
 
 

บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ ในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา

ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 

2547 มาตรา 7ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา

ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ

เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐาน

ชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน

พันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง

เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ

เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และ

ท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่นตอบสนองต่อนโยบายของ

มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีกระบวนการ/

วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่ง

เป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  โดยการออกแบบการท างานเพ่ือ
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สร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพื้นที่เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุก

คณะร่วมกับองค์กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และเกิดการพัฒนาระบบ

การรับรองคุณภาพงานวิชาการเพ่ือสังคม ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนด

แนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน

ประสานงาน และด าเนินโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการ

วิชาการโดยในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  โดยความร่วมมือกันของทุก

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัด

สระแก้ว 25 หมู่บ้าน  ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 6 

หมู่บ้าน การด าเนินงานในระยะแรกเป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริง

ของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่

การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงจัดท าโครงการ

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน

ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิต

ตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ 

เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชน

หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

ชุมชนคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 เป็นอีกหนึ่งชุมชนในเขตต าบลคูบางหลวง อ าเภอ

ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ที่มีความน่าสนใจในการพัฒนา เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประชากรตก

เกณฑ์ จปฐ. จ านวนมากในด้านการมีงานท าและรายได้ ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่ง

ประชาชนในชุมชนที่ตกเกณฑ์นั้นมีทักษะความด้านการประกอบอาหาร และอ่ืนๆ ที่น่าพัฒนาได้ 

ผู้วิจัยจึงคิดศึกษาการวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ต าบลคูบางหลวง 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยการใช้วิธีวิเคราะห์บริบทชุมชน วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนา

หรือการยกระดับด้วย TOWS matrix Model และการเลือกกิจกรรมในการส่งเสริมเชิงการยกระดับ

การพัฒนา เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือตกผลึกความคิดทักษะภูมิรู้ของ
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ประชาชนร่วมกับวิชาการจากผู้วิจัย เพ่ิมโอกาสลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในชุมชน ส่งผลให้เกิด

ความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ต่อไป  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการเก็บรักษา วิธีการท า การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค้าพริกแกง น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจี๊ยบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งยกระดับเป็นกลุ่มอาชีพของชุมชน 
3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
4)  เพ่ือลดปัญหาด้านการว่างงานของแม่บ้านและผู้สู งอายุในชุมชนและครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมาย 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
          กลุ่มเป้ำหมำย 
  ครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 16 คน   
 
 พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่ 11 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธานี 
 
1.4 ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 
 

เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1.  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน  จาก 16 ครัวเรือน 
2.  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พริกแกงต ามือ น้ าพริกปลา

ย่าง และน้ ากระเจี๊ยบ 
3.  รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 5 

 เชิงคุณภำพ   
-กลุ่มที่เป็นเป้าหมายปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
 

หมู่บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ 11 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในการดูแลการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ต าบลคูบางหลวงอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ต าบลคูบางหลวงอยู่
ห่างจากอ าเภอลาดหลุมแก้วระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานีไปทางเหนือ 
เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร 

2.1.1 สภำพภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีล าคลองหลายสาย  ซึ่งเหมาะสมต่อการท าการเกษตรทุกหมู่บ้าน 

เช่น คลองบางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองบางโพธิ์เหนือ คลองพระมหาโยธา คลองบางหลวง คลอง
เจ้า คลองหม่อม คลองบางโพธิ์ใหม่ คลองคูขวางมอญ คลองคูขวางไทย คลองบางเตย และคลองบาง
โพธิ์    

2.1.2 สภำพภูมิอำกำศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - 

เมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน  และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม 
2.1.3 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ในปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ท าให้น้ าท่วมเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สภาพดิน

เสื่อมสภาพ ท าให้การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบัน อดีตคนในชุมชนจะเป็นคน
พ้ืนถิ่นปทุมธานี และมีคนไทยเชื้อสายมอญอพยพเข้ามาอยู่ ชุมชนจึงใหญ่มากขึ้น และปัจจุบันมี
โรงงานอุตสาหกรรมขยายเข้ามาในเขตต าบลคูบางหลวงท าให้มีประชากรแฝงจ านวนมาก เช่น คนไทย
จากภาคอ่ืนๆ และคนต่างด้าว การเข้ามาของอุตสาหกรรมยังท าให้ลักษณะบ้านเรือนมีการ
เปลี่ยนแปลงจากบ้านเดี่ยว เป็นหมู่บ้านจัดสรร และหอพักเพ่ิมเข้ามา  

2.1.4 จ ำนวนครัวเรือนและประชำกร 
จ านวนหลังคาเรือน 668 หลังคาเรือนประชากรชาย จ านวน 481 คนประชากรหญิง จ านวน 540 

คน รวมประชากร ทั้งหมด 1,021  คน          
2.1.4 กำรประกอบอำชีพ 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และเกษตรกรรม 
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2.2 ระบบสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
 

ต าบลคูบางหลวงอยู่ห่ างจากตัวจังหวัดปทุมธานี  ไปทางเหนือประมาณ  11  กิโลเมตร           
การเดินทาง  ในปัจจุบันสะดวกสบาย  โดยเดินทางทางรถยนต์  มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาย
หลักท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่ง  คือ ถนนปทุมธานี - บางเลน มีรถประจ าทางร่วมบริการผ่าน คือ สาย
ปทุมธานี – นนทบุรี, สายปทุมธานี - บางเลน, สายปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว, สายปทุมธานี-วัดเจดีย์หอย, 
สายปทุมธานี-ประตูน้ าสิงหนาท จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างโดยการติดต่อประสานงานและให้การอุดหนุน
งบประมาณไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างในเขตต าบลคูบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบาง
หลวงออกบริการซ่อมบ ารุงรักษา การประปาอาศัยการประปาจังหวัดปทุมธานี และ บ่อบาดาล หมู่ที่ 
11 ตั้งอยู่ บริเวณวัดสุวรรณจินดาราม และใช้การประปาภูมิภาค  การสื่อสารและโทรคมนาคม ส่วนใหญ่
ใช้  มือถือในการติดต่อสื่อสาร 
  
2.3 ข้อมูลด้ำนสังคม  
 

- ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย 

ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว และขยายมาเป็นทาวโฮม และหอพัก เมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้า
มาในปัจจุบัน 

- การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันน้อย แต่ที่มีการรวมกลุ่ม คือ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
และกลุ่ม อสม. เป็นต้น 

- ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ 

ชุมชนค่อนข้างมีความขัดแย่งภายใน เนื่องจากผู้น าชุมชนขาดความเข้มแข็ง และมีภาวะการ
เป็นนักพัฒนาน้อย เป็นเหตุให้ขัดแย่งทางอุดมการณ์แต่ก็ไม่มากนัก 

- ปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญ 

ชุมชนไม่มีปราชญ์ชุมชน แต่ชุมชนมีความภูมิปัญญาด้านการท าขนมไทย ข้าวแช่ และ
เครื่องแกงสูตรโบราณ  
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2.4 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
 

 ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  มีสถานศึกษาในเขตต าบลคูบางหลวง  คือ
โรงเรียนวัดจันทาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม, โรงเรยีนคลองบางโพธิ์, โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง 

 
2.5 ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคูบางหลวง  2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคูบางหลวง หมู่ที่ 1 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง หมู่ที่ 6 

 
2.6 ข้อมูลด้ำนศำสนำ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

2.6.1 กำรศำสนำ 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม  หมู่ที่ 6 อาศัยวัดในต าบล  

3 แห่ง คือวัดจันทาราม, วัดสุวรรณจินดาราม, วัดคูบางหลวงวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรมีมัสยิดในต าบล  
4 แห่ง คือมัสยิดเราะห์มะตุ้ลเลาะห์ หมู่ที่ 3, มัสยิดอัลฮุสนา หมู่ที่ 3, มัสยิดฟัตลุลลอฮีตาอาลา หมู่ที่ 
4, มัสยิดญ่าเมี๊ยะอตัตตักวา หมู่ที่ 5 ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

 2.6.2 ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบางหลวง ได้อนุรักษ์สืบทอดมาเป็นเวลานาน โดยในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ 
เช่น รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 
2.7 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
 2.7.1 โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ/รำยได้ประชำกร 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา
คือรับจ้างบริษัทเอกชน  ซึ่งถ้าหากค านวณรายได้ของประชาชน/คน/ปี ประชากรจะมีรายได้เฉลี่ย 23,000 
บาท/คน/ปี 
 2.7.2 กำรเกษตรกรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรได้แก่  ข้าว  การเลี้ยงสัตว์  สวนผลไม้  และ
พืชผลต่างๆ 
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 2.7.3 กำรอุตสำหกรรม 
 การประกอบอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง  ส่วนใหญ่ราษฎรในพ้ืนที่ไม่ได้
เป็นเจ้าของกิจการ  แต่เป็นของผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนประกอบอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
จ านวน 116 แห่ง 
 2.7.4 กำรพำณิชยกรรม / กำรบริกำร มีจ านวน 268 แห่ง ในเขตหมู่ที่ 11 และต าบลคูบาง
หลวง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ประเภทกิจการค้า: ห้องเช่า      94 แห่ง 
 2. ประเภทกิจการค้า: (ร้านค้าช า, ร้านขายอาหาร)     94 แห่ง 
 3. ประเภทกิจการค้า: ค้าของเก่า      10 แห่ง 
 4. ประเภทกิจการค้า: ร้านเสริมสวย, ร้านตัดผม, ร้านตัดผ้า     7 แห่ง 
 5. ประเภทกิจการค้า: ผลิตและจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง   14 แห่ง 
 6. ประเภทกิจการค้า: เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์   8 แห่ง 
 7. ประเภทกิจการค้า: อู่ซ่อมรถยนต์, รถจักรยานยนต์    
 จ าหน่ายติดตั้งเครื่องเสียง แอร์ อะไหล่ยนต์ทุกชนิด   17 แห่ง 
 8. ประเภทกิจการค้า: สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง, แก๊ส   7 แห่ง 
 9. ประเภทกิจการค้า: สถานบริการทางการแพทย์    3 แห่ง 
 10. ประเภทกิจการค้า: โรงแรม รีสอร์ท    3 แห่ง 
 11. ประเภทกิจการค้า: ป้ายโฆษณา    11 แห่ง 

 2.7.5 กำรท่องเที่ยว  
ในเขตหมู่ที่ 11 ยังไม่มีการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์ แต่เป็นลักษณะภาพรวมของต าบลแต่มี

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยว น่าสนใจ คือ วัดจันทาราม /วัดคูบางหลวง/วัดสุวรรณจินดาราม และโรงถ่าย
ละครดาราวิดีโอ 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

 

รูปแบบกำรด ำเนินโครงกำร 
 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะสังคมและเศรษฐกิจชุมชน 
ตอนที่ 2 การด าเนินกิจกรรมตามแผนแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนเป้าหมายที่เข้า

ร่วมโครงการ 
 

ตอนที่ 1 กำรศึกษำลักษณะสังคมและเศรษฐกิจชุมชน 
ศึกษาชุมชนโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ จากครัวเรือนทั้งหมด

ในชุมชนจ านวน 668 หลังคาเรือน  ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple 
random sampling) โดยมีการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่  (Taro Yamane) 
ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10  โดยการใช้สูตรดังนี้ (ส าเริง  จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน, 
2538)  

สูตร 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 
เมื่อ n = จ านวนตัวอย่าง 

N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (sampling error)  
 
จ านวนครัวเรือนตัวอย่างที่ศึกษา  
สูตร n = 668

1+(668)(0.10)2
 

    = 86.98 ราย 
ดังนั้น จ านวนตัวอย่างประชากร เท่ากับ 87 ราย  แต่ท าการเก็บข้อมูลจ านวน 100 

ราย 
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 ท าการส ารวจข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เตรียมไว้ น้ าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ลักษณะสังคมและ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนด้วยวิธี SWOT น า
ข้อมูลที่ได้สร้างกลยุทธ์การพัฒนาด้วย TOWS matrix Model น าข้อมูลที่ได้จัดเวทีประชาคมคืน
ข้อมูลให้ชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จึงด าเนินตามแผนในตอนที่ 2 ต่อไป 

 
ตอนที่ 2 กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนแก้ปัญหำควำมยำกจนของครัวเรือนเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม

โครงกำร 
  ท าการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ พบว่ามีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการในการด าเนินตามแผนกิจกรรมในการสรุปวิธีการตามการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริม

และพัฒนา 
 

ด าเนินการแล้วในระยะที่ 1 2 รวบรวมจดัท ารายช่ือบุคคล ครัวเรือนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

 

3 ประชุมเยีย่มครัวเรือนสร้างแรงบนัดาลใจ/
ตรวจสอบความมุ่งมั่น 

 

4 ศึกษาดูงานด้านการจัดการผลิตภณัฑ์น้ าพริก 
พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย ณ กลุม่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยต าบลคลองหลวง 
หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

29 เมษายน 2562 อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 

5 นัดพบกลุ่มอาชีพเพื่อก าหนดกติกาในการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

2 พฤษภาคม 2562 อ.วิณากร ท่ีรัก 
(ลงพื้นที่) 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เตมิทักษะ ความรู ้

 ครั้งท่ี 1หลักสูตร “เทคนิคใหม่ๆ  ในการ
ถนอมอาหารน้ าพริกปลาย่าง และพริก
แกง” 

 
 

 ครั้งท่ี 2 หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ
ตราสินค้า และฉลากสินค้าพริกแกง 
น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจีย๊บ” 

 

4 พฤษภาคม 2562 
 
 
10 พฤษภาคม 2562 
 
17 พฤษภาคม 2562 
 
26 พฤษภาคม 2562 

 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
(ลงพื้นที่) 
 
