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คํานํา 
 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อสํารวจขอมูลและจัดทําฐานขอมูลชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
ถือเปนการสรางเครือขายพัฒนา แกไขปญหาชุมชนทองถิ่น อีกทั้งเปนการศึกษาบริบทของชุมชน
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต พื้นที่ในการศึกษา คือ ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
หมู 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนผูอาศัย
อยูในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จํานวน 30 คน จัดเก็บขอมูลแบบผสมผสานโดยการสัมภาษณเชิงลึก
และจัดทําเวทีชุมชนเพื่อสอบถามบริบทของชุมชน โดยโครงงานครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
เนนการมีสวนรวมโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา แผนที่เดินดิน แสดงแผนที่ของชุมชน
โดยรอบที่ทําการสํารวจ และโองชีวิต เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชน พบวา มีรายจาย
มากกวารายรับวัยรุนและวัยทํางานออกนอกบานขาดการมีสวนรวมในชุมชนขาดผูสืบทอดดาน
วัฒนธรรม เปนตน 
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(2) 
 

สารบัญ 
 

             หนา 
คํานํา ..........................................................................................................................................  (1) 
สารบัญ .......................................................................................................................................  (2) 
สารบัญตาราง .............................................................................................................................  (3) 
สารบัญภาพ ...............................................................................................................................  (4) 
สวนที่ 1 บทนํา .........................................................................................................................  1 
  1.1  หลักการและเหตุผล ...........................................................................................  1 
  1.2  วัตถุประสงคของการสํารวจลงพ้ืนที่ชุมชน ..........................................................  2 
  1.3 ขอบเขตการสํารวจลงพื้นที่ชุมชน .......................................................................  2 
  1.4 วิธีการดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชน ...............................................  2 
  1.5 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความตองการของชุมชน ...........................................  2 
สวนที่ 2  ผลการศึกษาชุมชนเบื้องตน ........................................................................................  3  
  2.1 ขอมูลทั่วไปของชุมชน ........................................................................................  3 
  2.2 ขอมูลดานสภาพนิเวศวิทยา ................................................................................  4 
  2.3 ขอมูลดานสภาพพ้ืนฐานดานเกษตรกรรม ...........................................................  4 
  2.4 ขอมูลดานประชากร ...........................................................................................  5 
  2.5 ขอมูลดานสาธารณูปโภคของหมูบาน .................................................................  5 
  2.6 ขอมูลดานสังคม .................................................................................................  6 
  2.7 ขอมูลดานการศึกษา ...........................................................................................  6 
  2.8 ขอมูลดานการสาธารณสุข ..................................................................................  7 
  2.9 ขอมูลดานศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ .......................................................  7 
 2.10 ขอมูลดานเศรษฐกิจ ...........................................................................................  8 
 2.11 ขอมูลดานการเมืองและการปกครองทองถิ่น ......................................................  9 
 2.12 ขอมูลดานแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน ........................  9 
สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหชุมชน ................................................................................................  10  
 3.1 ผลการวิเคราะหชุมชนโดยใชเครื่องมือสํารวจความตองการของชุมชน ................  10 
 3.2 ผลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน ...............................................................  12 
 3.3 ผลการวิเคราะหครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ...........................  21 
สวนที่ 4  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ .............................................................................  28  
 4.1 สภาพปญหา ความตองการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป าหมาย  28 
 4.2 สรุปความตองการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหนวยงาน เครือขายประชารัฐ    

ที่เก่ียวของ ..........................................................................................................  28 
 4.3 ขอเสนอแนะ จุดเนน โครงการพัฒนาที่สงผลตอความสําเร็จ (Quick Win Project) 28 
 4.4 แผนการดําเนินงาน (Quick Win Project) ...........................................................  29 



 
 

(3) 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่  หนา 
 3.1 แสดงรายรับ-รายจายหลักของประชาชนในชุมชน ......................................................  12 
 4.1 แสดงแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 4 เดือน ..........................................................  29 
 4.2 แสดงแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 3 – 5 ป .........................................................  30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(4) 
 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่  หนา 
 2.1 แสดงภาพถายดาวเทียมของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน .....................................................  3 
 2.2 แสดงภาพคลองหนึ่งที่ผานกลางชุมชน ..........................................................................  4 
 2.3 แสดงภาพถนนภายในชุมชน..........................................................................................  5 
 2.4 แสดงลักษณะบานเรือนภายในชุมชน ............................................................................  6 
 2.5 แสดงภาพโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน .............................................................................  7 
 2.6 แสดงภาพอุโบสถวัดคุณหญิงสมจีน ...............................................................................  8 
 3.1 แสดงแผนที่เดินดินของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน .............................................................  10 
 3.2 แสดงภาพโองชีวิตของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ..............................................................  11 
 3.3 แสดงภาพปญหาขยะมูลฝอยลนถังที่เกิดขึ้นในชุมชน .....................................................  16 
 

 

 

 

 

 



OP.2 

1 
 

สวนที่ 1 : บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ภาครัฐไดเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเขากับแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 20 ป ระหวางป 2560 ถึง ป 2579 โดยนอมนํา 
เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่อยู และใช
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดของประชาชน แกไขปญหาเชิงโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร เสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อนําไปสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแนวแนที่จะสานตอโครงการในพระราชดําริของพระราช
บิดา เพื่อชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงคให
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุ
ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นเสริมพลังปญญาของแผนดิน ซึ่งสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรเพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสูคุณภาพเปนเลิศ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ทองถิ่น และพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง
และยั่งยืน พรอมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยมีกลยุทธในการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อรวมกันศึกษา
แกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญใน
การพัฒนาชุมชน และทองถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพื่อทองถิ่นตอบสนองตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุงเนนการบูรณาการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองคความรู มีเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน และ
สังคม ซึ่งเปนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการทีจ่ะกาวไปสูมหาวิทยาลัยเพื่อรับใชสังคม ทําหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุนดานวิชาการใหชุมชนทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง และยั่งยืน โดยการออกแบบการทํางานเพื่อสราง
กลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองคกรกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อใหมีการสานพลังจากทุกคณะรวมกับ
องคกรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพื่อรับใชสังคมและเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงาน
วิชาการเพ่ือสังคม 

 จากนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่องพันธกิจสัมพันธ
เพื่อแกปญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว ทาง
หลักสูตรคณิตศาสตรประยุกตจึงไดจัดกิจกรรม “สํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในชุมชนวัดคุณหญิง
สมจีน” นี้ขึ้น โดยศึกษาพ้ืนที่และรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เพื่อประเมินศักยภาพและ
ปญหาของชุมชน พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการศึกษาและนํารายงานฉบับนี้ไปใชในการแกปญหาชุมชนทองถิ่น
ตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการสํารวจลงพื้นที่ชุมชน 

 1.2.1 เพื่อสรางเครือขายพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 
 1.2.2 เพื่อสํารวจขอมูลและจัดทําฐานขอมูลชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 1.2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 1.2.4 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาครัวเรือนเปาหมายในการแกปญหาความยากจน 
 
1.3 ขอบเขตการสํารวจลงพื้นที่ชุมชน 

 1.3.1 สํารวจบริบทชุมชนเฉพาะชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมู 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
 1.3.2 สํารวจบริบทชุมชนเฉพาะดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานการเมืองการปกครอง ดาน
สิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 
 
1.4 วิธีการดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชน 

 1.4.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อวางแผนสํารวจบริบทชุมชน 
 1.4.2 ผูรับผิดชอบโครงการนัดพบผูนําชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการและขอความอนุเคราะห
ขอมูลพื้นฐานของชุมชน  
 1.4.3 คณะกรรมการดําเนินโครงการและนักศึกษารวมลงพื้นที่ โดยการแบงกลุมเพื่อสํารวจขอมูล
เบื้องตนของชุมชนจากชาวบานในแตละครัวเรือน จํานวน 3 ครั้ง 
 1.4.4 คณะกรรมการดําเนินโครงการรวมกันสรุปผลการสํารวจบริบทชุมชนในแตละครัวเรือน 
 1.4.5 คณะกรรมการดําเนินโครงการนัดพบผูนําชุมชนและชาวบาน เพื่อรวมกลุมปรึกษาและนําเสนอ
รายงานขอมูลการสํารวจบริบทชุมชน เพื่อคัดเลือกครัวเรือนที่ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตจํานวน 2 ครัวเรือน 
  
1.5 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความตองการของชุมชน 

 1.5.1 แผนที่เดินดิน แสดงแผนที่ของชุมชนโดยรอบที่ทําการสํารวจ 
 1.5.2 โองชีวิต เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชน 
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สวนที่ 2 : ผลการศึกษาชุมชนเบื้องตน 

 
2.1  ขอมูลทั่วไปของชุมชน 

 2.1.1 ประวัติชุมชน 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เปนชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณโดยรอบวัดคุณหญิงสมจีน ที่สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 
2478 โดยหมอมแผวเปนผูบริจาคใหสรางวัดจํานวน 20 ไร ตอมาพระยาเขื่อนเพชรเสนาและคุณหญิงสมจีน 
อุณหะนันท ไดถวายที่ดิน 400 ไรเศษ ซึ่งอยูตรงขามกับวัดเดิม จึงยายวัดมาสรางที่ใหม และตั้งชื่อวา “วัด
คุณหญิงสมจีน” จากการสอบถามผูรูเลาวา สมัยดั้งเดิมที่ดินหลังวัดเปนที่ดินเปลาถูกปลอยใหรกราง บนเนื้อที่
ประมาณ 200 ไร ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิคุณหญิงสมจีน ตอมามีชาวบานจากตางจังหวัดผูยากไร เขาไป
จับจองอาศัยเปนที่พักพิงเรื่อยมา จนกอสรางเปนชุมชนมีชื่อวา “ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน”  
 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงภาพถายดาวเทียมของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน  

 
 2.1.2 เหตุผลในการเลือกชุมชน  
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เปนชุมชนที่ตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ สะดวกในการติดตอประสานงานและการเดินทางเก็บขอมูลเพื่อทําฐานขอมูลชุมชน รวมถึงเปนชุมชนที่
ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร คนในชุมชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพรับจางและคาขา มีรายไดคอนขาง
นอยและไมมั่นคง เหมาะสมแกการสํารวจและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนใหสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 
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 2.1.3 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
  ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2560 ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เกิดปญหาความขัดแยงเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่อยู
อาศัย เนื่องจากมีบริษัทเอกชนแหงหนึ่งไดเขามาสํารวจและปดประกาศใหคนในชุมชนออกจากพื้นที่ที่อยูอาศัย 
โดยอางวา ที่ดินแหงนี้เปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ซึ่งชาวบานไดเดินทางมาเรียกรองขอความเปนธรรมกับผูวา
ราชการจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีรับเรื่องเพื่อไกล
เกลี่ยปญหาดังกลาว ทางบริษัทเอกชนจึงเสนอใหชาวบานยายออกภายใน 15 วัน โดยจะจายคาชดเชยใหบานละ 
3 – 5 หมื่นบาทตามความเหมาะสม ซึ่งมีชาวบานบางสวนที่เขามาอยูอาศัยในพื้นที่รุนแรก ๆ ไมยินยอมและได
รวมกันไปยื่นฟองตอศาลเพื่อดําเนินการตอไป 
 
