ านวน 17 
ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 18.68 
 
ตำรำงที่3.9 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่มีอำยุ 15 ถึง 59 ปีมีอำชีพและรำยได้ทุกคนหรือไม่ 
สมาชิกในครัวเรือนอาย ุ15 ถึง 59 ปีมีอาชพีและรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ทุกคน 103 64.77 
ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได ้ 56 35.22 
ไม่มีอาชีพแต่มรีายได้ 0 0 
รวม 159 100 

  
จากตารางที่ 3.9 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาย ุ15 ถึง 59 ปีมีอาชีพและ

รายไดทุ้กคนมีจ านวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 64.77 ส่วนไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้มจี านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.22 ในจ านวนทั้งหมด 159 คน 

 
ตำรำงที่3.10 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่มีอำยุ 60 ปีข้ึนไปมีอำชีพและรำยได้ทุกคนหรือไม่ 
สมาชิกในครัวเรือนอาย ุ15 ถึง 59 ปีมีอาชพีและรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ทุกคน 20 90.90 
ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได ้ 2 9.09 
ไม่มีอาชีพแต่มรีายได้ 0 0 
รวม 22 100 

 
 จากตารางที่ 3.10 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปมีอาชีพและ
รายไดทุ้กคนมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 ส่วนไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้มจี านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.09 ในจ านวนทั้งหมด 22 คน 
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ตำรำงที่3.11 แสดงครัวเรือนของท่ำนได้มีกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุม่อำชีพของชุมชนหรือไม่ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพของชุมชน จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 91 100 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่ 3.11 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม

อาชีพของชุมชน 
 
ตำรำงที่3.12 แสดงในปัจจุบันครอบครัวของท่ำนมีกำรลงทุนหรือไม่ 
การลงทุน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 79 86.81 
มี 12 13.18 
รวม 91 100 

 
รายละเอียดวธิีการลงทุน (ตอบได้มากกว่าหน่ึงค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
ซื้อที่ดิน 0 0 
ซื้ออสังหาริมทรัพย ์(บ้าน,ตึกแถว) 0 0 
ซื้อทอง 0 0 
ซื้อเครื่องประดับที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ 0 0 
ซื้อพันธบัตร/หุ้นกู ้ 4 33.33 
ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรพัย์ 0 0 
ซื้อสลากออมสิน 1 8.33 
ซื้อหุ้นสหกรณ์ 0 0 
ปล่อยกู้ 0 0 
อื่นๆ (ฝากเงินธนาคาร,ประกันชีวิต) 7 58.33 
รวม 12 100 

  
จากตารางที่ 3.12 พบว่าครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุนจ านวน 79 

ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 86.81 และมีการลงทุนจ านวน 12 ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ 13.18 ในจ านวนทั้งหมด 
91 ครวัเรือน รายละเอียดวิธีการลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนโดยการฝากเงินธนาคารหรือท าประกันชีวติ คิดเป็นร้อย
ละ 58.33 รองลงมาเป็นการซื้อพันธบัตร คดิเป็นร้อยละ 33.33 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลด้ำนสุขภำพ 
ตำรำงที่4.1 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีหญิงตั้งครรภ์หรือไม่ 

ครัวเรือนมีหญิงตั้งครรภ ์ จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 91 100 
รวม 91 100 

  
จากตารางที่4.1 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงตั้งครรภ์ 

 
ตำรำงที่4.2 แสดงอำยุของหญิงตั้งครรภ์ตำมตำรำงที่4.1 แบ่งตำมช่วงอำยุต่อไปนี้ มีจ ำนวนกี่คน 
อายุของหญิงตั้งครรภ ์ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15 ป ี 0 0 
อายุ 15-19 ป ี 0 0 
อายุ 20-49 ป ี 0 0 
อายุ 50 ปีข้ึนไป 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางที่4.1 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงตั้งครรภ์ตามช่วงอายุตา่งๆ 

 
ตำรำงที่4.3 แสดงหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนของท่ำนได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกน้อยกวำ่ 12 สัปดำห์
หรือไม่ 
การฝากครรภ์ครั้งแรกนอ้ยกว่า 12 สัปดาห์ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับ 0 0 
ไม่ได้รับ 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางที่4.3 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงตั้งครรภ์ 

 
ตำรำงที่4.4 แสดงหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนของท่ำนได้รับกำรฝำกครรภ์ 
การฝากครรภ์ตามเกณฑค์รบ 5 ครั้งก่อนคลอด จ านวน ร้อยละ 
ได้รับ 0 0 
ไม่ได้รับ 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางที่4.4 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงตั้งครรภ์ 
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ตำรำงที่4.5 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีมำรดำเสยีชีวิตขณะตั้งครรภ์/คลอดหรือไม่ 
มารดาเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์/คลอด จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางที่4.5 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีหญิงตั้งครรภ์ 

 
ตำรำงที่4.6 แสดงเด็กเล็กในครอบครัวของท่ำนมีอำยุอยู่ในช่วงใด 
เด็กเล็กในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
เด็กแรกเกิด (0-1 เดือน) 0 0 
เด็กเล็ก (1 เดือน-2 ปี) 1 25 
เด็ก (3-5 ปี) 3 75 
รวม 4 100 

  
จากตารางที่4.6 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีเด็กเล็กส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 3-5 ปี 

จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 75 และมีเด็กเล็กอายุอยู่ในช่วง 1 เดือน-2 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 25 
จากทั้งหมด 4 คน 
 
ตำรำงที่4.7 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีเด็กอำยตุ่ ำกว่ำ 6 เดือนกินนมแม่อย่ำงเดียวหรือไม่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 6 เดือนกนินมแม่อย่างเดียว จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางที่4.7 พบว่าไม่มีเด็กอายุต่ ากวา่ 6 เดือน 