 
อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
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ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
 

 ครั้งท่ี 3 หลักสูตร “เทคนิคการจดัการ
บรรจภุัณฑ์พริกแกง น้ าพริกปลายา่ง และ
น้ ากระเจีย๊บ” 

 ครั้งท่ี 4 หลักสูตร “การออกแบบและผลิต
ตราสินค้าชุมชน” 

 (ลงพื้นที่) 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
 (ลงพื้นที่) 
 
อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 

7 ประชุมตรวจเยีย่ม ติดตามผล ประเมินผลผลการ
ด าเนินงาน 

31 พฤษภาคม 2562 
 

 
14 มิถุนายน 2562 

 

 
21 มิถุนายน 2562 

 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 
 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 
 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 

8 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและจัดท า
บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

24 – 28 มิถุนายน 2562 
อ.วิณากร ที่รัก 

 
 ท าการประเมินผลการศึกษาด้วยการจัดท ารายรับรายจ่ายของครัวเรือนเป้าหมาย น าข้อมูลที่
ได้สรุปผลและอภิปรายผลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา  
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
  

ตอนที่ 1 กำรศึกษำลักษณะสังคมและเศรษฐกิจชุมชน 
 จากการศึกษาอธิบายได้ดังตารางที่ 4.1 
 

ตำรำงท่ี 4.1 ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจชุมชน 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน (n=100) ร้อยละ 

เพศ   
   ชาย 36 36.00 
   หญิง 64 64.00 
อำยุ (ปี)   
   น้อยกว่า 30 ปี 8 8.00 
   30-40 ปี 12 12.00 
   41-50 ปี 22 22.00 
   มากกว่า 50 ปี 58 58.00 
สถำนภำพสมรส   
   โสด 15 15.00 
   สมรส 72 72.00 
   หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 13 13.00 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด   
   ประถมศึกษา 40 40.00 
   มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 27 27.00 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 18 18.00 
   อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 8 8.00 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 7 7.00 
รำยได้ต่อครัวเรือนต่อเดือน   
   น้อยกว่า 30,000 บาท 72 72.00 
   30,000-50,000 บาท 6 6.00 
   50,001-70,000 บาท 3 3.00 
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   มากกว่า 70,000 บาท 9 9.00 
เฉลี่ย 100 23,000 บาท 
 
จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลลักษณะสังคมและเศรษฐกิจชุมชน พบว่า 
 เพศ เพศชายร้อยละ 36.00 และเพศหญิงร้อยละ 64.00 
 อำยุ ส่วนใหญ่ อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 58.00  รองลงมาคือ 41-50 ปี ร้อยละ 22.00 
อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 12.00 และน้อยที่สุด คือ อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 8.00  
 สถำนภำพสมรส ส่วนใหญ่สถานะภาพสมรสร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสด
ร้อยละ 15.00 และน้อยที่สุด คือ สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ร้อยละ 13.00 
 ระดับกำรศึกษำสูงสุด ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.00 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.00 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.00 และน้อยที่สุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 
7.00  
 รำยได้เฉลี่ย ร้านส่วนใหญ่รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 72.00 รองลงมา คือ 
30,000-50,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 76.00 มากกว่า 70,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 3 และ 
50,001-70,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 3.00 เฉลี่ย 23,000 บาทต่อครัวเรือน 
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ตอนที่ 2 กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนแก้ปัญหำควำมยำกจนของครัวเรือนเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

 น าข้อมูลจากการสอบถามวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนด้วยวิธี SWOT น า
ข้อมูลที่ได้สร้างกลยุทธ์การพัฒนาด้วย TOWS matrix Model น าข้อมูลที่ได้จัดเวทีประชาคมคืน
ข้อมูลให้ชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  
 

ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย
โอกาส และอุปสรรค 

ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. คนเป้ำหมำยในชุมชนมีสนใจ และควำมรับผิดชอบในกำร

ดูแลลูกบ้ำนของตนเองอยำ่งดีเยี่ยม มีกำรเช่ือมโยงประสำนกำร
ท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับประชำชนเป็นอยำ่งดี โดย
ผ่ำนรองนำยก อบต. และสมำชิก อบต. 

2. ในชุมชนมีทรัพยำกร ได้แก่ แปลงนำหลำยไร่ คลองบำง

หลวงไหว้พระ ซึ่งเป็นคลองท่ีใช้ประกอบกำรเกษตรไหลผ่ำน 
และในแต่ละครัวเรือนมีกำรปลูกพืช ผักสวนครัว ผลไม้ และ
สมุนไพร เพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือน และหำกเหลือจำกกำร
บริโภคจะน ำไปขำยเพ่ิมรำยได้ให้กับครัวเรือน 

 

พบว่ำ ครัวเรือนบำงส่วนมีหนี้สนิในระบบ โดย
กำรกู้ยืมจำกเงินกู้กองทุนหมู่บ้ำน และเงินกู้จำก
ธนำคำร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรกู้ยืมเพ่ือกำรลงทุน 
ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคนเป็นหนี้กับ
กองทุนหมู่บ้ำน และหนี้กับธนำคำรอยู่ 
 

จำกทุนทรัพยำกรเดิมที่มีอยู่ในแต่ละครัวเรือน  
ท ำให้สำมำรถน ำผลิตภัณฑ์ คือ พืชผักสวนครัว 
มำต่อยอดเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ โดยกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เช่น กำรท ำพริกแกง น้ ำสมนุไพร และ
ขนมไทยโบรำณ เป็นต้น 

 

วัยรุ่นและวัยท ำงำน ท ำงำนนอกชุมชน ผู้ที่อยู่ใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้ำนหรือผู้สูงอำยุ ซ่ึง
ส่วนใหญไ่ม่มีอำชีพ และบำงส่วนต้องเลี้ยงดู
หลำนด้วย ท ำให้ไม่มีเวลำว่ำงในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของตนเอง 
 

S 

o T 

W 
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ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 

1. วิเครำะห์โอกำสกำรพัฒนำชุมชนบ้ำนคลองบำงหลวงไหว้พระ 
 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model สามารถอธิบายได้ดังตาราง
ที่ 4.2  
ตำรำงท่ี 4.2 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
 จุดแข็ง (Strenght) 

1.ประชาชนในชุมชนมีความรักสามัคคี เอื้ออาทร
กันและกัน 
2.ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการท าพริกแกง
สูตรโบราณด้วยกระบวนการต ามือ และการท า
น้ าพริกสูตรต่างๆ 
3.ประชาชนในชุ มชนมีทั กษะในการท าน้ า
สมุ น ไพรที่ ได้ จ ากผลผลิ ตท้ อ งถิ่ น  เช่ น  น้ า
กระเจี๊ยบ น้ าใบเตย น้ ามะพร้าว เป็นต้น 
4.ป ระ ช าช น ใน ชุ ม ช น มี ทั ก ษ ะ ใน ก า รท า
ขนมผักกาด ซึ่งเป็นขนมโบราณ 
5.ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการนวดแผนไทย 
6.ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการปลูกพืชผัก
สวนครัว และการท านา 