2.2  ขอมูลดานสภาพนิเวศวิทยา 

  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีพื้นที่จํานวน 1,150 ไร ตั้งอยูในหมู 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีคลองหนึ่งผานกลางชุมชนและมอีาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  จดหมู 15 ตําบลคลองหนึ่ง 
   ทิศใต จดหมู 13 ตําบลคลองหนึ่ง 
   ทิศตะวันออก จดชุมชนเคหะคลองหลวง 
   ทิศตะวันตก จดนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงภาพคลองหนึ่งทีผ่านกลางชุมชน 

 
2.3  ขอมูลดานสภาพพื้นฐานดานเกษตรกรรม  

  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีพ้ืนที่ดานการเกษตร เนื่องจากเปนชุมชนที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
จึงมีลักษณะเปนชุมชนกึ่งชุมชนเมือง 
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2.4  ขอมูลดานประชากร 

  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีขอมูลดานประชากร ดังนี้ 
   จํานวนครัวเรือน 880  ครัวเรือน 
   จํานวนหลังคาเรือน 845  หลังคาเรือน 
   จํานวนประชากรทั้งหมด  3,240  คน 
    จํานวนประชากรชาย 1,530  คน  
   จํานวนประชากรหญิง   1,710  คน 
   จํานวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 283   คน 
    จํานวนเด็กปฐมวัยชาย  138   คน 
    จํานวนเด็กปฐมวัยหญิง 145   คน 
   จํานวนเด็กในวัยเรียนทั้งหมด  350   คน 
   จํานวนเด็กในวัยเรียนชาย 180   คน 
   จํานวนเด็กในวัยเรียนหญิง 170   คน 
   จํานวนคนพิการทั้งหมด 20   คน 
 
2.5  ขอมูลดานสาธารณูปโภคของหมูบาน 

 2.5.1 การคมนาคม การติดตอสื่อสารภายในและภายนอกหมูบาน 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนเปนชุมชนที่มีถนนหลักตัดผานกลางชุมชนจํานวน 1 เสนทาง คือ ถนน
พหลโยธิน ซึ่งเชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดใกลเคียงที่
สะดวกและรวดเร็ว ใชเปนถนนหลักในการคมนาคมเขา-ออกระหวางภายนอกและภายในชุมชน นอกจากนี้
ภายในชุมชนยังมีถนนเล็ก ๆ ตัดผานบานเรือน เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารภายในชุมชน อีก
จํานวนหลายเสนทาง 
 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงภาพถนนภายในชุมชน  
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 2.5.2 การมีไฟฟาใชในชุมชน 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนใชไฟจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเพียงพอและรองรับตอความ
ตองการของคนในชุมชน โดยสํานักงานการไฟฟาที่ใกลชุมชนมากที่สุด คือ สํานักงานการไฟฟาประตูน้ําพระอินทร  
 2.5.3 การมีประปาหมูบาน 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนใชน้ําประปาที่ผลิตจากการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเพียงพอและรองรับตอ
ความตองการของคนในชุมชน 
 2.5.4 การเขาถึงอินเทอรเน็ตและการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 

 ระบบโทรศัพทภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จะใชบริการจากองคการโทรศัพทบางพูน สําหรับ
ระบบอินเตอรเน็ตภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จะใชเครือขายของเอกชน ชาวบานภายในชุมชนสวนใหญ 
นิยมใชอินเตอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือ เนื่องจากงายและสะดวกตอการใชงาน โดยผูใหบริการดาน
เครือขายอินเตอรเน็ตทีช่าวชุมชน นิยมใช คือ ทรู อินเทอรเน็ต ดีแทค เน็ตเวิรค และเอไอเอส 

 
2.6  ขอมูลดานสังคม  

  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีสํานักสงฆ 1 แหง ตั้งอยูในชุมชน คือ วัดคุณหญิงสมจีน ลักษณะบานเรือน
สวนใหญเปนบานชั้นเดียวอยูรวมกันเปนกลุม กระจายอยูทั่วชุมชน สวนใหญตั้งบานเรือนอยูใกลสํานักสงฆ 
ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย อาศัยอยูรวมกันภายในเครือญาติ สมาชิกครอบครัวสวนใหญทํางาน
ออกไปทํางานรับจางในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและโรงงานใกลเคียง และมีบางครอบครัวประกอบอาชีพ
คาขายและประกอบธุรกิจที่บาน ซึ่งปจจุบันในชุมชนยังไมมีการรวมกลุมทางสังคมในเชิงพัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชน เนื่องจากคนสวนใหญในชุมชนตองออกไปทํางานนอกบาน มีเพียงเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุเทานั้นที่
อยูบานเปนประจํา  
    

 
ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะบานเรือนภายในชุมชน  

 
2.7  ขอมูลดานการศึกษา 

  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหองสมุดประชาชน ตั้งอยูในชุมชน แต
มีโรงเรียนที่อยูใกลกับชุมชน ไดแก โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน ซึ่งตั้งอยูในชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน ที่อยู
ฝงตรงขามของถนนพหลโยธิน เปนโรงเรียนที่สอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา กอตั้งในป พ.ศ. 
2480 ปจจุบันมีจํานวนครูประมาณ 25 คน และจํานวนนักเรียนประมาณ 450 คน  
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  คนในชุมชนสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ซึ่งจะประกอบ
อาชีพรับจางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะประกอบอาชีพ
คาขายภายในชุมชน และมีเพียงสวนนอยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกอบอาชีพเปน
พนักงานบริษัท ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงภาพโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน  

 
2.8  ขอมูลดานการสาธารณสุข 

  ในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
คัดเลือกจากชาวบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทหนาที่
สําคัญในการสื่อขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนา
สาธารณสุข ตลอดจสใหบริการสาธารณสุขดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังและปองกันโรค 
การชวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน โดย อสม. 1 คน จะรับผิดชอบ 20 – 25 หลังคาเรือน 
  
2.9  ขอมูลดานศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ  

  “วัดคุณหญิงสมจีน” เปนวัดที่ตั ้งอยูในชุมชน สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2478 ในฝงตะวันออกของ
คลองหนึ่ง บนที่ดินของหมอมแผว ซึ่งบริจาคใหจํานวน 20 ไร ตอมาพระยาเขื่อนเพชร เสนากับคุณหญิงสมจีน 
อุณหะนันท ไดถวายที่ดิน 400 ไรเศษ อยูฝงตรงขามกับวัดเดิม จึงยายวัดมาสรางที่ใหมและตั้งชื่อวัดวา 
“วัดคุณหญิงสมจีน” ภายในวัดมีเสนาสนะตาง ๆ ครบครัน ไดแก อุโบสถหลังใหม ศาลาการเปรียญ หอฉัน 
หอระฆัง กุฏิสงฆ และทําพื้นถนนคอนกรีตตลอดวัด 
  วัดคุณหญิงสมจีนเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน มีการสอนสมาธิใหแกคนในชุมชน เพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวันของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งจะมีกิจกรรมใหทําเปนประจําในวันเสารและอาทิตย 
รวมถึงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระในหองเรียนสมาธิอีกดวย นอกจากนี้วัดคุณหญิงสมจีน ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้น
ตามเทศกาล เชน งานสงกรานต งานลอยกระทง การสวดมนตขามป เปนตน 
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ภาพที่ 2.6 แสดงภาพอุโบสถวัดคุณหญิงสมจีน  

   
2.10  ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

ประชากรในพื้นที่รอยละ 60 มีอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 30 มีอาชีพคาขาย/
รับจางทั่วไป และรอยละ 10 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การตั้งถิ่นฐานมักจะอยูรวมกันเปน
ครอบครัวใหญ แยกครอบครัวบางเล็กนอย รายไดเฉลี่ยของประชากรประมาณ 30,000 – 50,000 บาท/คน/ป 

ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเพียงบางครัวเรือนที่ปลูกพืชผัก
สวนครัว เชน กระเพรา โหระพา พริก ฯลฯ  เพื่อใชสําหรับประกอบอาหารภายในครัวเรือน เนื่องจากขอจํากัด
ในเรื่องทําเลที่ตั้งและความหนาแนนของประชากรในชุมชน ทําใหพื้นที่สวนใหญภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
เปลี่ยนจากพื้นที่วางเปลาไปเปนพื้นที่ที่หนาแนนไปดวยสิ่งปลูกสราง อาทิเชน อาคารพาณิชย บานเรือน 
รานคา ฯลฯ ดังนั้นชาวบาน/สมาชิกสวนใหญของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนจึงนิยมสั่งซื้อหรือนําเขาผลผลิต
ทางการเกษตรจากตลาดสดในละแวกใกลเคียง  

สําหรับการพาณิชยกรรมและการบริการ พบวาภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีสถานประกอบการ
ดานพาณิชยกรรม สถานประกอบการเทศพาณิชย รวมถึงสถานประกอบการดานบริการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.10.1 สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

    1. สถานีบริการน้ํามัน มีจํานวน 2 แหง 
 2. ศูนยการคา/หางสรรพสินคา ไมมี สวนใหญเปนซุปเปอรมารเก็ต หรือรานขายของชํา 

จํานวน 30 ราน 
 3. ตลาดสด จํานวน 1 แหง ตลาดนัด จํานวน 1 แหง 
 4. รานคาทั่วไป จํานวนประมาณ 20 ราน 

 2.10.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย 
    1. สถานธนานุบาล ไมมี 

 2.10.3 สถานประกอบการดานบริการ 
    1. โรงแรม 2 แหง จํานวนหองพักรวม 200 หอง 
 2. ไมมธีนาคาร มตีูกด ATM บริเวณหนารานสะดวกซื้อ 
 3. สถานที่จําหนายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 20 ราน 
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2.11  ขอมูลดานการเมืองและการปกครองทองถิ่น 

ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีประธานและกรรมการชุมชน เพื่อทําหนาที่ในการพัฒนา แกไขปญหา 
สรางความสามัคคีของคนในชุมชน รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือเทศบาลเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหาร
จัดการสาธารณะในเขตชุมชนตามที่เทศบาลกําหนด รายชื่อประธานและคณะกรรมการชุมชน มีดังนี ้
 2.11.1 ประธานกรรมการชุมชน 
   พรกมล  ศรีประทุม 
 2.11.2 กรรมการชุมชน 
  1. ปณิดา  ศรีประทุม 
  2.  ขนมเขง  พฤกษประพันธ 
  3. วิเชียร  รถเพ็ชร 
  4. สําเริง  มาสัมฤทธิ์ 
  5. วัณยภรณ  เลิศเมธาวสุ 
  6. บรรจง  นาคนอย 
  7. ธนยศ  รุจิธง 
  8. เอกชัย  ศรีประทุม 
 