 
ตำรำงที่4.8 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตหรือไม่ 
เด็กแรกเกิดเสียชีวิต จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางที่4.8 พบว่าไม่มีเด็กแรกเกิดเสียชีวิต 
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ตำรำงที่4.9 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปีเสียชีวิตหรือไม่ 
เด็กอายุต่ ากวา่ 5 ปีเสียชีวิต จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 0 0 
รวม 0 0 

  
จากตารางที่4.8 พบว่าไม่มีเด็กอายุต่ ากวา่ 5 ปีเสียชีวิต 

 
ตำรำงที่4.10 แสดงเด็กในครัวเรือนของท่ำนมีน้ ำหนักเป็นอย่ำงไร 
น้ าหนักของเด็กในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าเกณฑ ์ 0 0 
เกินเกณฑ์ 0 0 
ปกติ 8 100 
รวม 8 100 

  
จากตารางที่4.10 พบวา่เด็กในครวัเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 คนมีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์

ปกติทั้งหมด 
 
ตำรำงที่4.11 แสดงเด็กในครัวเรือนของท่ำนมีพัฒนำกำรเป็นอย่ำงไร 
พัฒนาการของเด็กในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
ช้ากวา่ปกต ิ 0 0 
เร็วกว่าปกต ิ 0 0 
สมวัย 8 100 
รวม 8 100 

  
จากตารางที่4.11 พบวา่เด็กในครวัเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 คนมีพัฒนาการที่สมวยั

ทั้งหมด 
 
ตำรำงที่4.12 แสดงเด็กในครัวเรือนของท่ำนได้รับอำหำรครบถ้วนตำมหลักโภชนำกำร 5 หมู่หรือไม่ 
ได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ จ านวน ร้อยละ 
ครบ 8 100 
ไม่ครบ 0 0 
รวม 8 100 

 
จากตารางที่4.12 พบวา่เด็กในครวัเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 คนได้รับอาหารครบถ้วน

ตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ทั้งหมด 
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ตำรำงที่4.13 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือไม่ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 91 100 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่4.12 พบวา่ในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทุกครัวเรือนไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
ตำรำงที่4.14 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอำยุอยู่ในช่วง 15-59 ปีหรือไม่ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอายุ 15-59 ป ี จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 240 100 
รวม 240 100 

  
จากตารางที่4.13 พบวา่ในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทุกครัวเรือนไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
ตำรำงที่4.15 แสดงผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคใด 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็บป่วยเรื้อรัง จ านวน ร้อยละ 
เบาหวาน 3 20 
ความดันโลหิตสูง 8 53.33 
ข้อเสื่อม 3 20 
โรคหัวใจ 0 0 
มะเร็ง 1 6.66 
รวม 15 100 

 
จากตารางที่4.15 พบวา่ในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยโรคความดันโลหติ

สูงจ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 53.33 โรคเบาหวานจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 โรคข้อเสื่อมจ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 และโรคมะเร็งจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 
 
ตำรำงที่4.16 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 
การดื่มแอลกอฮอล ์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ดื่มทุกคน 322 88.21 
ดื่ม 43 11.78 
รวม 365 100 
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เพศที่ดื่มแอลกอฮอล ์ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 31 72.09 
หญิง 12 27.90 
รวม 43 100 

  
จากตารางที่4.16 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามมีผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 

322 คน คดิเป็นร้อยละ 88.21 และมีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 11.78 จากการแยก
เพศพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์คิดเป็นร้อยละ72.09 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 27.90 
 
ตำรำงที่4.17 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่ดื่มแอลกอฮอลม์ีควำมถี่ของกำรดืม่เป็นอย่ำงไร 
ความถี่ของการดื่ม จ านวน ร้อยละ 
ดื่มเป็นประจ า 10 23.25 
ดื่มเป็นครั้งคราว 33 76.74 
รวม 43 100 

  
จากตารางที่4.17 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามมีผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า

จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 23.25 และมีผู้ทีด่ืม่แอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวจ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 
76.74 
 
ตำรำงที่4.18 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่ดื่มแอลกอฮอลม์ีอำยุเท่ำใด 
อายุของสมาชิกในครัวเรอืนที่ดื่มแอลกอฮอล ์ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15 ป ี 0 0 
อายุ 15-18 ป ี 2 4.65 
อายุ 19-59 ป ี 35 81.39 
อายุ 60 ปีข้ึนไป 6 13.95 
รวม 43 100 

 จากตารางที่4.18 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามมีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อายรุะหว่าง 
15-18 ปีจ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 4.65 อายรุะหว่าง 19-59 ปีจ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 81.39 และ
มีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อายุ 60 ปีข้ึนไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 
 
4.19 แสดงอำยุสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่ดื่มแอลกอฮอล์ตำมตำรำงที่ 4.16 มีอำยุน้อยสุดและมำกสุด
เท่ำใด 
อายุน้อยสุด 18 ป ี
อายุมากสดุ  76 ป ี
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ตำรำงที่4.20 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนสูบบุหรี่หรือไม่ 
สมาชิกในครัวเรือนของทา่นสูบบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 
ไม่สูบทุกคน 331 90.68 
สูบ 34 9.31 
รวม 365 100 

 
เพศที่สูบบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 27 79.41 
หญิง 7 20.58 
รวม 34 100 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามมีผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จ านวน 331 คน 