จุดอ่อน (Weakness) 
1.ผู้น าชุมชนในส่วนงานปกครองไม่มีความ
เข้มแข็ง 
2.ประชาชนในชุมชนมีทักษะหลายด้านแต่ขาด
การรวมกลุ่ม 
3.ขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
4.ขาดความรู้ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน 
5.ขาดทักษะในการวางแผนการตลาดในเชิง
ส่วนผสมการตลาด (4P) 
5.ดินเสื่อมโทรมหลังจากอุทกภัยปี 2554 
6.ชุมชนมีปัญหาการพนันและยาเสพติด 

โอกำ(Opportunity) 
1.รัฐบาลมีนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจฐานราก 
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พ ระบ รมราชู ป ถั ม ภ์  มี งบ ป ระมาณ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามพระรา
โชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 
3.หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาชุมชนใน
ลักษณะการยกระดับขีดความสามารถ
ชุมชน 
4.ปัจจุบันห้างร้าน ตลาดชัดให้มีพื้นที่การ
ขายสินค้าชุมชน 

SO: กลยุทธ์เชิงรุก 
S2O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนา
สูตรพริกแกง และพัฒนาต ารับน้ าพริกใหม่ๆ 
S3O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนา
สูตรน้ าสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการชุมชนและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 
S5O3: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริม
และให้ความรู้ในการนวดแผนไทยตามหลัก
วิชาการ 
S6O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความรู้และส่งเสริม
การปลูกผักสวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
S6O3: หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนควรให้
ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่าง
จริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
W1O3: หน่วยงานภาครัฐควรท าการอบรม
พัฒนาผู้น าระดับชุมชนในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 W2O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดระบบการ
รวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ
กลุ่มรูปแบบอื่นๆ ให้กับประชาชนในชุมชน 
W2O3: หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนควร
จัดระบบการรวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือกลุ่มรูปแบบอื่นๆ ให้กับประชาชนใน
ชุมชน 
W4O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความรู้ด้านการ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิธีการผลิตที่ได้
มาตรฐาน 
W5O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดอบรมเทคนิคการ
พัฒนาสินค้าและการขายสินค้าให้กับประชาชน
ในชุมชน 
W5O3: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรให้
ความรู้และแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ 
W6O3: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรให้
ความรู้เรื่องโทษและพิษจากสารเสพติด และวาง

ปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยภำยนอก 
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มาตรการเกี่ยวกับการจัดการยาเสพติดในชุมชน  
อุปสรรค (Threat) 
1.ผู้น าสายปกครองระดับชุมชนไม่เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาชุมชน 
2.ชุมชนยังไม่เข้าใจระบบการขายว่าผลิต
แล้วจะขายที่ใด 
3.ไม่มีคนสืบทอดสูตรและวิธีการท าขนม
ไทยโบราณ 
4.ประชาชนในชุมชนขาดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการขาย 

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
S2T2: ควรอบรมและหาช่องทางการจัดจ าหน่วย
ผลิตภัณฑ์พริกแกงและน้ าพริกเพิ่มเติมให้ชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่งตลาด 
 S3T2: ควรอบรมและหาช่องทางการจัดจ าหน่วย
ผลิตภัณฑ์น้ าสมุนไพรเพิ่มเติมให้ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่งตลาด 
S3T4: ค วรจั ดอบรม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารก ารท า
การตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิตพริกแกง และ
น้ าพริกเพื่อเพิ่มเติมช่องทางการตลาด 
S2T4: ค วรจั ดอบรม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารก ารท า
การตลาดออนไลน์ให้กับพริกแกง และน้ าพริก
เพื่อเพิ่มเติมช่องทางการตลาด 
S3T4: ค วรจั ดอบรม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารก ารท า
การตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิตน้ าสมุนไพรเพื่อ
เพิ่มเติมช่องทางการตลาด 

WT: กลยุทธ์เชิงรับ 
W2T2: ควรจัดให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาส
การผลิต การได้รับความช่วยเหลือ และช่องทาง
การตลาด 
W6T1: ผู้น าชุมชนควรให้ความส าคัญปัญหาการ
พนันและยาเสพติด 
W6T5: ผู้น าชุมชนควรให้ความส าคัญในการ
แก้ปัญหาคุณภาพดิน หรือปัญหาดินเสื่อม
คุณภาพ 

 
2. กำรพัฒนำแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้ำนคลองบำงหลวงไหว้พระ 

 จากการวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model น าข้อมูลที่ได้เปิดเวที
ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับผู้น า และประชนชนในชุมชน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดังภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4.2 การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านคลองบางหลวง

ไหว้พระ 
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  จากภาพที่ 4.2 พบว่าประชาชาชนในชุมชนสนใจโครงการดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ด้วยการพัฒนาต าหรับพริกแกงต ามือ น้ าพริกปลาย่าง 
และน้ าสมุนไพร 
 2. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินเสื่อมโทรมเพ่ือการผลิตผักสวนครัว 
 3. โครงการแก้ปัญหาการพนันและยาเสพติด 
 

 สรุปได้ว่าชุมชนมีความสนใจท า 3 โครงการ แต่ที่สนใจมากท่ีสุด คือ โครงการเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่าย ด้วยการพัฒนาต าหรับพริกแกงต ามือ น้ าพริกปลาย่าง และน้ าสมุนไพร  ซึ่งเป็นโครงการ
ยกระดับอาชีพชุมชนจากทุนความรู้ที่มีแต่เดิม คือ การพัฒนาต าหรับพริกแกงต ามือ น้ าพริกปลาย่าง 
และน้ าสมุนไพร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 17 ครัวเรือน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ชุมชนมีความสนใจศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์น้ าพริก    พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรปลอดภัยต าบลคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่
สามารถยกระดับตนเองเกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ท าการอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ ครั้งที่ 
1 หลักสูตร “เทคนิคใหม่ๆ ในการถนอมอาหารน้ าพริกปลาย่าง และพริกแกง” ครั้งที่ 2 หลักสูตร 
“เทคนิคการออกแบบตราสินค้า และฉลากสินค้าพริกแกง น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจี๊ยบ” ครั้งที่ 
3 หลักสูตร “เทคนิคการจัดการบรรจุภัณฑ์พริกแกง น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจี๊ยบ” ด าเนินการ
จดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอลาดหลุมแก้ว ชื่อกลุ่ม “กลุ่มอาชีพบ้าน
คลองบางหลวงไหว้พระ” ก าหนดกติกากลุ่ม ด าเนินการส่งเสริมการตลาด และเทคนิคการตลาดตาม
หลักการส่วนประสมการตลาด  
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 ผลการด าเนินการตามแผนกิจกรรมในตารางที่ 3.1 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ท าการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