2.12  ขอมูลดานแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

 2.12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทย 
  นิยม ยั่งยืน” 
  เปนโครงการซอมแซมระบบเสียงตามสายในชุมชน ดวยงบประมาณ 200,000 บาท มี
ระยะเวลาดําเนินการ 28 วัน ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 2.12.2 โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองทาโขลง ปงบประมาณ 2561  

 เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงคใหคนในชุมชนรวมใจกันคัดแยกขยะ ลดการใชถุงพลาสติก ไม
ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และการจัดการขยะมูลฝอยดวยหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle 
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สวนที่ 3 : ผลการวิเคราะหชุมชน 

 
3.1 ผลการวิเคราะหชุมชนโดยใชเครื่องมือสํารวจความตองการของชุมชน 

 3.1.1 แผนที่เดินดิน 
  3.1.1.1 วัตถุประสงค 
   เพื่อศึกษาทรัพยากรที่มีของชุมชน และแสดงแผนที่ของชุมชนโดยรอบที่ทําการสํารวจ 
  3.1.1.2 วิธีการดําเนินงาน 
   1. จัดกลุมลงพื้นที่สํารวจชุมชนโดยนัดหมายเพื่อมาประชุมรวมกัน 
   2. แบงกลุมจัดทําแผนที่เดินดินเพื่อใหขอมูล 
   3. แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําแผนที่เดินดิน 
   4. มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน 
  3.1.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
   จากการจัดทําแผนที่เดินดิน พบวา ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีหมูบาน บริษัท และวัด
คุณหญิงสมจีน เพื่อทํากิจกรรมชุมชน ซึ่งปรากฏขอมูลแผนที่ของชุมชนโดยรอบที่ทําการสํารวจ ดังภาพที่ 3.1 
 

 
ภาพที่ 3.1  แสดงแผนที่เดินดินของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
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 3.1.2 โองชีวิต 
  3.1.2.1 วัตถุประสงค 
   1.  เพื่อศึกษารายไดและรายจายของคนในชุมชน 
   2.  ศึกษาปญหาของชุมชนและหนทางแกไขรวมกัน 
  3.1.2.2 วิธีดําเนินการ 

1. จัดกลุมลงพื้นที่สํารวจชุมชนโดยนัดหมายเพื่อมาประชุมรวมกัน 
2. แบงกลุมจัดทําโองชีวิตเพื่อใหขอมูล 
3. แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําโองชีวิต 
4. มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน 

  3.1.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
   ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชโองชีวิต แสดงไดดังภาพที่ 3.2 
 

 
ภาพที่ 3.2  แสดงภาพโองชีวิตของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
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   จากภาพที่ 3.2 สามารถสรุปขอมูลรายรับ-รายจายหลักของคนในชุมชนได ดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที ่3.1  แสดงรายรับ-รายจายหลักของประชาชนในชุมชน 

รายรับ รายจาย 
1. คาขาย 
2. รับจางทั่วไป เชน ขับมอเตอรไซครับจาง ขับรถตู  
    รับจางเย็บผา 
3. พนักงานประจํา 
4. ทํางานบริษัท 
5. ลูกจางโรงงาน 
6. ธุรกิจสวนตัว เชน รานเสรมิสวย 

1. คาอาหาร 
2. ของใชสวนตัว 
3. การศึกษาของลูก หลาน 
4. คาน้ํา คาไฟฟา 
5. คาแกสหุงตม 
6. คาน้ํามันรถ 
7. คายา คารักษาพยาบาล 
8. ชําระหนี้สิน คาดอกเบี้ยเงินกู 
9. คาหวย คาเหลาและบุหรี่  
10. คาเขากลุม สมาคม ฯลฯ 

 
3.2  ผลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน 

 3.2.1 การวิเคราะห SWOT ในสวนของโครงสรางชุมชน 
 การศึกษากิจกรรมในสวนของโครงสรางชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวา ปญหาและอุปสรรคตางๆของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน สามารถ 
นํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการ
ดําเนินงานตอไปในปจจุบัน อนาคตวามีโอกาสขยายตัวไดมากนอยเพียงใด และนอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูล
ที่ไดจากการวิเคราะหนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบของโครงสรางชุมชนเพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียว สราง
ความรักและความสามคัคีแกคนในชุมชนตอไป รายละเอียดมีดังตอไปนี ้

 3.2.1.1  จุดแข็ง   
  จากการศึกษาขอมูลพบวา เปนสวนที่มีความสําคัญมากที่ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง มี

ความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งจุดแข็งที่
ทําใหโครงสรางของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีความเขมแข็ง มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคมชาวบานจะอาศัยและพึ่งพากัน อยูกันฉันพี่นองมี
จิตใจเอื้อเฟอเผือแผซึ่งกันและกันจึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนกันเอง อีกท้ังยังใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน 

  2.  มีวัดเปนสถานที่ท่ีสามารถพัฒนาและเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงวัฒนธรรม 
  3. มีสถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีความพรอมและศักยภาพในการจัด

การศึกษาอยูในพื้นที่ใกลเคียงชุมชน 
 3.2.1.2   จุดออน  

  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา สวนนี้ทําใหเห็นขอบกพรองบางอยางของชุมชน
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมในสวนของโครงสรางชุมชน รายละเอียดมีดังตอไปนี ้
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  1. การคมนาคม เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยียังมีไมเพียงพอและสภาพทาง
เศรษฐกิจยังไมดีเทาท่ีควรทําใหการเดินทางเขาออกชุมชนเพื่อทําธุรกิจตาง ๆ ไมสะดวกเทาที่ควร  

  2. แหลงน้ํา เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ตั้งอยูติดกับคลองหนึ่ง ซึ่งมีผักตบชวา
จํานวนมากลอยอยูในลําคลอง เปนเหตุใหน้ําในคลองเนาเสีย ทําใหคนในชุมชนไมสามารถนําน้ําจากคลองหนึ่ง
มาใชในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางชุมชน 

  3. การโทรคมนาคม เนื่องจากเปนพื้นที่นี้มีการกระจายขาวสารผานการประกาศดวย
เครื่องกระจายเสียงซึ่งมีจํานวนจํากัด ทําใหบางครั้งการติดตอสื่อสารของชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
เกิดการตกหลนของขอมูลขาวสาร  

 3.2.1.3   โอกาส 
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีปจจัยเสริมหลายอยางที่เกิดขึ้นในชุมชนเนื่องจากชุมชน

มีความเขมแข็ง มีความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน วัด โรงเรียน 
ทั้งในปจจุบันและอนาคตรายละเอียด มดีังนี ้

  1. มีหนวยงานเขามาชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เชน ธนาคารและสหกรณเพื่อ
การเกษตร วัด โรงเรียน ทําใหความชวยเหลือและรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. มีสถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับชุมชน ซึ่งสามารถเปดโอกาสทางการศึกษาให
เยาวชนมีความรูนําไปสูการพัฒนาชุมชนในอนาคต การดําเนินงานไปในทางเดียวกันจึงทําใหการทํางานของ
ชุมชนรวมกับสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3.2.1.4   อุปสรรค 
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทําใหการดําเนินงานเปนไป

อยางลาชาหรือลําบากข้ึน ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ มรีายละเอียดดังตอไปนี ้
  1. สมาชิกในชุมชนบางคนยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากสมาชิกในชุมชนบาง

คนยังมีความขัดแยงในตัวบุคคล ยังไมพอใจในการดําเนินงานของชุมชนจึงทําใหเกิดความขัดแยงกันเปน
ครั้งคราว 

  2. บางตําแหนงที่ตั้งของบานเรือนในชุมชนอยูหางกัน ทําใหเกิดความลําบากตอการ
กระจายขาวสารของทางราชการ 
  3.  ผูสูงอายุบางทานยังขาดความรูในดานเทคโนโลยี ดังนั้นจึงทําใหไมมีความรู ความ
ชํานาญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช สงผลตอการใหความรวมมือตอชุมชน ลาชา ไมทันเวลา และไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 
 3.2.2 การวิเคราะห SWOT วัฒนธรรมที่นําไปสูความเขมแข็งของชาวบานในชุมชน 

  จากการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน โดยการสอบถาม   
ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวบาน โดยเฉพาะกลุมชาวบาน
ดั้งเดิมของชุมชน ซึง่สามารถนํามาวิเคราะห หาจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง
แกไขเพ่ือพัฒนาและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  3.2.2.1 จุดแข็ง 
  วัฒนธรรมมีสวนชวยในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนนั้นใหเกิดความสมานฉันท 

สามัคคีกันในหมูคณะ ชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จะมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องตาง ๆ และมี
วัฒนธรรมที่เปนจุดเดน ดังนี้  
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  1. มีความรวมมือรวมใจกันในการทํางานของชุมชน เมื่อมีการจัดงานตาง ๆ ขึ้นชาวบาน
ก็จะมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน โดยไมตองใหใครไปบอก เพียงแตใหผูนําชุมชนประกาศ ซึ่งแสดงถึง
ความพรอมเพียงกันของชาวบาน มีความสามัคคีกัน ชุมชนมีฐานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อมีกิจกรรม
ตาง ๆ ก็สามารถลุลวงไปดวยดี 

  2. มีวัดเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จากการสอบถามชาวบานชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดเปนศูนยรวมของหมูบาน มีวัด 1 แหง คือ วัดคุณหญิงสมจีน ชาวบานใชวัด
เปนตัวเชื่อมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหคนในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกัน 

  3.2.2.2 จุดออน 
  จากการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที่สรางความสามัคคีในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนนั้น 

พบวา ยังมีบางสวนที่อาจตองทําการปรับปรุงแกไข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. เยาวชนรุนใหมยังไมคอยใหความสําคัญในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมใน

ทองถิ่นมากเทาที่ควร ตัวอยางเชน ในเทศกาลสงกรานตจะมีแตผูสูงอายุเทานั้น สวนกลุมคนทํางานหรือ
เยาวชนรุนใหมที่พักอาศัยในชุมชนสวนใหญ เปนคนที่มีภูมิลําเนาอื่น แตมาเชาบานเพื่อพักอาศัยระหวาง
ทํางานเทานั้น สวนเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนตั้งแตกําเนิด สวนมากจะเขาไปหางานทําใน
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น ๆ ทําใหในเทศกาลสงกรานต จะมีแตผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม จึงทําใหไมมีผู
สืบทอดวัฒนธรรมที่ผูใหญคิดขึ้นมา ไมมีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดไวใหคนรุนหลังไดดู 

  2. การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมสมัยใหม ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาโดยเฉพาะ
อินเตอรเน็ต ที่ชวยในการสื่อสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว อินเตอรเน็ตสามารถสรางผลดีใหกับชุมชนในแงของการ
ใหขอมูลที่เปนความรูที่เปนประโยชน แตในทางกลับกันอินเตอรเน็ตก็มีผลเสีย หากคนเราใชในทางที่ผิด ยิ่งไป
กวานั้นยังสงผลเสียตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษสืบสานตอกันมา เชน การแตงตัว การรักนวล
สงวนตัว การพูดจา และการที่ไมเคารพผูใหญ ฯลฯ เมื่อกอนเยาวชนสวนใหญที่มีเวลาชวงหลังเลิกเรียน หรือ
ชวงปดเทอม จะเลนกีฬาหรือการเลนพื้นบาน ทําใหเยาวชนรูจักปรับตัวเขากับเพื่อน แตสมัยนี้เด็ก ๆ จะเลน
เกมสคอมพิวเตอร ทําใหเปนคนขาดทักษะในการอยูรวมกันในสังคมและอาจมีนิสัยกาวราวชอบใชความรุนแรง 

  3.2.2.3 โอกาส 
  โอกาส คือ ความเปนไปไดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยเสริมในการเผยแพร

ศิลปะการแสดงออกสูสายตาของคนทั่วไป ไมใชเฉพาะคนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนเทานั้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

  1. ความไดเปรียบทางดานพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ใกลกับ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง ที่มักจัดกิจกรรมหรืองานแสดงสินคาและวัฒนธรรมบอยครั้ง ถาหาก
ชาวบานในชุมชนมีการพัฒนาฝมือในการแสดงใหมีความหลากหลายและแปลกใหม อาจมีโอกาสไดรับคัดเลือก
จากจังหวัดใหเปนตัวแทนเพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานที่จัดขึ้นนั้น ก็จะทําใหชุมชนมีชื่อเสียงมากขึ้น 
นอกจากนี้อาจไดรับการจางงานจากพ้ืนที่ตาง ๆ ทําใหชาวบานในชุมชนมีงานทํามากขึ้น และรายไดของชุมชน
ก็จะมากขึ้นตามไปดวย 

  2. การทําเปนหนังสือเผยแพรวัฒนธรรมไปยังชุมชนใกลเคียง เพือ่เผยแพรวัฒนธรรมให
เปนที่รูจัก หรือเปนการชักชวนใหอยากมาเที่ยวในงานประเพณีตาง ๆ ของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ทําใหชุมชน
วัดคุณหญิงสมจีนเปนที่รูจักมากขึ้น อาจทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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  3.2.2.4 อุปสรรค 
  อุปสรรค คือ ปจจัยตาง ๆ ที่อาจทําใหเกิดเสื่อมหรือสูญหายของวัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่น อันเนื่องมาจากการขาดสมาชิกที่เปนเยาวชนที่จะมาสานตอ 
 

 3.2.3 การวิเคราะห SWOT เศรษฐกิจในชุมชน  
  การดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ผูจัดทําโครงการไดรับทราบถึงปญหา 

และอุปสรรคตาง ๆ ของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่ง
สามารถแยกแยะปญหาอุปสรรคนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส 
และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการทราบถึงการดําเนินงานตอไปในอนาคต วามีโอกาสขยายตัวไดมากนอยเพียงใด 
และนอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําไปปรับพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑ หรือสินคาจากชุมชนใหตรงตามความตองการของตลาดตอไป ซึ่งผลการวิเคราะห มีดังนี ้

  3.2.3.1 จุดแข็ง 
  เปนสวนที่มีความสําคัญมากเพราะเปนตัวชี้วัดของความสําเร็จของการดําเนินงานซึ่ง

จุดแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีดังนี ้
  1. ชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเอง ในเรื่องของการคาขาย การรับจาง การ

บริการ สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจถาในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในเรื่องของการประกอบอาชีพ 
  2. ชุมชนมีโครงสรางการคมนาคมขนสงที่เชื่อมตอไปยังเมืองใหญ และจังหวัดใกลเคียง 

เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  3.2.3.2 จุดออน 

  จากการศึกษาและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ทําใหสามารถ
วิเคราะหจุดออนของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ไดดังนี้ 

  1. ขาดการรวมกลุมที่เขมแขง็ เพื่อรวมกันเปนกลุมผูผลิต 
  2. ไมมีแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน 

  3.2.3.3 โอกาส 
  1. ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ โดยการสงเสริมใหชุมชนไดมีการประกอบ

อาชีพจากหนวยงานตาง ๆ เชน สหกรณจังหวัดปทุมธานี ไดเขามาใหการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
สํานักงานพัฒนาสังคมอําเภอคลองหลวง ไดเขามาสงเสริมการพัฒนาอาชีพ และการรวมกลุมอาชีพตาง ๆ 
ใหแกชาวบานในชุมชน ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น   

  2. สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพ  เนื่องจากสภาพ
พื้นที่และลักษณะภูมิอากาศของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่ไมหางไกลจากกรุงเทพมหานคร 
ทําใหผลิตภัณฑของชุมชนสามารถกระจายไปขายในพื้นที่ตาง ๆ ภายในประเทศไดสะดวก ในหลายชองทาง 
การคมนาคม เชน เครื่องบิน รถยนตสวนตัว ฯลฯ 

  3.2.3.4 อุปสรรค 
  1. ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนขาดประสบการณ ในการสรางสรรคผลิตภัณฑ

ทางหัตถกรรม รวมถึงการผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพเสริมใหกับคนในชุมชนได 
  2. การรวมกลุมของคนในชุมชนเปนไปไดยาก เนื่องจากพื้นที่สวนใหญในชุมชนเปนที่

พักอาศัย และชุมชนยังขาดการสงเสริมใหจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่วัดคุณหญิงสมจีนจัดขึ้น 
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 3.2.4 การวิเคราะห SWOT การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
         จากการสํารวจชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบวา ชาวบานตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนของชุมชนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไมวาจะเปน
เรื่องของการทิ้งขยะลงคลอง เพราะจะสงผลโดยตรงตอความเปนอยูของคนในชุมชน ขอมูลเหลานี้ไดนํามาทํา
การวิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT ซึ่งเปนการหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการปองกัน 
การรับรูถึงปญหา เปนแนวทางที่จะตองปฏิบัตแิละแกไขตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  3.2.4.1 จุดแข็ง 
    เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีคลองหนึ่งผานกลางชุมชน ทําใหเปนแหลงน้ําที่

ชาวบานบางสวนใชเปนแหลงอุปโภค สวนการบริโภคจะไดน้ําจากน้ําประปาและน้ําฝน   
  3.2.4.2 จุดออน 

     จากการศึกษาพบวา ชาวบานยังไมเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนของ
ชุมชนเทาที่ควร โดยไมรูวาทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีคุณคาและประโยชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. มีการจัดการกับสิ่งแวดลอมไมดีเทาที่ควร สิ่งแวดลอมโดยทั่วไปในพื้นที่ถึงจะอยูใน
ระดับดีแตชาวบานบางกลุมยังขาดการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่พบในชุมชน 
เนื่องจากบานในแตละหลังในชุมชนยังมีถังขยะไมครบทุกหลังคาเรือน และทางหนวยงานราชการไมไดกําหนดวัน
ในการมาเก็บขยะในชุมชนที่ชัดเจน ทําใหขยะที่เกิดจากบานแตละหลังในชุมชนลนออกมานอกถังขยะ  

 
ภาพที่ 3.3 แสดงภาพปญหาขยะมูลฝอยลนถังที่เกิดข้ึนในชุมชน 

 
  3.2.4.3 โอกาส 

  มีการปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดนิทรรศการหรือการ
อบรมหรือมีการจัดตั้งโครงการอนุรักษธรรมชาติภายในชุมชน ภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
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ในเรื่องของงบประมาณหรือเปนผูนําโครงการใหแกเยาวชนในหมูบานเพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน 
รักธรรมชาติ มีการจัดระเบียบชุมชนรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ มีการกําจัดขยะที่ถูกวิธีและลดการใช
ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม  ถุงพลาสติก สารเคมี นอกจานี้ยังมีกิจกรรมดูแล
รักษาแหลงน้ําตาง ๆ เปนประจําอีกดวย 

  3.2.4.4 อุปสรรค 
  ชาวบานบางกลุมยังไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่เทาที่ควร ไมคอยรักษาความสะอาด

ทิ้งขยะไมเปนที่ ทําใหเกิดการเนาเหม็นกลายเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ
ตาง ๆ   

 
 3.2.5 การวิเคราะห  SWOT วิถีประชาธิปไตยในชุมชน  

  การศึกษากิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน สามารถนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการดําเนินงานตอไปในอนาคต วามีโอกาสขยายตัวไดมากนอย
เพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนิน
กิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของชุมชน เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเปนระเบียบวินัยในชุมชน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

  3.2.5.1 จุดแข็ง 
  เมื่อตองการความชวยเหลือหรือความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน ผูนําชุมชนจะเรียก

ประชุมสมาชิกชุมชน ณ วัดคุณหญิงสมจีน โดยสมาชิกท่ีมาประชุมจะรวมกันตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  
  3.2.5.2 จุดออน   

  เปนสวนที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยในชุมชนดําเนินไปอยางลาชา
หรือขาดประสิทธิภาพ ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตอชุมชนและบุคคลในชุมชนทั้งทางตรงและ
ทางออม ซึ่งสวนมากเกิดจากตัวของบุคคลในชุมชน ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. ขาดความรูความเขาใจในหลักประชาธิปไตย กลาวคือ ชาวบานบางสวนยังยึดถือ
ความคิดของตนเองเปนหลัก ไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่นหรือไมยอมฟงเสียงขางมาก 

  2. การไมโปรงใสในการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นมีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันซึ่ง
เปนเรื่องที่แกไขไดยาก สวนมากจะทําการซื้อเสียงดวยเงินและใหขอตกลงวาถาไดรับเลือกตั้งแลว จะดําเนิน
โครงการตาง ๆ ใหกับชาวบาน ซึ่งเปนขอตกลงที่หลอกลวงใหชาวบานหลงเชื่อ 

  3. นอนหลับทับสิทธิ์ กลาวคือ บางครอบครัวขาดการเขารวมประชุม อาจไมรูเรื่องราว
ในมติที่ประชุม เชน ไมทราบวันเลือกตั้ง ไมทราบวาใครลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงอาจทําใหเสียสิทธิ์ในการ
เลือกตั้งซึ่งจะมีผลเสียตาง ๆ มากมายตามมาที่หลัง เชน ไมมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล (สอบต.) สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (สอบจ.) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ส.ส) รวมถึงไมมีสิทธิ์รางกฎหมายและไมมีสิทธิ์รับราชการ 