คิดเป็นร้อยละ 90.68 และมีผู้ที่สูบบุหรี่จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.31 จากการแยกเพศพบวา่ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายที่สูบบุหรี่ คดิเป็นร้อยละ79.41 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 20.58 
 
ตำรำงที่ 4.21 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่สูบบุหรี่มีควำมถี่ของกำรสูบเป็นอย่ำงไร 
ความถี่ของการสูบ จ านวน ร้อยละ 
สูบเป็นประจ า 19 55.88 
สูบเป็นครั้งคราว 15 44.11 
รวม 34 100 

 
 จากตารางที่4.21 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามมีผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เป็นประจ าจ านวน 
19 คน คดิเป็นร้อยละ 55.88 และมีผู้ที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 
ตำรำงที่ 4.22 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่สูบบุหรี่มีอำยุเท่ำใด 
อายุของสมาชิกในครัวเรอืนที่สูบบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15 ป ี 0 0 
อายุ 15-18 ป ี 1 2.94 
อายุ 19-59 ป ี 18 52.94 
อายุ 60 ปีข้ึนไป 15 44.11 
รวม 34 100 

 
จากตารางที่4.22 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามมีผู้ที่สูบบุหรี่อายุระหว่าง 15-18 

ปีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 อายุระหวา่ง 19-59 ปีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 และมีผู้ที่ดื่ม
แอลกอฮอล์อาย ุ60 ปีข้ึนไปจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 44.11 
4.23 แสดงอำยุสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนที่สูบบุหรี่ตำมตำรำงที่ 4.20 มีอำยุน้อยสุดและมำกสุดเท่ำใด 
อายุน้อยสุด  17 ป ี
อายุมากสดุ  69 ป ี
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ตำรำงที่ 4.24 แสดงผู้สูงอำยุในครัวเรือนของท่ำนมีควำมเครียดอยู่ในระดับใด 
ระดับความเครียดของผู้สูงอายุในครวัเรือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความเครียด 51 72.85 
มีความเครียดเล็กน้อย 10 14.28 
มีความเครียดปานกลาง 8 11.42 
มีความเครียดมาก 1 1.42 
รวม 70 100 

  
จากตารางที่4.24 พบวา่ผู้สูงอายุในครวัเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 70 คนส่วนใหญ่ไม่มี

ความเครียด คดิเป็นร้อยละ 72.85 รองลงมามีความเครียดอยู่ในระดับเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 14.28 
 
ตำรำงที่4.25 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนมีควำมชอบรับประทำนอำหำรลักษณะใด 
ชอบรับประทานอาหาร จ านวน ร้อยละ 
อาหารรสจัด 30 32.96 
อาหารสุกๆ ดิบๆ 10 10.98 
ทานรสปกต ิ 51 56.04 
รวม 91 100 

  
 จากตารางที่4.25 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 91 ครัวเรอืนส่วนใหญ่
ชอบทานอาหารรสปกต ิคิดเป็นร้อยละ 56.04 รองลงมาชอบทานอาหารรสจัด คิดเป็นร้อยละ 32.96 และชอบ
ทานอาหารสุกๆ ดิบๆเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.98 
 
ตำรำงที่4.26 แสดงสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนมีพฤติกรรมเสี่ยงจำกกำรประกอบอำชีพในลักษณะ
ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
พฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ท างานหนักพักผ่อนน้อย 27 58.69 
ท างานในที่มีฝุ่นละออง 4 8.69 
ใช้สารเคมีโดยไม่ป้องกัน 12 26.08 
ท างานในที่สูง 3 6.52 
รวม 46 100 

 
 จากตารางที่4.26 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 365 คนมีผู้ที่พฤติกรรม
เสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 46 คน สว่นใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยท างานหนักพักผ่อนน้อยคิดเป็นร้อยละ 
58.69 รองลงมามีพฤติกรรมเสี่ยงโดยใชส้ารเคมีโดยไม่ป้องกัน คิดเป็นร้อยละ 26.08 และมีพฤติกรรมเสี่ยงโดย
ท างานในที่สูงเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.52 
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ตำรำงที่4.27 แสดงจ ำนวนคนในครัวเรือนของท่ำนที่มีประกันสุขภำพ/สิทธิรักษำพยำบำลดังต่อไปนี้ (ตอบ
ได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ) 
ประกันสุขภาพ/สิทธิรกัษาพยาบาล จ านวน ร้อยละ 
ประกันสุขภาพเอกชน 31 8.24 
สิทธิข้าราชการ 19 5.05 
สิทธิประกันสังคม 248 65.95 
สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพ 37 9.84 
อื่นๆ (ประกันชีวิต,ประกนัอุบัติเหตุ) 41 10.90 
รวม 376 100 

 
 จากตารางที่4.27 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 365 คนมีผู้ที่ใช้สิทธิ
ประกันสุขภาพ/สิทธิรกัษาพยาบาล 376 สทิธิ สว่นใหญ่มีสิทธิประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 65.95 รองลงมามี
สิทธิประเภทอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10.90 และมีสิทธิข้าราชการเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.05 
 
ตำรำงที่4.28 แสดงในรอบปีที่ผ่ำนมำจ ำนวนคนในครัวเรือนของท่ำนที่ใช้บริกำรสถำนพยำบำลดังต่อไปน้ี 
ใช้บริการสถานพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา จ านวน ร้อยละ 
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 19 5.20 
โรงพยาบาลของรฐั 301 82.46 
โรงพยาบาลของเอกชน 16 4.38 
คลินิก 20 5.47 
อื่นๆ 9 2.46 
รวม 365 100 