“เทคนิคใหม่ๆ ในการถนอมอาหารน้ าพริกปลาย่าง และพริกแกง” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการ
จ านวน 17 คน ในการนี้พัฒนาชุมชนอ าเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่จากบริษัท สยามอดิฟายด์ 
สตาร์ช จ ากัด เข้าร่วมสังเกตุการ โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แสดงดังภาพที่ 4.2 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.3 กิจกรรมอบรมหลักสูตร “เทคนิคใหม่ๆ ในการถนอมอาหารน้ าพริกปลาย่าง และพริกแกง 
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วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ท าการอบรมโครงการประชุมกลุ่มอาชีพเพ่ือก าหนดกติกาใน
การบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจ านวน 17 คน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ซึ่งมีก าหนดการ ข้อก าหนดกติกากลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.4 กิจกรรมประชุมกลุ่มอาชีพเพ่ือก าหนดกติกาในการบริหารจัดการกลุ่ม 
 

 
 
 
 



19 
 

กติกำและข้อบังคับกลุ่มอำชีพบ้ำนคลองบำงหลวงไหว้พระ 
หมู่ที่ 11 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและควรค่าแก่การอนุรักษ์และ

ส่งเสริมให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังและยั่งยืน รัฐบาลมีนโยบายให้ชุมชน 

สร้างอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ท่ีมั่นคง โดยให้มีการผลิตและด าเนินกิจการจากสินทรัพย์ของชุมชน 

มีรูปแบบการจัดการสมัยใหม่เป็นกิจการและคนในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกันของชุมชน  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป ตามนโยบายที่วางไว้  จึงได้จัดตั้ง         

“กลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี” 

วัตถุประสงค์ 

1.บริหารจัดการขายและจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
  2. ศูนย์กลางจัดฝึกอบรมวิชาชีพและวิชาการสาขาต่างๆของชุมชน 
 3.  ศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชนและทางราชการ 
 4.  ศูนย์กลางจัดการและประสานงานการท่องเที่ยวของอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
5.  ศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เทคนิคและกฎหมายของอ าเภอ

ลาดหลุมแก้ว 
 6.ศูนย์กลางติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างชุมชนและทางราชการ ทั้งนี้  
เพ่ือให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
                      7.ให้ทุนส าหรับการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพ ตามระเบียบที่คณะกรรมการได้
ก าหนดในภายหลัง  

สมำชิกภำพ 

 เป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาและทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี เป็นผู้ผลิตชุมชน หรอืผู้ประกอบการ ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
ตามกฎหมาย 
ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งของศูนย์เครือข่ายเป็นสมาชิกสามัญโดยต าแหน่ง การขาดจากการเป็น
สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย ตาย  ลาออก คณะกรรมการกลุ่ม มีมติสองในสามของที่ประชุมให้ออก 
สมาชิกกลุ่ม มีมติโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมให้ออก เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ย้าย
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ภูมิล าเนาออกจากอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มต้องช าระค่า
สมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 
ค่าแลกเข้าสมาชิก  100 -บาท ตลอดชีพ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการจะได้ก าหนดใน
ภายหลัง 

สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก 

สมาชิก กลุ่ม มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้ สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในมติต่างๆของ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  โดยสมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง สมาชิก
ไม่สามารถมอบฉันทะให้สมาชิกท่านอื่นลงคะแนนเสียงแทนตนเองได้ 
 
คุณสมบัตคิณะกรรมกำรกลุ่ม 
 คุณสมบัติผู้ที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มมี ดังนี้  เป็นบุคคลที่มีภูมิล าเนาและทะเบียนบ้านอยู่ใน
เขตต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีอายุไม่ต่ ากว่า 20  ปี ต้องเป็นสมาชิก
สามัญมาไม่น้อยกว่า 3 ปี เว้นแต่สมาชิกของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  จะเห็นชอบให้เป็น
กรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้ผลิตชุมชน หรือผู้ประกอบการ ไม่เป็น
บุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย 
  
คณะกรรมกำรกลุ่ม  
 ให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  คณะกรรมการ มีจ านวน 17 คน มนีางสารภี ปิ่นแดง เป็นประธานกลุ่ม 

       คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ บริหารจัดการขายและจ าหน่ายสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม บริหารจัดการที่ดินและสิทธิการเช่าต่างๆของกลุ่ม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุและ
ครุภัณฑ์ต่างๆของกลุ่ม ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินและบัญชีของกลุ่ม พิจารณา
คุณสมบัติของสมาชิก แต่งตั้งที่ปรึกษา กรรมการใหม่ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี งานอื่นๆ 
ตามท่ีสมาชิกได้มอบหมาย คณะกรรมการมีวาระด ารงต าแหน่ง 3  ปี หรือข้ึนอยู่ที่สมาชิกให้ด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 



21 
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ์น้ าพริก พริก
แกง และระบบเกษตรปลอดภัย โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจ านวน 17 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรปลอดภัยต าบลคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี โดยการศึกษาดูงาน
แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.5 กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน 
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วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการ
ออกแบบตราสินค้า และฉลากสินค้าพริกแกง น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจี๊ยบ” โดยมีประชาชนเช้า
ร่วมโครงการจ านวน 18 คน  แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.6 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบตราสินค้า 
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เมื่อท าการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบตราสินค้า ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรากลุ่ม 
และฉลากสินค้าดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.7 ตรากลุ่มอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.8 ฉลากน้ ากระเจี๊ยบ 
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ภำพที่ 4.9 ฉลากน้ าพริกปลาย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.10 ฉลากพริกแกง 
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ภำพที่ 4.11 บรรจุภัณฑ์น้ าพริกและพริกแกง 
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วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดการ
บรรจุภัณฑ์พริกแกง น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจี๊ยบ” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจ านวน 18 
คน แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.12 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการบรรจุภัณฑ์พริกแกง 
 
 



27 
 

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ประชุมติดตามผลการขายและให้ค าแนะน าแนวทางการขาย 
โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจ านวน 18 คน ณ ในการขายพบว่ากลุ่มมียอดการขายจากการ
จ าหน่ายในชุมชน และการขายในบริษัทสยามอดิฟายด์ สตาร์ช จ ากัด แต่กลุ่มยังขาดการขาดความรู้
ในการโปรโหมดการขายและการตั้งราคาขายจึงด าเนินการให้ความรู้ แสดงดังภาพ 
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.13 กิจกรรมประชุมติดตามผลการขายและให้ค าแนะน าแนวทางการขาย 
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วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ประชุมประเมินผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนา
ต่อยอด ด้วยกระบวนการจัดการประชุมเสนอความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเช้าร่วม
โครงการจ านวน 18 คน การจัดกิจกรรมพบว่าชุมชนขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การช่วยเหลือ และต่อ
การต่อยอดการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องการให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมเรื่องการปลูกผัก
สวนครัว แสดงดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 4.14 กิจกรรมประชุมประเมินผลการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาต่อยอด 
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จากภาพที่ 4.13 พบว่ากลุ่มมีความสามารถในการผลิตสินค้าทั้ง 3 ชนิด ในการผลิตกลุ่ม