  3.2.5.3 โอกาส  
  เปนสวนที่ชุมชนนาจะไดรับจากหนวยงานของภาครัฐ และเอกชน ทั้งในเรื่องความรูและ

ประสบการณในการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตย ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  1. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ หนวยงานทางราชการควรออกมาแนะนําให
ความรูและทําความเขาใจกับประชาชน เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหมากยิ่งขึ้นและชักชวนใหชาวบานทีม่สีิทธิ์ในการ
เลือกตั้งทุกคน ออกมาใชสิทธิ์และรณรงคอยาซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

  2. มีการอบรมแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหชาวบาน
ไดรับรูและเขาใจมากยิ่งขึ้น 

  3.2.5.4 อุปสรรค  
  เปนสวนที่ทําใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยใน

ชุมชน ซึ่งกิจกรรมอาจหยุดชะงักหรือขาดการเชื่อมตอระหวางผูนําชุมชนกับชาวบานในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

  1. ชาวบานบางสวนไมคอยใหความรวมมือในการเขาประชุมประจําเดือน เนื่องจาก
ชาวบานบางสวนเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานจึงไมอยากเขารวมประชุม หรือมีความขัดแยงสวนตัว
ระหวางตัวบุคคล 

  2. ขาดผูที่มีความสามารถทางการเมืองที่จะมาดํารงตําแหนงตอไป กลาวคือ ขาดบุคคล
ที่มีทักษะความสามารถและประสบการณทางการเมือง อีกทั้งคนในปจจุบันหันไปประกอบอาชีพสวนตัว
มากขึ้น จึงไมคอยใหความสนใจการเมืองเทาท่ีควร 
 
 3.2.6 การวิเคราะห SWOT การสรางความสมานฉันทในชุมชน  

  ในชุมชนหนึ่ง ๆ ยอมมีความสัมพันธกัน มีการใชชีวิตอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน แตในการอยูรวมกันนั้นทุกคนจําเปนจะตองมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีกัน มีความ
กลมเกลียวกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกันแบงปนซึ่งกันและกัน เมื่ออยูรวมกันแลวจะตองมีการทะเลาะบาดหมางกันบาง
เปนธรรมดา เพราะฉะนั้นการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุขไดนั้นทุกคนจะตองรูจักการใหอภัยและเขาใจกัน 
มีน้ําใจ มีจิตใจกวางขวาง คุณธรรมเหลานี้จะนําพาทุกคนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ พบแตความสุขความเจริญ 
ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีความสมานฉันทที่สามารถเปนแบบอยางแกชุมชนอื่นไดเปนอยางดี โดยสามารถทํา
การวิเคราะหไดตามหัวขอหลัก ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

  3.2.6.1 จุดแข็ง  
  โดยสวนมากจุดแข็งของการสรางความสมานฉันท จะเปนเรื่องการประนีประนอมในการ

เสียคาปรับและความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกัน การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในชุมชน ซึ่งสามารถสรุป
ออกมาไดพอสังเขป ดังนี้ 

  1. การเสียคาปรับ โดยสวนมากแลวการเสียคาปรับจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการกระทํา
ความผิด เชน การชกตอยการทะเลาะวิวาท การลวงเกินสิทธิของผูอื่นทั้งทางดานรางกายและทรัพยสิน ทั้งที่
เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ถาหากมีการกระทําความผิด จะมีการปรับเงินชดใชคาเสียหาย ซึ่ง
ขั้นตอนแรกจะพิจารณาจากท้ังสองฝายโดยใชวิธีการประนีประนอม ถาหากยอมความกันไมไดก็จะเจรจาโดยมี
ผูนําชุมชนเปนผูตัดสินพิจารณา ตอมาคือ สถานีตํารวจ ศาลจังหวัด ตามลําดับ  

  2. การประนีประนอม ถือเปนจุดแข็งของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เพราะนับตั้งแตมีการ
กอตั้งชุมชนขึ้นยังไมเคยมีเหตุการณใดที่รายแรง สวนนอยก็จะตกลงไดที่ผูนําชุมชน แตสวนมากแลวเรื่องราว
เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น จะมีการประนีประนอมกันไดในขั้นการพิจารณาของผูนําชุมชน นับวาเปนการสราง
ความสมานฉันทในชุมชนไดเปนอยางดี  
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  3. ความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน ดวยเหตุที่การที่ชาวบานมีการประนีประนอมกันนั้น
สงผลใหชาวบานมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีกัน ซึ่งเปนจุดแข็งอีกขอหนึ่งของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน  

  4. การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในชุมชน ผูนําชุมชนจะชักชวนและนําพาชาวบานใน
ชุมชนรวมกันจัดตั้งกลุมขึ้นเอง เชน กลุมพัฒนาชุมชน กลุมสิ่งแวดลอม โครงการรวมกันอนุรักษลําคลอง กลุม
เหลานี้ลวนกอใหเกิดความสามัคคีและความสมานฉันทกันในชุมชนได 

  3.2.6.2 จุดออน 
  จุดออนของความสมานฉันทในชุมชน โดยสวนมากแลวจะเปนเรื่องความยําเกรงตอกฎ

ของชุมชนลดลง ขอตกลงของชุมชนไมเด็ดขาดสามารถประนีประนอมได สิ่งเหลานี้กลายเปนจุดออนของชุมชน 
ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. ความยําเกรงตอของชุมชนลดลง ดวยเหตุที่มีการประนีประนอมมากเกินไปนั้น ก็มี
ผลเสียเหมือนกับดาบสองคมที่มีทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งทําใหเกิดความเคยตัวและไมหยุดพฤติกรรม
กาวราวและนิสัยที่ไมดีกอใหเกิดปญหาซ้ําซากบอย ๆ ขึ้นได 

  2. กฎชุมชนหรือขอตกลงรวมกันของชุมชนไมเด็ดขาด ดวยเหตุที่กฎชุมชนนั้นสามารถ
ยืดหยุนได จึงทําใหคนในชุมชนบางคนไมเกรงกลัวบทลงโทษเพราะคิดวาถาหากทําสิ่งที่ผิดสิ่งนั้นลงไปแลว
บทลงโทษ ก็เพียงแควากลาวตักเตือนหรือเสียคาปรับเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น 

  3.2.6.3 โอกาส 
  โอกาสของการสรางความสมานฉันทของคนในชุมชนมีหลายแนวทางที่เปนไปได เชน 

หนวยงานจากภาครัฐอาจจะใหงบประมาณแกชุมชน ในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การเลนกีฬา การรณรงค
ตอตานยาเสพติด ซึ่งเปนวิธีการสงเสริมสมานฉันทภายในชุมชน 

  3.2.6.4 อุปสรรค 
  สังคมทั่วไปไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบท ในการทํากิจกรรม การทํางาน หรือ

การประกอบอาชีพตาง ๆ ลวนมีอุปสรรคเกิดขึ้น อุปสรรคในการสรางความสมานฉันทในชุมชนไดทําการวิเคราะห
อุปสรรคสามารถสรุปออกมาไดพอสังเขป ดังนี้ 

  1. ขาดบุคลากร เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนขาดบุคลากรที่มีความรูเรื่องเกี่ยวกับ
วิธีการสรางความสมานฉันทในชุมชน จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสมารถเพื่อจะสรางความ
สมานฉันทใหเกิดข้ึนในชุมชนได 

  2. การขาดความรู ถาหากสมาชิกในชุมชนบางสวนมีพ้ืนฐานในการศึกษานอยก็จะทําให
ขาดความรูดานวิชาการซึ่งจะมีผลกระทบตอความรูความเขาใจในเรื่องการสรางความสมานฉันทได 

 
 3.2.7 การวิเคราะห SWOT การสรางภูมิคุมกันของชุมชน 
        การสํารวจขอมูลในพื้นที่ของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ในการสรางภูมิคุมกันเตรียมความพรอมของ
ชีวิต จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอมรอบขาง พบวา ชาวบานใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกดานของชุมชน 
เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพจิต ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  3.2.7.1 จุดแข็ง 

  เปนสวนที่สําคัญมากเพราะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งจุดแข็งการ
สรางภูมิคุมกันของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  1. มอีาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อยูในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ชาวบานที่เขารับการ
รักษาที่สถานีอนามัย สวนใหญจะไดรับการดูแลในดานการตรวจสุขภาพรางกาย จิตใจ และการบําบัดรักษา
สวนผูปวยที่พิการทางดานรางกาย เชน หูหนวก ตาบอด แขนขาใชงานไมได จะไดรับการดูแลจากภาครัฐเปน
อยางด ี

  2. ในสภาพของสังคมในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีความเปนอยูอยางเปนสุข ไมมีการ
ทะเลาะวิวาท ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนสวนมาก ไมวาจะเปนเรื่องอาหารการกิน เรื่องการชวยเหลือ
งานตาง ๆ เชน งานศพ งานบุญประจําป งานวันสงกรานต เปนตน  

  3.2.7.2 จุดออน 
  ในชุมชนไมมีสถานีอนามัยภายในชุมชน เมื่อเกิดการเจ็บปวยเบื้องตนหรืออุบัติเหตุที่ไม

รายแรง ไมสามารถทําการปฐมพยาบาลได จําเปนตองนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลดานนอกชุมชน  
  3.2.7.3 โอกาส 

  โอกาสในการสรางภูมิคุมกันของชุมชน จําเปนอยางยิ่งที่จะไดรับการสนับสนุน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. การไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพทําให
มีสิทธิในการเขารับการรักษาที่แตกตางกันออกไป สําหรับโรคที่พบในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ไดแก โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเรื้อน และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เปนตน 

  2. การรักษาสุขภาพ มีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ชวยเพิ่มสิทธิในการรักษาพยาบาลใหแกชาวชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 

  3. การใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ แกเด็กในชุมชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง เชน วัคซีน
ปองกันโรคหัด โรคบาดทะยัก และโรคโปลิโอ เปนตน  

  3.2.7.4 อุปสรรค 
  อุปสรรคที่พบในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนถือไดวามีสวนนอย ซึ่งจากการวิเคราะห พบวา

มีผลตอสภาพความเปนอยูทางดานตาง ๆ ของคนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนอยูบาง ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. คนสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปและผูสูงอายุ จะ

ไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่เขามามีบทบาทในการใชชีวิตของคนในชุมชน 
  2. สนามเด็กเลนของชุมชนมีอุปกรณสวนใหญมีสภาพชํารุด อาจทําใหเด็กไดรับ

อุบัติเหตุและอันตรายจากการเลน ดังนั้นภาครัฐควรใหการสนับสนุนโดยการจัดหาอุปกรณมาใหใหม เพื่อให
เด็กไดเลนและฝกทักษะของตนเองอยางเต็มที่และปลอดภัย 

  3. สภาพอากาศที่รอนเกินไป ทําใหคนในชุมชนตองระมัดระวังในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่อาจจะเกดิขึ้นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เชน โรคทองรวง  เปนตน 