 
 จากตารางที่4.27 พบวา่สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 365 คน ส่วนใหญ่ใช้
บริการโรงพยาบาลของรฐัจ านวน 301 คนคิดเป็นร้อยละ 82.46 รองลงมาใช้บริการคลินิกจ านวน 20 คน คดิ
เป็นร้อยละ 5.47 และใชบ้ริการประเภทอื่นๆเป็นส่วนน้อยจ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 2.46 
 
ตอนที่5 ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
ตำรำงที่5.1 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีสมำชิกในครอบครัวที่สำมำรถใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่ 
สมาชิกในครอบครัวที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน ร้อยละ 
มี 310 84.93 
ไม่มี 55 15.06 
รวม 365 100 

 
จากตารางที่5.1 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 365 คน ส่วนใหญ่สามารถ

ใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 310 คนคิดเป็นร้อยละ 84.93 และไม่มีสามารถใช้สทิธิเลือกตั้งจ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.06 
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ตำรำงที่5.2 แสดงในกำรเลือกตั้งครั้งที่ผ่ำนมำสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผา่นมาได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม ่ จ านวน ร้อยละ 
ไป 299 96.45 
ไม่ไป 11 3.54 
รวม 310 100 

 
 จากตารางที่5.2 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารสใช้สิทธิเลือกตั้งไดท้ั้งหมด 
310 คน ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 299 คนคิดเป็นร้อยละ 96.45 และไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 
 
ตำรำงที่5.3 แสดงครัวเรือนหรือสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนเคยเข้ำร่วมประชำพิจำรณ์/ประชำคม/ประชุม
บ้ำงหรือไม่ 
เข้าร่วมประชาพจิารณ์/ประชาคม/ประชุม จ านวน ร้อยละ 
เคย 93 25.47 
ไม่เคย 272 74.52 
รวม 365 100 

 
 จากตารางที่5.3 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมประชา
พิจารณ์/ประชาคม/ประชุมจ านวน 272 คนคดิเป็นร้อยละ 74.52 และเคยเข้าร่วมประชาพจิารณ์/ประชาคม/
ประชุมจ านวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 25.47 
 
ตำรำงที่5.4 แสดงครัวเรือนหรือสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนเคยเข้ำร่วมประชุมหรือเข้ำร่วมจัดท ำแผน
ชุมชนระดับต ำบลบ้ำงหรือไม่ 
เข้าร่วมประชุมหรือเข้ารว่มจัดท าแผนชุมชนระดบัต าบล จ านวน ร้อยละ 
เคย 74 20.27 
ไม่เคย 291 79.72 
รวม 365 100 

 
จากตารางที่5.4 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือ

เข้าร่วมจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลจ านวน 291 คนคิดเป็นร้อยละ 79.72 และเคยเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วม
จัดท าแผนชุมชนระดับต าบลจ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 20.27 
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ตำรำงที่5.5 แสดงครัวเรือนหรือสมำชิกในครัวเรือนของท่ำนมักจะทรำบข่ำวสำรต่ำงๆภำยในชุมชนผ่ำน
ทำงช่องทำงใดต่อไปนี้ 
มักจะทราบข่าวสารต่างๆภายในชุมชนผ่านทางชอ่งทางใด จ านวน ร้อยละ 
จากการบอกต่อหรือปากต่อปาก 167 45.75 
การใช้โทรศัพท์มือถือ 56 15.34 
จากสียงตามสายหรอืหอกระจายข่าวของชุมชน 141 38.63 
จากคลื่นวทิยุชุมชน 0 0 
จากเวทีชุมชน 1 0.27 
รวม 365 100 

 
จากตารางที่5.5 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะทราบข่าวสารต่างๆ

ภายในชุมชนผ่านทางช่องทางจากการบอกต่อหรอืปากต่อปากจ านวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมา
มักจะทราบข่าวสารต่างๆภายในชุมชนผ่านทางชอ่งทางจากสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวของชุมชนจ านวน 
141 คน คดิเป็นร้อยละ 38.63 และมักจะทราบข่าวสารตา่งๆภายในชุมชนผ่านทางช่องทางการใช้
โทรศัพท์มือถือจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 

 
ตอนที่6 ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ตำรำงที่6.1 แสดงครัวเรือนมีน้ ำประปำใช้พอตลอดปีหรือไม่ 
น้ าประปาใช้พอตลอดปหีรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
มีเพียงพอ 91 100 
ไม่เพียงพอ 0 0 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่6.1 พบว่ามนี้ าประปาพอใชต้ลอดปทีุกครัวเรอืน 

 
ตำรำงที่6.2 แสดงครัวเรือนของท่ำนใช้บริกำรน้ ำดื่มที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงปลอดภัยหรือไม่ (ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตรวจคุณภำพน้ ำ) 
น้ าดื่มที่ไดร้ับการจัดการอย่างปลอดภัย จ านวน ร้อยละ 
ใช้บริการ 84 92.30 
ไม่ใช้บริการ 7 7.69 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่6.2 พบว่ามกีารใช้บริการน้ าดื่มที่ไดร้บัการจัดการอย่างปลอดภัยจ านวน 84 ครวัเรือน คิด

เป็นร้อยละ 92.30 และไม่มีการใช้บริการน้ าดืม่ทีไ่ด้รับการจัดการอย่างปลอดภัยจ านวน 7 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 7.69 
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ตำรำงที่6.3 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีไฟฟ้ำใช้หรือไม่ 
ไฟฟ้าในครัวเรอืน จ านวน ร้อยละ 
มี 91 100 
ไม่มี 0 0 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่6.3 พบว่ามไีฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 
ตำรำงที่6.4 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีกำรใช้พลังงำนจำกพลังงำนทดแทนหรือไม่ 
การใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน จ านวน ร้อยละ 
มี ระบบแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ 10 10.98 
ไม่มี 81 89.01 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่6.4 พบว่าจาก 91 ครวัเรือนมีการใชพ้ลังงานจากพลังงานทดแทนจ านวน 10 ครัวเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ 10.98 และไม่มีการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนจ านวน 81 ครวัเรือน คดิเป็นร้อยละ 89.01 
 