ด าเนินการผลิตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยตลาดขายสินค้า ได้แก่ ร้านค้าชุมชน ตลาดนัด และตลาดที่

หน่วยงานราชการจัด เช่น ตลาดที่ห้างเซียร์รังสิต  ตลาดประชารัฐ เป็นต้น ในการขายพบว่าสินค้าทั้ง 

3 ชนิด มียอดขายในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2562 อธิบายดังตาราง 

ตำรำงท่ี 4.3 รายรับจากการขายน้ ากระเจี๊ยบ ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2562 

วันที่ 
รำยรับเดือนที่ (บำท) 

มิถุนำยน กรกฎำคม 
1 200 90 
2 150 460 
3 300 800 
4 100 120 
5 200 250 
6 150 900 
7 160 40 
8 500 250 
9 150 200 
10 1,000 150 
11 400 400 
12 560 500 
13 690 600 
14 130 520 
15 300 300 
16 310 310 
17 400 420 
18 220 100 
19 1,000 50 
20 450 1,500 
21  30 
22 300 500 
23 450 600 
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24 600  
25 100 900 
26 50 120 
27 1,700 250 
28 60 60 
29 340 300 
30 600 450 
31  120 
รวม 4,200 3,300 

ก าไรสุทธิ 3,099.18 2,435.07 
ก าไรสุทธิรวม 5,534.25 

หมำยเหตุ น้ ากระเจี๊ยบมีต้นทุนในการผลิต 26.21 เปอร์เซ็นต์ 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายที่มีการร่วมกลุ่ม ได้ด าเนินการขายน้ ากระเจี๊ยบใน

ทุกๆ วันของแต่ละเดือน ในการขาย 2 เดือน กลุ่มมีก าไรสุทธิจาการขาย 5,534.25 บาท  

 

ตำรำงท่ี 4.4 รายรับจากการขายน้ าพริกปลาย่าง  ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2562 

วันที่ 
รำยรับเดือนที่ (บำท) 

มิถุนำยน กรกฎำคม 
1 500  
2 1,000 3,000 
3  450 
4 2,250 325 
5 100 900 
6 450 4,000 
7 300 800 
8  750 
9 3,500 100 
10 800  
11 600 2,900 



31 
 

12 50 1,250 
13 3,000 700 
14 1,500 800 
15 550  
16  3,000 
17 900  
18 1,500 600 
19 1,450 550 
20  900 
21 300 3,600 
22 400 700 
23 2,500 1,800 
24 600  
25 900 2,700 
26  600 
27  900 
28 2,600 1,000 
29  800 
30 300  
31  2,000 
รวม 26,050 35,125 

ก าไรสุทธิ 16,231.76 21,886.39 
ก าไรสุทธิรวม 38,118.15 

หมำยเหตุ น้ าพริกปลาย่าง มีต้นทุนในการผลิต 37.69  เปอร์เซ็นต ์

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายที่มีการร่วมกลุ่ม ได้ด าเนินการขายน้ าพริกปลา

ย่างในทุกๆ วันของแต่ละเดือน ในการขาย 2 เดือน กลุ่มมีก าไรสุทธิจาการขาย 38,118.15 บาท  
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ตำรำงท่ี 4.5 รายรับจากการขายพริกแกงในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2562 

วันที่ 
รำยรับเดือนที่ (บำท) 

มิถุนำยน กรกฎำคม 
1 800 900 
2 2,000 2,500 
3 900  
4  700 
5 500 550 
6 1,500 1,600 
7 3,000 3,000 
8   
9 1,300 400 
10 700 900 
11 900 1,700 
12  100 
13 900  
14 2,600 300 
15 1,000 850 
16 200 900 
17  1,000 
18 1,700 200 
19 500  
20 600 700 
21 3,000 2,000 
22  500 
23 650  
24  1,000 
25 3,000 300 
26  900 
27 450 700 
28 1,250 550 
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29  200 
30 2,000 150 
31  1,000 
รวม 29,450 23,600 

ก าไรสุทธิ 19,796.29 15,863.92 
ก าไรสุทธิรวม 35,660.21 

หมำยเหตุ พริกแกงมีต้นทุนในการผลิต 32.78  เปอร์เซ็นต์ 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายที่มีการร่วมกลุ่ม ได้ด าเนินการขายพริกแกงใน

ทุกๆ วันของแต่ละเดือน ในการขาย 2 เดือน กลุ่มมีก าไรสุทธิจาการขาย 35,660.21 บาท 

จากตารางที่ 4.3-4.5 พบว่าก าไรสุทธิจากการขายสินค้าทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอธิบายได้

ดังนี้ 

1. น้ ากระเจี๊ยบ 5,534.25 บาท 

2. น้ าพริกปลาย่าง 38,118.15 บาท 

3. พริกแกง 35,660.21 บาท 

 รวม 79,321.61 บาท 

 หักเข้าส่วนกลางกลุ่ม 10 % 7,931.26 บาท 

 ก าไรสุทธิหลังหักส่วนกลาง 71,381.35 บาท 

 แบ่งให้สมาชิกท้ังหมด 17 คนๆ ละ 4,198.90 บาท 

 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์รายได้เพ่ิมข้ึนของสมาชิกต่อเดือน 22.34 % 

หมำยเหตุ รายได้เฉลี่ยของสมาชิกครัวเรือนเป้าหมายเท่ากับ 7,300 บาทต่อเดือน 
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ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร อธิบายได้ดังตารางที่ 4.6 

ตำรำงท่ี 4.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ล ำดับ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ (%) 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำร      
1. ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม 100     
2. ความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระในการ

ฝึกอบรมโดยรวม 
100     

3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมโดยรวม 

100     

4. ความ เหมาะสมของระยะ เวลาในการ
ฝึกอบรม 

100     

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนที่      
5.  สถานที่ที่ใช้ในการอบรม 100     
6. เครื่องมือ /อุปกรณ์ /โสตทัศนูปกรณ์ 100     
7. อาหาร/อาหารว่าง 100     

ด้ำนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร      
9. การถ่ายทอดของวิทยากร 100     
10. วิทยากรใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 100     
11. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ตั้งใจ มุ่งมั่นใน

การให้บริการ 
100     

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์      
12. ข้อมูล ข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง 100     
13. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการ 100     
14. ข้อมูลที่ ได้รับสามารถน าไปใช้ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
100     

ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร 
15. การอบรมตอบสนองความต้องการของผู้เข้า

รับการอบรม 
100     

16. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 100     
17 ได้รับการบริการอย่างประทับใจ 100     