  4. ลักษณะการรับประทานสวนใหญเปนการรับประทานแบบงาย ๆ ไมคอยคํานึงถึง
คุณคาทางดานโภชนาการวาครบ 5 หมูหรือไม และมีนิสัยการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิม เชน การ
รับประทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ อยูเปนประจําไมคอยเปลี่ยนชนิดของอาหาร 
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3.3 ผลการวิเคราะหครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 

 3.3.1 การวิเคราะห SWOT ของโครงสรางของครัวเรือนเปาหมาย  
  การศึกษากิจกรรมในสวนของโครงสรางครัวเรือนเปาหมายของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบวา

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของครัวเรือนเปาหมายสามารถนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการวิเคราะห
หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการดําเนินงานตอไปในปจจุบันและอนาคต วามีโอกาส
ขยายตัวไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนาระบบ
โครงสรางของครัวเรือนเปาหมาย เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียว สรางความรักและความสามัคคีแก
สมาชิกในครัวเรือนตอไป  

  3.3.1.1 จุดแข็ง   
  จากการศึกษาขอมูลพบวา สวนสําคัญที่จะทําใหครัวเรือนเปาหมายมีความเขมแข็ง 

สมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

  1. ครัวเรือนเปาหมายมีความสามัคคี สมาชิกในครัวเรือนใหความรวมมือตอการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มที ่เพื่อจะใหกิจกรรมตาง ๆ นั้นดําเนินไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2. หัวหนาครัวเรือนเปาหมายมีความเปนผูนํา มีศักยภาพในการจัดการปญหาตาง ๆ ใน
ครัวเรือนไดตามข้ันตอนที่ไดเตรียมไว สมาชิกในครัวเรือนใหความเคารพและไวใจในหัวหนาครัวเรือน 

  3. สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายมีการชวยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน ทําใหสภาพแวดลอม
ในครัวเรือนเปาหมายเปนกันเอง   

  3.3.1.2 จุดออน  
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบขอบกพรองบางอยางของครัวเรือนเปาหมายซึ่ง

จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. การคมนาคม เนื่องจากถนนที่ครัวเรือนเปาหมายใชสัญจรในทุก ๆ วัน ไมไดมีการเท 

คอนกรีตหรือราดยางมะตอย ทําใหบางครั้งทีเ่กิดฝนตกจะสงผลตอการเดินทางเขา-ออกจากบาน 
  2. แหลงน้ํา เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีคลองหนึ่งผานกลางชุมชน ซึ่งมี

ผักตบชวาลอยอยูในคลองเปนจํานวนมาก ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายนิยมใชน้ําจากคลองหนึ่งมาใชในการ
อปุโภค เนื่องจากครัวเรือนเปาหมายไมไดมีรายไดที่มากพอจะใชน้ําในการอุปโภคจากน้ําประปา 

  3. การโทรคมนาคม เนื่องจากเปนบริเวณที่ตั้งของครัวเรือนเปาหมาย ไมไดอยูในแนว
เครื่องกระจายเสียงของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มักทําใหเกิดการตกหลนของขอมูลขาวสารที่ประกาศผานตาม
เสียงตามสายจากผูนําชุมชน 

 3.3.1.3 โอกาส 
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีปจจัยเสริมหลายอยางที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเปาหมาย

เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายมีความเขมแข็ง ความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งการไดรับการสนับสนุน
บางสวนจากภาครัฐและเอกชน วัด โรงเรียน ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1. มีหนวยงานเขามาชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เชน ธนาคารและสหกรณเพื่อ
การเกษตร วัด โรงเรียน ทําใหการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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  2. มีสถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอยูในพื้นที่ใกลเคียงชุมชน ถือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายมี
ความรู ซึ่งนําไปสูการพัฒนาครัวเรือนในอนาคตได  

 3.3.1.4 อุปสรรค 
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทําใหการดําเนินงานเปนไป

อยางลาชาและลําบากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายบางคนยังไมมีเวลามากพอที่จะเขารวมกิจกรรม อาจเกิด

จากการประกอบอาชีพ ทําใหไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร  
  2. ที่ตั้งของครัวเรือนเปาหมายอยูหางจากศูนยกลางของชุมชน ทําใหเกิดความลําบาก

ตอการกระจายขาวสารของทางราชการ 
  3. สมาชิกของครัวเรือนเปาหมายยังขาดความรูในดานเทคโนโลยี เนื่องจากสมาชิก

สวนใหญเปนผูสูงอายุและเด็กเล็ก จึงไมมีความรูความชํานาญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช สงผลตอ
การใหความรวมมือตอชุมชนในการทํากิจกรรมดานตาง ๆ 
 
 3.3.2 การวิเคราะห SWOT เศรษฐกิจภายในครัวเรือนเปาหมาย  

  การดําเนินงานทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเปาหมาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
ผูจัดทําโครงการไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของครัวเรือนเปาหมาย ในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแยกแยะปญหาอุปสรรคนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการวิเคราะหจุดเดน จุด
ดอย โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการทราบถึงการดําเนินงานตอไป นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหนําไปปรับปรุงและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑหรือสินคาจาก
ครัวเรือนใหตรงตามความตองการของตลาดตอไป โดยมีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

  3.3.2.1 จุดแข็ง 
  ครัวเรือนเปาหมายสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเอง ในเรื่องของการคาขายและการ

รับจาง สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจภายในครัวเรือน เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองไดในเรื่อง
ของการประกอบอาชีพ 

  3.3.2.2 จุดออน 
  ครัวเรือนเปาหมายไมมีอาชีพเสริม ทําใหรายไดสวนใหญเกิดจากการประกอบอาชีพหลัก 

  3.3.2.3 โอกาส 
  ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานทางภาครัฐ หนวยงานทางภาครัฐใหการสงเสริมทาง

เศรษฐกิจของครัวเรือนเปาหมาย โดยการสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือนในวัยอื่น ๆ เชน วัยทํางาน ไดมีการ
ประกอบอาชีพเสริม เชน สํานักงานพัฒนาสังคม อําเภอคลองหลวง ไดเขามาสงเสริมการพัฒนาอาชีพ และ
สอนทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมแกสมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย  

  3.3.2.4 อุปสรรค 
  สมาชิกในครัวเรือนไมมีความรูหรือความคิดสรางสรรคในการคิดในการประกอบอาชีพ

เสริม เพื่อเพิ่มรายไดภายในครัวเรือน 
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 3.3.3 การวิเคราะห SWOT การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนของครัวเรือนเปาหมาย 
         จากการสํารวจครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบวา สมาชิกในครัวเรือนตาง
ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
รอบๆ ครัวเรือน เชน ปริมาณขยะในคลองหนึ่ง เนื่องจากสงผลโดยตรงตอการดํารงชีวิตประจําวันของสมาชิก
ในครัวเรือนในแงของกลิ่นรบกวน ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดนํามาทําการวิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT ซึ่งเปนการ
หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเพื่อนําไปสูการปองกัน การรับรูถึงปญหาและเปนแนวทางที่จะตอง
ปฏิบัติและแกไขตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้

  3.3.3.1 จุดแข็ง 
     การใชทรัพยากรน้ําในคลองหนึ่งรวมกันภายในชุมชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  3.3.3.2 จุดออน 
   มีการจัดการสิ่งแวดลอมไมดีเทาที่ควรโดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะ เนื่องจากครัวเรือน

เปาหมายมีถังขยะไมครบทุกหลังคาเรือน และทางหนวยงานราชการไมไดกําหนดวันในการมาเก็บขยะในชุมชน
ที่ชัดเจน ทําใหขยะลนออกมานอกถังขยะ  

  3.3.3.3 โอกาส 
  จากการศึกษาพบวา โอกาสที่สมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย จะไดรับปจจัยเสริมเรื่องการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนของชุมชนมีหลายดาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. มีการปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดบอรดประชาสัมพันธ

โครงการอนุรักษธรรมชาติภายในชุมชนภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในเรื่องของงบประมาณและ
การเปนผูนําโครงการใหแกเยาวชนในหมูบาน เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน รักธรรมชาติ มีการจัด
ระเบียบชุมชน รักษาความสะอาดที่สาธารณะ มีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี และลดการใชผลิตภัณฑที่สงผลกระทบ
โดยตรงตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม ถุงพลาสติก  สารเคมี  มีกิจกรรมดูแลรักษาแหลงน้ําตาง ๆ 

  2. หัวหนาครัวเรือนเปาหมาย มีสวนสําคัญในการชวยแกไขปญหาโดยเปนแบบอยางที่ดี
แกสมาชิกในครัวเรือน สนับสนุนและสรางความเขาใจในปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนของ
ชุมชน หากหัวหนาครัวเรือนใหความสําคัญ ชักชวนใหสมาชิกในครัวเรือน เขามามีสวนรวมในการแกไข ก็จะ
ทําใหปญหาลดลงหรือเบาบางลงได 

  3.3.3.4 อุปสรรค 
  สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายบางคนยังขาดความรวมมือกับเจาหนาที่ไมคอยรักษาความ

สะอาดทิ้งขยะไมเปนที่ทําใหเกิดการเนาเหม็นกลายเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด โรคภัย
ไขเจ็บตาง ๆ   

 
 3.3.4 การวิเคราะห  SWOT วิถีประชาธิปไตยของครัวเรือนเปาหมาย  

  การศึกษากิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ของครัวเรือนเปาหมาย สามารถนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี  SWOT เปนการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการดําเนินงานตอไปในอนาคตวามีโอกาสขยายตัวไดมากนอย
เพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินกิจกรรม
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ทางวิถีประชาธิปไตยของครัวเรือนเปาหมาย เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเปนระเบียบวินัยในครัวเรือน 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

  3.3.4.1 จุดแข็ง 
  จากการศึกษาพบวา เปนสวนที่มีความสําคัญมากเพราะเปนตัวชี้วัดของความสําเร็จของ

การดําเนินกิจกรรม ซึ่งจุดแข็งของการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของครัวเรือนเปาหมาย มีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

  1. สมาชิกทุกคนในครัวเรือนมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ที่ทางชุมชนจัดขึ้น เชน งานปใหม งานสงกรานต งานลอยกระทง โดยหัวหนาครัวเรือนจะสอบถามความ
คิดเห็นของสมาชิกในครัวเรือน โดยเสนอวันและเวลาใหกับสมาชิกทราบ และใหสมาชิกออกเสียงสนับสนุนโดย
การยกมือ 

  2. สมาชิกในครัวเรือนใหความเคารพหัวหนาครัวเรือน กลาวคือ สมาชิกในครัวเรือน
ทุกคนจะถือวาหัวหนาครัวเรือนเปนผูนําของทุกคนในครัวเรือน และเชื่อวาหัวหนาครัวเรือนจะเปนปากเสียง
ของสมาชิกในการติดตอหรือประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 