ตำรำงที่6.5 แสดงครัวเรือนของท่ำนประกอบอำชีพเกษตรใช่หรือไม่ 
ประกอบอาชีพเกษตรใชห่รือไม่ จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 41 45.05 
ไม่ใช่ 50 54.94 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่6.5 พบว่าจาก 91 ครวัเรือนประกอบอาชีพเกษตรจ านวน 41 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 

45.05 และไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรจ านวน 50 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.94 
 
ตำรำงที่6.6 แสดงครัวเรือนของท่ำนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรเพำะปลูกแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมีใช่หรือไม่ 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมี จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 5 12.19 
ไม่ใช่ 36 87.80 
รวม 41 100 

 
จากตารางที่6.6 พบว่าจาก 91 ครวัเรือนประกอบอาชีพเกษตรจ านวน 41 ครวัเรือน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ในการเพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีจ านวน 5 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.19 และไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการ
เพาะปลูกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีจ านวน 36 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.80 เนื่องจากเกษตรกรสว่นใหญ่ท า
การเกษตรเพื่อส่งออก 
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ตำรำงที่6.7 แสดงครัวเรือนของท่ำนได้รับผลกระทบจำกปัญหำสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือไม่ 
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับ 24 26.37 
ไม่ได้รับ 67 73.62 
รวม 91 100 

 
รายละเอียดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม (ตอบได้มากวา่หนึ่งค าตอบ) 
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
ขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค 2 8.33 
ปัญหาขยะ 16 66.66 
ฝุ่นละอองหรือควันพิษ 3 12.5 
เสียงดัง 2 8.33 
สารเคม ี 1 4.16 
รวม 24 100 

 
จากตารางที่6.7 พบว่าจาก 91 ครวัเรือนไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบจ านวน 67 

ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 73.62 และไดร้ับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบจ านวน 24 ครวัเรือน คิด
เป็นร้อยละ 26.37 ผลกระทบส่วนใหญ่คือปัญหาขยะ คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละอองหรือ
ควันพิษ คดิเป็นร้อยละ 12.5 
 
ตำรำงที่6.8 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีกำรจัดกำรขยะหรือไม่ 
การจดัการขยะ จ านวน ร้อยละ 
มี 79 86.81 
ไม่มี 12 13.18 
รวม 91 100 

 
รายละเอียดการจดัการขยะ (ตอบได้มากกว่าหน่ึงค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
เผาขยะ 8 10.12 
น าขยะไปฝั่งกลบ 6 7.59 
น าขยะไปท าปุ๋ยหมัก 0 0 
คัดแยกออกเป็น 4 ประเภท (ของเสียอันตราย,ขยะรีไซเคิล,เศษ
อาหาร,ขยะอื่นๆ) 

13 16.45 

ใช้บริการจัดเก็บขยะของชุมชน 52 65.82 
รวม 79 100 

 
จากตารางที่6.8 พบว่าจาก 91 ครวัเรือนไม่มีการจัดการขยะจ านวน 12 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 

13.18 และมีการจัดการขยะจ านวน 79 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.81 การจดัการขยะส่วนใหญค่ือใช้บริการ
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จัดเก็บขยะของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65.82 รองลงมาคือคัดแยกออกเป็น 4 ประเภท (ของเสียอันตราย,ขยะรี
ไซเคิล,เศษอาหาร,ขยะอื่นๆ) คิดเป็นร้อยละ 16.45 
 
ตำรำงที่6.9 แสดงในรอบปีที่ผ่ำนมำครัวเรือนของท่ำนประสบภัยธรรมชำติบ้ำงหรือไม่ 
ภัยธรรมชาติ จ านวน ร้อยละ 
ประสบภัย 9 9.89 
ไม่ประสบภัย 82 90.10 
รวม 91 100 

 
รายละเอียดการภัยธรรมชาต ิ(ตอบได้มากกว่าหนึง่ค าตอบ) จ านวน ร้อยละ 
อุทกภัย 0 0 
วาตภัย 0 0 
อัคคีภัย 0 0 
ดินโคลนถล่ม 0 0 
แผ่นดินไหว 0 0 
อื่นๆ (น้ าแล้ง) 9 100 
รวม 79 100 

 
จากตารางที่6.9 พบว่าจาก 91 ครวัเรือนไม่ประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 82 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 

90.10 และประสบภัยธรรมชาติ จ านวน 9 ครวัเรอืน คิดเป็นร้อยละ 9.89 ภัยธรรมชาต ิที่เกิดขึ้นคอืคือน้ าแล้ง
ทั้งหมดจ านวน 9 ครัวเรอืน 
 
ตำรำงที่6.10 แสดงในหมู่บ้ำนที่ท่ำนอำศัยอยู่มีกำรจัดกิจกรรมรกัษำสิ่งแวดล้อมบ้ำงหรือไม่ 
การจดักิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน ร้อยละ 
มี (เก็บขยะ) 39 42.85 
ไม่มี 52 57.14 
รวม 91 100 

 จากตารางที่6.10 พบวา่มีการจดักิจกรรมรักษาสิง่แวดล้อมเป็นส่วนน้อย คิดเป็นร้อยละ 42.85 
 