  
จากตารางที่  4.6 ประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็น 100 

เปอร์เซ็นต์ ในด้านด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ด้านวิทยากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านคุณภาพการบริการ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 จากการศึกษาลักษณะสังคมและเศรษฐกิจชุมชนที่ให้ข้อมูล 100 ราย พบว่าเพศชายร้อยละ 
36.00 และเพศหญิงร้อยละ 64.00 อายุ ส่วนใหญ่ อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 58.00  รองลงมาคือ 
41-50 ปี ร้อยละ 22.00 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 12.00 และน้อยที่สุด คือ อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 
8.00  สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่สถานะภาพสมรสร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสดร้อยละ 
15.00 และน้อยที่สุด คือ สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ร้อยละ 13.00 ระดับการศึกษาสูงสุด 
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 27.00 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 18.00 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
8.00 และน้อยที่สุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 7.00  รายได้เฉลี่ย ร้านส่วนใหญ่
รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 72.00 รองลงมา คือ 30,000-50,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 
76.00 มากกว่า 70,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 3 และ 50,001-70,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 3.00 
เฉลี่ย 23,000 บาทต่อครัวเรือน 
 ท าการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 17 ครัวเรือน 
ซึ่งครัวเรือนดังกล่าวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,300 บาท และมีความสนใจในการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ด้วยการผลิตน้ ากระเจี๊ยบ น้ าพริกปลาย่าง และพริกแกงสูตรต ามือ จากการด าเนินการในเดือน
มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 และด าเนินการขายผลิตภัณฑ์พบว่าครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารวม
โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 22.34 เปอร์เซ็นต์ และมีความพึงพอใจในโครงการนี้ในระดับมากท่ีสุด 
 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

ท าให้ทราบวิธีการด าเนินกิจกรรมของชุมชน วิธีการของชุมชน จากการสรุปผลกลุ่มนี้ยังอยู่ใน
ขึ้นด าเนินการยังไม่เกิดความยังยืนเชิงประจักษ์ จากการเสวนากลุ่มในการพัฒนาต่อไป ครัวเรือน
เป้าหมายมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ได้มาตรฐานที่มากขึ้น และต้องการให้ทาง
มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมเพื่อการผลิตผักสวนครัว 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
ส าเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน. 2538. สถิติส าหรับการวิจัยสังคมศาสตร์. ขอนแก่น:  คณะ

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
 

แบบเสนอโครงการ (กนผ.04) 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
คณะ/หน่วยงำน   ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
ข้อมูลโครงกำรหลัก ช่ือ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของ

ชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 
รหัส ……………. 

1. ชื่อกิจกรรม โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของ  

             ประชำชนชุมชนคูบำงหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว  
 จังหวัดปทุมธำนี รหัส ……………. 

 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579  โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐาน
ชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กนผ.04 
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 

กนผ.04 
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนคูบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ต.คูบางหลวง 
อ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีจ านวนหลังคาเรือน 668 หลังคาเรือน แต่จ านวนครัวเรือน
ที่เป็นคนดั่งเดิมประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ประชากรทั้งหมดในชุมชน 1,021  คน ประกอบด้วย 
ชาย จ านวน 481 คน และ หญิง จ านวน 540 คน ลักษณะเชื้อชาติเป็นคนไทยดังเดิมปทุมธานี และ
คนไทยเชื้อสายมอญ นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ อาศัยวัดสุวรรณจินดาราม และวัดบ่อทอง 
เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา คนในชุมชนประกอบอาชีพพนักงานโรงงานเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากรอบๆ ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงานวุ้นเส้น โรงงาน
เหล็ก โรงงานน้ ามันพืช เป็นต้น รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย  เกษตรกรรม (ท านา) 
และ หมอนวดแผนไทย การศึกษา พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เรียนในสถานศึกษาในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอเมืองปทุมธานี 
ได้แก่ โรงเรียนบัวแก้ว โรงเรียนปทุมวิลัย และเด็กก่อนวัยเรียนจะเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เทศบาลต าบลคูบางหลวง เป็นต้น ชุมชนไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การใช้น้ า พบว่า การใช้น ้า
เพ่ืออุปโภค จากน้ าประปาจังหวัดปทุมธานี การใช้น ้าในการบริโภค ส่วนใหญ่กดน้ าจากตู้อัตโนมัติที่มี
บริการในชุมชน และน้ าขวดตามห้างร้าน และการใช้น ้าทางการเกษตรและอ่ืนๆ จากคลองบางหลวง
ไหว้พระ คลองพระอุดม คลองคูขวางมอญ และคลองมหาโยธา ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการท า
ขนมไทยโบราณ เช่น ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียวแดงกวน ข้าวต้มมัด และขนมตาล การท าน้ า
สมุนไพร การท าเครื่องแกงต ามือสูตรโบราณ  การนวดแผนไทย การท าเกษตรกรรมทั้งท านา และ
ปลูกพืชผักสวนครัว และขนบธรรมเนียมประเพณีไม่แตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ ในเขตต าบลคูบางหลวง 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง แต่ที่แตกต่างคือการตักบาตรน้ าผึ้งในประเพณีบุญเดือน 10 ชุมชนมีปัญหาด้าน
รายได้ พบว่า รายรับต่ า รายจ่ายสูง ด้านการเกษตร พบว่า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ผลผลิต
การเกษตรราคาตกต่ า และขาดความรู้ในการจัดการเกษตรเชิงระบบ ด้านอบายมุข พบว่า มีปัญหายา
เสพติด และการพนัน และครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการ 2 ด้าน ตาม
ทักษะทุนความรู้ ประสบการณ์ และการถ่ายถอดจากบุคคลรุ่นก่อน ได้แก่ ด้านการเพ่ิมรายได้ พบว่า 
ครัวเรือนเป้าหมายต้องการให้ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสูตรต ามือ รวมทั้งพัฒนาสูตร
น้ าพริกปลาย่าง และพัฒนาน้ าสมุนไพร ได้แก่น้ ากระเจี๊ยบ และ ด้านลดรายจ่าย พบว่า ครัวเรือน
เป้าหมายต้องการแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพหลังจากน้ าท่วมปี 2554 และความรู้ด้านการปลูกผักสวน
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ครัวแบบปลอดสารพิษ รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการผลิตผัก และพืชไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับการท า
น้ าพริกปลาย่าง และพริกแกง ในการจัดท าโครงการนี้มีสมาชิกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 17 
คน 

ดังนั้น ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คน
ในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริม
เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการเก็บรักษา วิธีการท า การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ

ตราสินค้าพริกแกง น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจี๊ยบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายรวมทั้งยกระดับเป็นกลุ่มอาชีพของชุมชน 
3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
4)  เพ่ือลดปัญหาด้านการว่างงานของแม่บ้านและผู้สู งอายุในชุมชนและครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมาย 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
          กลุ่มเป้ำหมำย 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย  จ านวน         17       คน 
คณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน          4      คน 

 พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่ 11 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธานี 
 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 

6.  งบประมำณ  
 งบประมำณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  
กศ.ปช.  
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รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ประเภทงบ/หมวด รำยกำร งบประมำณ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร 
รวมค่ำตอบแทน 

7,200.00 
7,200.00 

ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารกลางวัน 
2.อาหารว่าง 
3.ค่าเช่ารถตู้ 
4.ค่าจ้างออกแบบตราและฉลากสินค้า 
5.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว 