  3.3.4.2 จุดออน   
  ขาดความรูความเขาใจในหลักประชาธิปไตย กลาวคือ สมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย

บางสวนยังยึดถือความคิดของตนเองเปนหลัก ไมยอมรับฟงความคิดเห็นคนอื่น ไมยอมฟงเสียงขางมาก 
  3.3.4.3 โอกาส  

  เปนสวนที่ครัวเรือนเปาหมายนาจะไดรับจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
เรื่องความรูและประสบการณในการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยซึ่งรายละเอียด มดีังนี้ 

  1. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ หนวยงานทางราชการควรออกมาแนะนําให
ความรูและทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหมากยิ่งขึ้นและชักชวนให สมาชิกท่ีมีสิทธิ์ในการ
เลือกตั้งทุกคนออกมาใชสิทธิ์และรณรงคอยาซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

  2. มีการอบรมแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหสมาชิก
ในครัวเรือนเปาหมายไดรูและเขาใจมากยิ่งขึ้น 

  3.3.4.4 อุปสรรค  
  สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายบางสวนไมคอยใหความรวมมือในการเขาประชุม อาจ

เนื่องจากสมาชิกบางสวนเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหรือไมอยากเขารวมประชุมเพราะอาจมีความ
ขัดแยงสวนตัวระหวางตัวบุคคล 
 
 3.3.5 การวิเคราะห SWOT การสรางความสมานฉันทในครัวเรือนเปาหมาย  

  ในครอบครัวหนึ่ง ๆ ยอมมีความสัมพันธกัน  มีการใชชีวิตอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แตในการอยูรวมกันนั้นสมาชิกทุกคนจําเปนจะตองมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีกัน 
มีความกลมเกลียวกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกันแบงปนซึ่งกันและกัน เมื่ออยูรวมกันแลวจะตองมีการทะเลาะ
บาดหมางกันบางเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุขไดนั้นสมาชิกทุกคนจะตองรูจัก
การใหอภัย และเขาใจกัน มีน้ําใจ มีจิตใจกวางขวาง คุณธรรมเหลานี้จะนําพาสมาชิกทุกคนในครัวเรือนพบแต
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ความสงบสุข ครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีความสมานฉันทที่สามารถเปนแบบอยางแก
ครัวเรือนอ่ืน  ๆ ไดเปนอยางดี  โดยสามารถทําการวิเคราะหไดตามหัวขอใหญ ๆ ไดดังนี้ 

  3.3.5.1 จุดแข็ง  
  โดยสวนมากจุดแข็งของการสรางความสามานฉันทจะเปนเรื่อง การประนีประนอม                 

และความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกัน การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในครัวเรือน ซึ่งสามารถสรุปออกมาได
พอสังเขป ดังนี้ 

  1. เมื่อมีการขัดแยงกันระหวางสมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย หัวหนาครัวเรือนจะเรียกคู
ขัดแยงมาทําการประนีประนอมกัน ซึ่งการประนีประนอมเปนจุดแข็งของครัวเรือนเปาหมาย เพราะเปนวิธีที่
นิยมใชมาตั้งแตสมัย ปู ยา ตา ยาย เมื่อไดมีการประนีประนอมกันแลว ขอขัดแยงตาง ๆ มักจะจบลง นับวา
เปนการสรางความสมานฉันทในครัวเรือนไดเปนอยางดี  

  2. ความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน ดวยเหตุที่การที่สมาชิกในครัวเรือนมีการ
ประนีประนอมกันนั้นสงผลใหสมาชิกมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีกัน ซึ่งเปนจุดแข็งอีกขอหนึ่งของ
ครัวเรือนเปาหมาย อันจะนําพาใหครัวเรือนเกิดความเขมแข็งขึ้น 

  3.3.5.2 จุดออน 
  จุดออนของความสมานฉันทในครัวเรือนเปาหมาย โดยสวนมากแลวจะเปนเรื่องความ0

ยําเกรงตอกฎของครัวเรือนลดลง ขอตกลงของครัวเรือนไมเด็ดขาดสามารถประนีประนอมได สิ่งเหลานี้
กลายเปนจุดออนของครัวเรือนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ความยําเกรงตอกฎของครัวเรือนลดลง ดวยเหตุที่มีการประนีประนอมมากเกินไป   
ก็มีผลเสียเหมือนกับดาบสองคมที่มีทั้งดานดีและดานลบ ซึ่งทําใหเกิดความเคยตัวและไมหยุดพฤติกรรม
กาวราวและนิสัยที่ไมดีกอใหเกิดปญหาซ้ําซากบอย ๆ ขึ้นได 

  2. กฎครัวเรือนหรือขอตกลงรวมกันของครัวเรือนไมเด็ดขาดและสามารถยืดหยุนได 
จึงทําใหสมาชิกในครัวเรือนบางคนไมเกรงกลัวบทลงโทษ เพราะคิดวาถาหากทําสิ่งที่ผิดสิ่งนั้นลงไปแลว
บทลงโทษก็เพียงแควากลาวตักเตือนเล็ก ๆ นอย ๆ 

  3.3.5.3 โอกาส 
  โอกาสของการสรางความสมานฉันทของสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายมีหลายแนวทางที่

เปนไปได ดังนี้ 
  1. หนวยงานจากภาครัฐอาจใหงบประมาณแกชุมชน เพื่อที่จะใหชุมชนนั้นนํางบประมาณ

ไปใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ แกทุกครัวเรือน เชน การเลนกีฬา การรณรงคตอตานยาเสพติด ซึ่งเปนวิธีการ
สงเสริมสมานฉันทภายในชุมชนรวมถึงครัวเรือนดวย 

  2. ครัวเรือนเขมแข็ง ในการจัดกิจกรรมสมานฉันทของชุมชน สมาชิกในครัวเรือนบางคน
จะไดรวมกันทํากิจกรรมกับชาวบานคนอื่น ๆ ในชุมชน เชน รวมกลุมผลิตสินคาหัตถกรรม เครื่องจักสาน หรือ
การเพาะเห็ด ซึ่งกลุมแตละกลุมจะตองมีความสมานฉันทกันในการดําเนินการทํางานกิจกรรมภายในกลุม จึง
จะประสบความสําเร็จและทําใหชุมชนเขมแข็งตอไป 
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 3.3.5.4 อุปสรรค 
  ในสังคมทั่วไปไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบทในการทํากิจกรรมทํางาน การ

ประกอบอาชีพตาง ๆ ลวนมีอุปสรรคดวยกันทั้งนั้น อุปสรรคในการสรางความสมานฉันทในครัวเรือน สามารถ
สรุปออกมาไดพอสังเขป ดังนี้ 

   1. เนื่องจากครัวเรือนเปาหมาย เปนครัวเรือนที่มีบริเวณบานในแงของสิ่งปลูกสราง
ขนาดเล็ก อีกท้ังจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายแตละครัวเรือนมีจํานวนมาก ทําใหเกิดความแออัดในการ
อยูอาศัย สงผลใหเกิดอุปสรรคในการประกอบอาชีพบางอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน เชน การทําผลิตภัณฑ
กลวยฉาบ รวมถึงการคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ นอกจากนี้การขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับวิธีการที่จะสราง
ความสมานฉันทในครัวเรือน เนื่องจากสมาชิกสวนใหญในครัวเรือนตองประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยง
ครอบครัว ความใสใจในการหาความรูเรื่องการสรางความสมานฉันทอาจลดลง เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

  2. ถาหากสมาชิกในครัวเรือนบางสวนมีพื้นฐานในการศึกษานอย ก็จะทําใหขาดความรู
ดานวิชาการซึ่งจะมีผลกระทบตอความรูความเขาใจในเรื่องการสรางความสมานฉันทได 

 
 3.3.6 การวิเคราะห SWOT การสรางภูมิคุมกันของครัวเรือนเปาหมาย 
         การสํารวจขอมูลในพื้นที่ของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ในการสรางภูมิคุมกัน
เตรียมความพรอมของชีวิต จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอมรอบขาง พบวา สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมทุกดานของชุมชนตามที่หัวหนาครัวเรือนขอความรวมมือ เพื่อเปนการเสริมสราง
สุขภาพจิต ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมของตนเองและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  3.3.6.1 จุดแข็ง 
  เปนสวนที่สําคัญมากเพราะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งจุดแข็งการ

สรางภูมิคุมกันของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. ครัวเรือนเปาหมายไดมีการติดตั้งตูยาสามัญประจําบานในแตละครัวเรือน ซึ่งถาเกิด

การเจ็บปวยเบื้องตนก็จะสามารถปฐมพยาบาลเองได แตถาเจ็บปวยมากกวานั้น หัวหนาครัวเรือนจะมีการสง
ตัวสมาชิกในครัวเรือนที่ปวยตอไปยังโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด 

  2. ในชวงเย็นหลังเลิกงาน สมาชิกบางสวนของครัวเรือนเปาหมายจะพากันไปออก
กําลังกายที่ลานกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเดิน-วิ่ง กิจกรรมเตนแอโรบิค โดยกิจกรรมเหลานี้มีประโยชนตอรางกาย 
คือ ทําใหรางกายแข็งแรงระบบไหลเวียนโลหิตดีและชวยเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหแกรางกาย    

  3. ในสภาพของสังคมในครัวเรือนเปาหมาย จะอยูอยางเปนสุขไมมีการทะเลาะวิวาท 
ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนสวนมาก  

  3.3.6.2 จุดออน 
  จากการสํารวจขอมูลสาธารณสุขของครัวเรือนเปาหมาย ทําใหทราบถึงปญหาและ

จุดออนที่เกดิขึ้นในดานตาง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. สถานที่และอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากที่ตั้งของ

ครัวเรือนเปาหมาย มีการคมนาคมไมสะดวก ทําใหการสัญจรเปนไปอยางยากลําบาก ถามีสมาชิกในครัวเรือน
เจ็บปวยกะทันหัน การที่จะนําตัวสมาชิกคนนั้นไปสงโรงพยาบาลจะเปนไปอยางทุลักทุเล 



OP.2 

27 
 

  2. มีบุคลากรไมเพียงพอ ในการใหบริการชวยเหลือและดูแลผูปวยในครัวเรือนเปาหมาย
พบวา ไมมีสมาชิกคนใดในครัวเรือนมีความรูในการปฐมพยาบาลหรือการใชยาสามัญประจําบานในเบื้องตน  

  3.3.6.3 โอกาส 
  โอกาสในการสรางภูมิคุมกันของครัวเรือนเปาหมาย จําเปนอยางยิ่งที่จะไดรับการ

สนับสนุนและไดรับปจจัยเสริม มีรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. การไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพทําให

มีสิทธิในการเขารับการรักษาที่แตกตางกันออกไป สําหรับโรคที่พบในครัวเรือนเปาหมายไดแก โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ เปนตน 