ตำรำงที่6.11แสดงในหมู่บ้ำนที่อำศัยอยู่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.โรงเรียน) หรือไม่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 
มี 0 0 
ไม่มี 91 100 
รวม 91 100 

 
 จากตารางที่6.11 พบวา่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านแห่งน้ี 
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ตำรำงที่6.12 แสดงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในตำรำงที่6.11 มีน้ ำดื่มผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนฟลูออไรดห์รือไม่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าดืม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฟลูออไรด์หรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
ผ่านเกณฑ์ 0 0 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 0 
รวม 0 0 

 
จากตารางที่6.11 พบวา่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านแห่งน้ี 

 
ตำรำงที่6.13 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีกำรก ำจดัสัตว์แมลงที่เป็นพำหะน ำโรค ได้แก่ ยุงลำย หนู แมลงวัน 
แมลงสำบ ไม่พบแหล่งเพำะพันธ์ุและท่ีหลบซ้อนอำศัยภำยในบ้ำนหรือบริเวณบ้ำน 
การก าจดัสัตว์แมลงที่เป็นพาหะน าโรค จ านวน ร้อยละ 
มี 69 75.82 
ไม่มี 22 24.17 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่6.13 พบวา่ส่วนใหญ่มีการก าจดัสัตวแ์มลงที่เป็นพาหะน าโรคจ านวน 69 ครวัเรือน คดิ

เป็นร้อยละ 75.82 และไม่มีการก าจดัสัตว์แมลงทีเ่ป็นพาหะน าโรคจ านวน 22 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.17 
 
ตำรำงที่6.14 แสดงครัวเรือนของท่ำนมีส้วมใช้ท่ีมีสภำพแข็งแรงใช้งำนได้สะอำด มีกำรระบำยอำกำศได้ดี 
ไม่มีกำรแตกร้ำวที่ตัวสว้มพื้นที่ถังส้วมและฝำปดิ และมีอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 
ส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด จ านวน ร้อยละ 
มี 89 97.80 
ไม่มี 2 2.19 
รวม 91 100 

 
จากตารางที่6.14 พบวา่ส่วนใหญ่มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาดจ านวน 89 ครวัเรือน คิด

เป็นร้อยละ 97.80 และไม่มีส้วมใชท่ี้มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาดจ านวน 2 ครวัเรอืน คิดเป็นรอ้ยละ 2.19 
ตอนที่ 7 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
ตำรำงที ่7.1 แสดงครัวเรือนนี้มีเด็กอำยุ 3-5 ปีหรือไม่ 
เด็กอายุ 3-5 ป ี จ านวน ร้อยละ 
มี 14 100 
ไม่มี 0 0 
รวม 14 100 

 
 จากตารางที่ 7.1 พบว่ามเีด็กอายุ 3-5 ปีทั้งหมด 14 คน 
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ตำรำงที่ 7.2 แสดงเด็กอำยุ 3-5 ปีได้รับกำรบรกิำรเลี้ยงดูเตรียมควำมพร้อมก่อนวัยเรยีนในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถำบัน
ศำสนำ อนุบำลชนบท โรงเรียนอนุบำล เป็นต้น หรือได้เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมของ
เด็กก่อนวัยเรียนทุกคนหรือไม่ 
อายุ 3-5 ปีได้รับการบรกิารเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จ านวน ร้อยละ 
ได้รับบริการทุกคน 14 100 
ไม่ได้รับบริการ 0 0 
รวม 14 100 

 
จากตารางที่ 7.2 พบว่ามเีด็กอายุ 3-5 ปทีั้งหมด 14 คนได้รับการบริการเลีย้งดูเตรียมความพร้อมกอ่น

วัยเรียนทุกคน 
 
ตำรำงที่ 7.3 แสดงเด็กอำยุ 6-14 ปีได้เข้ำเรียนชั้น ป.1-ม.3 (กำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี) ทุกคนหรือไม่ 
เด็กอายุ 6-14 ปีได้เข้าเรยีนชั้น ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ได้เรียนทุกคน 41 100 
ไม่ได้เรียน 0 0 
รวม 41 100 

 
 

จากตารางที่7.3 พบว่ามีเด็กอาย ุ6-14 ปีทั้งหมด 41 คนได้เข้าเรียนชั้น ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 
9 ปี) ทุกคน 

 
 ตำรำงที่7.4 แสดงในรอบปีท่ีผ่ำนมำครัวเรือนน้ีมีเด็กจบชั้น ม.3 หรือไม่ 
เด็กจบชั้น ม.3 ในรอบปี จ านวน ร้อยละ 
มี 15 36.58 
ไม่มี 26 63.41 
รวม 41 100 

 
จากตารางที่7.4 พบว่ามีเด็กจบชั้น ม.3 ในรอบปีทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 และเด็กที่

ก าลังศึกษายังไมจ่บชั้น ม.3 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 
ตำรำงที่7.5 แสดงเด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อช้ันม.4 หรือเทียบเท่ำทุกคนหรือไม ่
การเรียนต่อชั้นม.4 หรือเทียบเท่า จ านวน ร้อยละ 
ได้เรียนทุกคน 15 100 
ไม่ได้เรียน 0 0 
รวม 15 100 

 
 จากตารางที่7.5 พบว่าเดก็ที่เรียนจบชั้นม.3 จ านวน 15 คนได้เรียนต่อชั้นม.4 หรือเทียบเท่าทุกคน 
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ตำรงที่7.6 แสดงครัวเรอืนน้ีมีคนในครัวเรือนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเท่ำและยังไม่มีงำนท ำหรือไม่ 
การมีงานท าของคนที่จบการศกึษาภาคบังคับ 9 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อชั้นม.4 
หรือเทียบเท่า 