  2. การรักษาสุขภาพ มีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ชวยเพิ่มสิทธิในการรักษาพยาบาลใหแกครัวเรือนเปาหมาย 

  3. การใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ แกเด็กเล็กในครัวเรือนตัวอยาง เชน วัคซีนปองกัน
โรคหัด โรคบาดทะยัก และโรคโปลิโอ เปนตน อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 

  3.3.6.4 อุปสรรค 
  อุปสรรคที่พบในครัวเรือนเปาหมายถือไดวามีมาก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา มีผลตอ

สภาพความเปนอยูทางดานตาง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะผูสูงอายุ จะ

ไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่เขามามีบทบาทในการใชชีวิต 
  2. อุปกรณประกอบอาหารภายในครัวเรือนสวนใหญมีสภาพชํารุด และไมไดมาตรฐาน 

หากใชในการประกอบอาหารเพื่อการบริโภค อาจสงผลเสียตอรางกาย ดังนั้นภาครัฐควรใหการสนับสนุนโดย
การจัดหาอุปกรณมาใหใหม  

  3. สภาพอากาศที่รอนเกินไป ทําใหสมาชิกในครัวเรือน ไมคอยระมัดระวังในเรื่องของ
การรับประทานอาหาร ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสในการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือนได เชน โรคทองรวง 
เปนตน  

  4. ลักษณะการรับประทาน สวนใหญเปนการรับประทานแบบงายๆ ไมคอยคํานึงถึง
คุณคาทางดานโภชนาการวาครบ 5 หมูหรือไม และมีนิสัยการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิม เชน การ
รับประทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ อยูเปนประจําไมคอยเปลี่ยนชนิดของอาหาร 
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สวนที่ 4 : สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สภาพปญหา ความตองการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเปาหมาย 

4.1.1 สภาพปญหา 
 ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมไมมีอาชีพเสริม ทําใหรายไดสวนใหญเกิดจากการประกอบ

อาชีพหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจไมเพียงพอตอการใชในดํารงชีวิตในแตละเดือน ทําใหชาวบานในชุมชนบางสวน
มักจะไปหยิบยืมเงินจากนายทุนเงินกูนอกระบบ หรือใชบริการจากสถานธนานุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  

4.1.2 ความตองการ 
 ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมสวนใหญไมมีอาชีพเสริมและตองการประกอบอาชีพเสริมที่ใชทุน

เริ่มตนในการประกอบอาชีพไมมากนัก เพื่อหารายไดมาใชจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก  
4.1.3 โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเปาหมาย 

ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนที่สนใจในการประกอบอาชีพเสริม ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะนําไปตอยอดเพื่อประกอบอาชีพเสริม เชน การจัดโครงการ
ฝกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น รวมถึงแนะนําแหลงเรียนรู แหลงวัตถุดิบ และตลาดเพื่อกระจายผลผลิตที่ไดจาก
อาชีพเสริมนั้น 
 
4.2  สรุปความตองการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหนวยงาน เครือขายประชารัฐที่เกี่ยวของ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะตัวแทนภาครัฐ มีความประสงคที่จะจัด
โครงการสอนการเพาะปลูกเห็ด รวมถึงวิธีการดูแลรักษาเห็ด เนื่องจากการเพาะปลูกเห็ดจัดเปนอาชีพเสริมที่ใช
ทุนในการเริ่มตนประกอบอาชีพไมสูงมากนัก อีกทั้งการดูแลรักษาไมยุงยากและใชเวลาไมมาก โดยชาวบานใน
ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนที่สนใจรวมโครงการ สามารถใชเวลาหลังจากการประกอบอาชีพหลักมาเพาะปลูก
เห็ดได ซึ่งโครงการนี้ทางหลักสูตรจะเชิญวิทยากรที่มีประสบการณในการเพาะปลูกเห็ด มาแนะนําวิธีการ
เพาะปลูก วิธีการดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงแหลงกระจายผลผลิต แกชาวบานในชุมชนที่สนใจ
รวมโครงการ ทั้งนี้ทางหลักสูตรสาขาคณิตศาสตรประยุกตจะจัดเตรียมอุปกรณที่ใชในโครงการสอนการ
เพาะปลูกเห็ด ใหชาวบานทีเ่ขารวมโครงการไดรวมปฏิบัติจริง 

 
4.3  ขอเสนอแนะ จุดเนน โครงการพัฒนาที่สงผลตอความสําเร็จ (Quick Win Project) 

  ในเบื้องตนโครงการนี้จะเปนการสงเสริมใหครัวเรือนเปาหมายหรือชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิง
สมจีนที่สนใจในการประกอบอาชีพเสริม สามารถเพาะปลูกเห็ดไดดวยตนเองและนําผลผลิตที่ไดมาใชในการ
บริโภคภายในครัวเรือน เพื่อเปนลดคาใชจายในการซื้อเห็ด ถาหากผลผลิตที่ไดมากเกินกวาการบริโภคภายใน
ครัวเรือน ทางครัวเรือนสามารถนําผลผลิตดังกลาวไปวางขายภายในชุมชนได ทั้งนี้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตจะประสานหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใหชวยจัดหาแหลงหรือตลาดเพื่อระบายผลผลิตที่ไดจาก
โครงการเพาะปลูกเห็ด ในพื้นท่ีนอกชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
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4.4 แผนการดําเนนิงาน (Quick Win Project)  

4.4.1 แผนการดําเนินงาน (Quick Win Project) 3 เดือน 
  จากการดําเนินการจัดกิจกรรม “ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิง
สมจีนดวยการเพาะเห็ด” โดยการเชิญวิทยากรที่ความเชี่ยวชาญโดยตรงในดานการเพาะเห็ด การทําฟารมเห็ด 
ฯลฯ แลว ครัวเรือนเปาหมายหรือชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนที่สนใจในการประกอบอาชีพเสริมจะ
สามารถเพาะปลูกเห็ดชนิดตาง ๆ เชน เห็ดฟาง เห็ดนางฟา และเห็ดนางฟาภูฐาน รวมถึงรูจักการดูแลรักษา
ผลผลิตอยางถูกวิธีไดดวยตัวเอง จากนั้นระหวางที่เห็ดกําลังจะออกผลผลิต ทางสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
จะประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อเตรียมความพรอมใหกับครัวเรือน
เปาหมายหรือชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนที่สนใจในเพาะเห็ดเพื่อการประกอบอาชีพเสริม สามารถ
บันทึกรายได คาใชจายในแตละสัปดาหของครัวเรือนได นอกจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนแลว ทางสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต จะสงเสริมการขยายชองทางการกระจายผลผลิตที่ไดจากการเพาะเห็ดผานทางออนไลน 
เพื่อเปดโอกาสในการกระจายผลผลิตใหหลากหลายชองทางมากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร
ดูแลอยางใกลชิด เมื่อเห็ดออกผลผลิตแลว ครัวเรือนเปาหมายหรือชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนที่สนใจ
ในการเพาะเห็ดเพื่อการประกอบอาชีพเสริม จะสามารถขายผลผลิตในพื้นที่ใกลเคียงไดในระยะแรก และขยาย
ขอบเขตพ้ืนที่การขายผลผลิตไดกวางขึ้นในระยะถัดไป ซึ่งแสดงแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 4 เดือน ไดดัง
ตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 4 เดือน 

ที ่ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน (พ.ศ. 2562) 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
1 ดําเนินการจัดกิจกรรม “ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน
ดวยการเพาะเห็ด” (23 มีนาคม 2562) 

        

2 เริ่มเพาะเห็ด (23 - 24 มีนาคม 2562)         
3 อบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน (30 มีนาคม 2562)         
4 อบรมการขยายชองทางการกระจายผลผลิตที่ได

จากการเพาะเห็ดผานทางออนไลน (30 มีนาคม 
2562) 

        

5 ระยะเวลาที่รอเห็ดออกผลผลิต จนถึงการเก็บ
เกี่ยว (รุนที่ 1) 

        

6 การกระจายผลผลิต (รุนที่ 1)         
7 ระยะเวลาพักฟน (อยางนอย 1 เดือน)         
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4.4.2 แผนการดําเนินงาน (Quick Win Project) 3 – 5 ป 
  จากการเพาะเห็ดในรุนแรก ทางสาขาวิชาคณิตศาสตรแระยุกต จะดําเนินการเพิ่มกอนเชื้อเห็ด 
ชนิดของเห็ด และมีการเปลี่ยนแปลงอาหารและวัสดุที่ใชในการเพาะเห็ด สําหรับการเพาะเห็ดในรุนที่ 2 3 และ 
4 ตามลําดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.2  
 

ตารางที่ 4.2 แสดงแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 3 – 5 ป 

ที ่ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน (ป พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 สํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในชุมชน

วัดคุณหญิงสมจีน 
          

จัดกิจกรรม “ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน
เปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนดวยการเพาะ
เห็ด” (23 มีนาคม 2562) 

  
 

        

2 เริ่มเพาะเห็ด (รุนที่ 1) (23 - 24 มีนาคม 2562)           
3 อบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน (30 มีนาคม 2562)           

อบรมการขยายชองทางการกระจายผลผลิตที่ได
จากการเพาะเห็ดผานทางออนไลน (30 มีนาคม 
2562) 

          

4 ระยะเวลาที่รอเห็ดออกผลผลิต จนถึงการเก็บเก่ียว 
(รุนที่ 1) 

          

การกระจายผลผลิต (รุนที่ 1)           
ระยะเวลาพักฟน (อยางนอย 1 เดือน)           

5 เริ่มเพาะเห็ดในรุนที่ 2 โดยเพิ่มกอนเชื้อเห็ด จาก
การลงมือผสมกอนเชื้อเห็ดชนิดตางๆ กันเอง
ภายในครัวเรือน 

          

ระยะเวลาที่รอเห็ดออกผลผลิต จนถึงการเก็บเก่ียว 
(รุนที่ 2) 

          

การกระจายผลผลิต (รุนที่ 2)           
ระยะเวลาพักฟน (อยางนอย 2 เดือน)           

6 เริ่มเพาะเห็ดในรุนที่ 3            
ระยะเวลาที่รอเห็ดออกผลผลิต จนถึงการเก็บเก่ียว 
(รุนที่ 3) 

          

การกระจายผลผลิต (รุนที่ 3)           
ระยะเวลาพักฟน (อยางนอย 2 เดือน)           

7 เปลี่ยนอาหารและวัสดุที่ใชในการเพาะเห็ด           
8 เริ่มเพาะเห็ดในรุนที่ 4            

ระยะเวลาที่รอเห็ดออกผลผลิต จนถึงการเก็บเก่ียว           
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ที ่ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน (ป พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 2565 
(รุนที่ 4) 
การกระจายผลผลิต (รุนที่ 4)           
ระยะเวลาพักฟน (อยางนอย 2 เดือน)           

 

 