จ านวน ร้อยละ 

มี 0 0 
ไม่มี 0 0 
รวม 0 0 

 
จากตารางที่7.6 พบว่าไม่มีคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อชั้นม.4 หรือเทียบเท่าและ

ยังไม่มีงานท า เนื่องจากตารางที่7.5 พบว่าเดก็ที่เรียนจบชั้นม.3 จ านวน 15 คนได้เรียนต่อชั้นม.4 หรือ
เทียบเท่าทุกคน 

 
ตำรำงที่ 7.7 แสดงคนในครัวเรือนตำมตำรำงที7่.6 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชีพทุกคนหรือไม่ 
การฝึกอบรมด้านอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ได้รับการฝึกอบรมดา้นอาชีพทกุคน 0 0 
ไม่ได้รับการฝึกอบรมดา้นอาชีพ 0 0 
รวม 0 0 

 
 จากตารางที่7.7 พบว่าในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
เน่ืองจากจากตารางที่7.6 พบว่าไม่มีคนทีจ่บการศกึษาภาคบังคับ 9 ปีที่ไม่ได้เรียนต่อชั้นม.4 หรือเทียบเท่าและ
ยังไม่มีงานท า 
 
ตำรำงที่ 7.8 แสดงคนในครัวเรือนอำยุ 15-59 ปีสำมำรถอ่ำน เขียนภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้ทุก
คนหรือไม่ 
คนในครัวเรือนอาย ุ15-59 ปีสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่าย 

จ านวน ร้อยละ 

ได้ทุกคน 240 100 
ไม่ได้ 0 0 
รวม 240 100 

 
 จากตารางที่7.8 พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 15-59 ปีสามารถอ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ทกุคน 
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บทท่ี 3 
ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 

   
การวิเคราะห์น าเทคนิค SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) มาปรับ

ใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์สถานะขององค์กรว่าเป็นอย่างไรทั้งในแง่ของ
จุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงวิเคราะห์สถานะภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบของ
องค์กร 

หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ 
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ 
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  เหล่านี้ที่มีต่อ
จุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมต่อไป 

จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิด
จากสภาพแวดลอ้มภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน และข้อได้เปรียบด้านการผลติ และดา้นทรัพยากร
บุคคล โดยบริษัทจะตอ้งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาด   

จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดด้อยหรือจดุอ่อน ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในตา่ง ๆ ของบริษัท เช่น การขาดเงินทุน นโยบายและทิศทาง 
การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทจะต้องหาวธิีในการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้
หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท   

โอกาส (Opportunities) : เป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัท โอกาสแตกต่างจากจดุแข็งตรงที่โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จดุแข็ง
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการทีด่ีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดเวลา เช่น เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เทคโนโลยีและการ
แข่งขันในตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   

อุปสรรค (Threats) : เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลเสียต่อธุรกจิ เช่น ราคา
น้ ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบ้ียที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้อง และพยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้   

 
3.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน   

การศึกษารายละเอียดสถานการณ์ของชุมชนในภาพรวมของหมู่ 3 บ้านคลองระแหง ต าบลระแหง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆของชาวบ้านนาสะแบงทุ่ง สามารถ  
น ามาวิเคราะห์โดยทฤษฎี  SWOT  เป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค  เพื่อทราบถึงการ
ด าเนินงานต่อไปในปัจจุบัน อนาคตว่ามีโอกาสขยายตัวได้มากน้อยเพียงใด  นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูลที่ได้
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จากการวิเคราะห์น าไปปรับปรุงพัฒนาระบบของโครงสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่ งอันเดียว 
สร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีแก่คนในชุมชนต่อไป รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 
 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1)  ประชากรมีความรู ้ความเข้าใจและความช านาญในการปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรรมหลัก
ของชาวบ้านส่วนใหญ ่

2)  พื้นที่ของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ าประปาและไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน การเดินทางภายใน
และภายนอกชุมชน เป็นไปด้วยความสะดวกรรวดเร็ว 

3)  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายเป็นผู้มีความรู้ในระดับดี สามารถอ่านและ
เขียนหนังสือได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีศักยภาพและความพร้อมตอ่การพัฒนา  หากไดร้ับการส่งเสริมอาชีพหรือ
ถ่ายทอดความรูต้่างๆ 

4)  ผู้น าชุมชนมีความเป็นผู้น าสูง  มีศักยภาพในการบริหารงานซึ่งจะท างานตามขั้นตอนตามแผนงาน
ที่วางไว้อกีทั้งชาวบ้านยังให้ความรกัและความไว้ใจในตัวผู้น าสูง 

5)  ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการท ากิจกรรมในทุกครั้ง ให้ความร่วมมือเต็มที่
ทุ่มเทร่างกาย  และจิตใจ เพื่อจะให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ 
 
จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1)  การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในการปลูกข้าวเกือบทั้งหมดชาวบ้านจะใชปุ้ย๋เคมีพ่นใน
นาข้าว ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวค่อนข้างสูง  อีกทั้งยังส่งผลกระทบด้านสุขภาพของชาวนาจากการพ่น
ปุย๋เคมีในนาข้าว และกระทบต่อสภาพแวดล้อมเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีต่างๆ  

2)  ประชากรบางส่วนไมม่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่นาในการปลูกข้าว ท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกข้าวสูง ท าใหบ้างครัง้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
 3)  ประชากรมีเวลาว่างจากการท านาไม่ตรงกัน รวมทั้งยังมีความถนัดและสามารถที่แตกต่างกันท าให้
เกิดปัญหาในการรวมกลุม่อาชีพของชาวบ้าน  
  
โอกาส  (Opportunities) 

1)  มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารและสหกรณ์เพื่อการเกษตร วัด 
โรงเรียน ท าให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  มีแหล่งเงินทุนของรัฐ เช่น กองทุนกู้ยืม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาชว่ยสนับสนุน
แหล่งเงินทุนในการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน 
 3)  การเข้ามาอาศัยของคนต่างถ่ินในพื้นที่ ส่งเสรมิให้การจ าหน่วยสินค้าอปุโภคบริโภคของชาวบ้านที่
เป็นเจ้าของร้านค้าทีต่ั้งในพื้นที่มีความเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน 
 
อุปสรรค  (Threats) 

1)  การปลูกข้าวเป็นอาชีพเกษตรกรรมทีท่ ากันมาดั้งเดิมของชาวบ้าน ปัจจุบันราคาข้าวตกต่ า อกีทัง้
ยังถูกกดราคาจากโรงสที าให้ราคาขายข้าวไมด่ี ไมคุ่้มกับการลงทุนปลูกข้าว 
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2)  มีประชากรตา่งถิ่นเข้ามาอาศัยในพื้นที่มากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาท างานโรงงาน
ที่ตั้งในอยู่พื้นที ่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ าเสีย ปัญหาการลักขโมย ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาการ
ให้บริการของโรงพยาบาลล่าช้าเน่ืองจากมผีู้รอรับบริการจ านวนมาก  

3)  สมาชิกยังขาดความรูใ้นด้านเทคโนโลยี เน่ืองจากส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีความรู ้ความช านาญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ส่งผลท าให้ผลงาน
บางอย่างไม่ทันเวลา ไมท่ันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
3.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครวัเรอืนเป้ำหมำย  
จุดแข็ง  (Strengths) 

ประชากรมีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในการปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรรมหลักของ
ชาวบ้านส่วนใหญ ่
 
จุดอ่อน  (Weaknesses) 

ในการปลูกข้าวชาวบ้านทุกครัวเรอืนจะใชปุ้ย๋เคมีในการปลูกข้าว เน่ืองจากขาดเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 
ท าให้ต้องจา้งคนมาท าการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในนาข้าว ท าให้มีค่าใช้จา่ยในการปลูกข้าวเพิ่มสูงขึ้น   
 
โอกาส  (Opportunities) 

มีแหล่งเงินทุนของรัฐ เช่น กองทุนกู้ยืม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาช่วยสนับสนุน
แหล่งเงินทุนในการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน 
 
อุปสรรค  (Threats) 

การปลูกข้าวเป็นอาชีพเกษตรกรรมทีท่ ากันมาดั้งเดิมของชาวบ้าน ปัจจุบันราคาข้าวตกต่ า อีกทั้งยงัถูก
กดราคาจากโรงสีท าให้ราคาขายข้าวไมด่ี ไม่คุ้มกบัการลงทุนปลูกข้าว 
 
3.3 แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 
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3.4 ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 
1)  ควรมีการส่งเสริมใหชุ้มชนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ ์แลกเปลี่ยนข่าวสารผา่นทางเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ เพื่อให้เกิดความรวดเรว็ ครอบคลุมกับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน  
2)  ควรส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน ลดปัญหาการ

ปนเปื้อนของสารเคมีแหล่งน้ า ลดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรที่ได้รับจากพ่นสารเคมีในนาข้าว อันจะพัฒนาสู่
การปลูกข้าวแบบออแกนิกที่ราคาข้าวสูงกว่าการปลูกข้าวแบบทั่วไป 

3)  ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาออกก าลังกาย ใส่ใจสุขภาพเพิม่มากขึ้น เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพที่ดีให้กับคนในชมุชน 
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บทท่ี 4 
สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการพฒันาจากชุมชนหรอืครวัเรือนเป้าหมาย   

เน่ืองจากครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรรมหลัก จึงความต้องการ
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่ต้องการสนับสนุนเครื่องทางการเกษตร ปัญหาที่พบในการปลูก
ข้าวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกข้าว โดยทุกครัวเรือนจะต้องจ้างคนมาฉีดยาฆ่าแมลงใน
นาข้าว  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เน่ืองจากไม่มีเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงเป็นของตนเอง  หากลดต้นทุนในการปลูก
ข้าวให้แก่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ ก็จะท าให้รายได้จากการขายข้าวของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นด้วย 

 
4.2 สรุปความต้องการเชงิพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวติของหน่วยงาน เครอืข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง       

เนื่องจากเครื่องมือทางเกษตรเป็นสิ่งจ าเป็นและชาวบ้านบางส่วนยังมีใช้ไม่เพียงพอ อีกทั้งเครื่องมือ
ทางการเกษตรบางอย่างมีราคาสูง ดังนั้นทางทีมส ารวจได้พิจารณาร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน  
พบว่า ควรจะสนับสนุนเครื่องมือส าหรับการประกอบอาชีพหลักของชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายใน
การจ้างคนพ่นยาฆ่าแมลง ทางทีมส ารวจพิจารณาว่าจะท าการดัดแปลงเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาดให้มีประสิทธิดีขึ้น เช่น ให้สามารถพ่นยาได้ไกลขึ้น โดยเครื่องพ่นยาดังกล่าวจะเก็บรักษาไว้ที่
ส่วนกลางให้ทุกครัวเรือน  สามารถยืมไปใช้ได้  ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพน่ยาฆ่าแมลงของชาวบา้น 
ท าให้ชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวลดลง 
 
 
 