รวมค่ำใช้สอย 

12,000.00 
4,525.00 
3,600.00 

21,000.00 
1,072.00 

42,197.00 
ค่าวัสดุ 1.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้เช่า 

2.ค่าถ่ายเอกสาร 
3.ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
4.ค่าวัสดุในการจัดอบรม 
5.ค่าจ้างผลิตตราและฉลากสินค้า 
6.ค่าจ้างจัดท าเล่มรายงานแบบสี่สี 
7.ค่าจ้างเหมาท าป้ายโครงการ 

รวมค่ำวัสดุ 

2,000.00 
603.00 

24,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
4,000.00 
5,000.00 

55,603.00 
รวมทั้งหมด (หนึ่งแสนห้ำพันบำทถ้วน) 105,000.00 
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7. แผนกำรด ำเนินงำน  

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริม

และพัฒนา 
 

ด าเนินการแล้วในระยะที่ 1 2 รวบรวมจดัท ารายช่ือบุคคล ครัวเรือนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

 

3 ประชุมเยีย่มครัวเรือนสร้างแรงบนัดาลใจ/
ตรวจสอบความมุ่งมั่น 

 

4 ศึกษาดูงานด้านการจัดการผลิตภณัฑ์น้ าพริก 
พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย ณ กลุม่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยต าบลคลองหลวง 
หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

29 เมษายน 2562 อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 

5 นัดพบกลุ่มอาชีพเพื่อก าหนดกติกาในการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

2 พฤษภาคม 2562 อ.วิณากร ท่ีรัก 
(ลงพื้นที่) 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เตมิทักษะ ความรู ้

 ครั้งท่ี 1หลักสูตร “เทคนิคใหม่ๆ  ในการ
ถนอมอาหารน้ าพริกปลาย่าง และพริก
แกง” 

 
 

 ครั้งท่ี 2 หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ
ตราสินค้า และฉลากสินค้าพริกแกง 
น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจีย๊บ” 

 

 ครั้งท่ี 3 หลักสูตร “เทคนิคการจดัการ
บรรจภุัณฑ์พริกแกง น้ าพริกปลายา่ง และ
น้ ากระเจีย๊บ” 

 

4 พฤษภาคม 2562 
 
 
10 พฤษภาคม 2562 
 
17 พฤษภาคม 2562 
 

 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
(ลงพื้นที่) 
 
 
อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
 (ลงพื้นที่) 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
 (ลงพื้นที่) 

7 ประชุมสรุปการเลือกแบบตราสินค้าและฉลาก
สินค้า เพื่อน ามาใช้ในการบรรจุภณัฑ์ของสินค้า 

26 พฤษภาคม 2562 อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 

8 ประชุมตรวจเยีย่ม ติดตามผล ประเมินผลผลการ
ด าเนินงาน 

31 พฤษภาคม 2562 
 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
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ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 

 
14 มิถุนายน 2562 

 

 
21 มิถุนายน 2562 

 

(ลงพื้นที่) 
 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 
 

อ.วิณากร ท่ีรัก 
อ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ ์
(ลงพื้นที่) 

9 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและจัดท า
บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

24 – 28 มิถุนายน 2562 
อ.วิณากร ที่รัก 

 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

1)  ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายมีความรู้ทักษะด้านการเก็บรักษา วิธีการท า การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตราสินค้าพริกแกง น้ าพริกปลาย่าง และน้ ากระเจี๊ยบ 

2)  ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายสามารถเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
3)  ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนและลดรายจ่ายลดลง 
4)  ลดจ านวนคนว่างงานในชุมชน 

 
9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/ ค่ำเป้ำหมำย  

9.1 เชิงปริมำณ 
4.  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน (ครัวเรือนเป้าหมาย 17 คน อาจารย์ 3 คน 

และพนักงานขับรถ 1 คน 
5.  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พริกแกง น้ าพริกปลาย่าง 

และน้ ากระเจี๊ยบ 
6.  รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 5 

9.2 เชิงคุณภำพ   
-ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติการและ

การรวมกลุ่ม 
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10. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

วิธีกำร เครื่องมือ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน OP.1 
การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพผลงาน รายงานโครงการ บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
 
11. สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินโครงกำร   

สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข/ป้องกันควำมเสี่ยง 
ความไม่สอดคล้องตรงกันของเวลาว่างระหว่าง
ทีมงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

จัดท าแผนด าเนินการร่วมกันระหว่างทีมงานกับ
ชุมชน 
ปรับเวลาการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ตรงกัน 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………….…………………..ผู้เสนอ
โครงกำร 

                          (อาจารย์วิณากร ที่รัก)    
                                ................. /..................../................. 
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ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………..………………………………………… 
 

ลงช่ือ……………..……………………….....……….... 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ)    
   

                                   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
                               ................. /..................../................. 

 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสูง 
…………………………………………..……………….………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ……………..……………………….....……….... 
                   (อาจารย์ ดร.สุพจน์    ทรายแก้ว)       

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                                    ................. /..................../................. 
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ภำคผนวก ข 
 

เรื่องเล่าความส าเร็จ “น้ าพริกเผาไข่เค็ม” 
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กลุ่มอำชีพบ้ำนคลองบำงหลวงไหว้พระ 
หมู่ที่ 11 ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธำน ี

 
การจัดการเริ่มต้นจากสิ่งที่มีขยายออกด้วยความรักในรสน้ ามือ 

สานฝันของชาวบ้านจากโครงการของวไล 
จุดประกายจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ขยายออกเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด จากวัตถุดิบท้องถิ่น 
พริกแกงต ำมือ น้ ำพริกปลำย่ำง น้ ำสมุนไพร 

 
 
สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
              ประชาชน 

 

อาจารย์วิณากร ที่รัก ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ : เรียบเรียง 
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จุดเริ่มต้นของกลุ่มอำชีพบ้ำนคลองบำงหลวงไหว้พระ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
รำชูปถัมภ์  ภายใต้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นท าการศึกษาชุมชนด้วยวิธีการ
คั ด เลื อ ก ชุ ม ช น ต ก เก ณ ฑ์  จ ป ฐ        
บ้านคลองบางหลวงเป็นอีกหนึ่งชุมชน
ที่มีคนตกเกณฑ์ วไลจึงเข้าไปพัฒนา
ท้องถิ่นโดยอาศัยหลักการท างานแบบ
มีส่วนร่วม การศึกษาเริ่มจากเลือก
กลุ่ม เป้ าหมายแบบเฉพาะเจาะจ ง 
(Purposive sampling) ได้ แก่  ผู้ น า

ชุมชน ประธานและแกนน ากลุ่มต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี เป็นต้น 
และสุ่มเป้าหมายแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
กับกรรมการและสมาชิกกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป สรุปข้อมูลการวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี 

TOWS matrix Model และน าข้อมูลที่ได้เปิดเวทีชุมชนเพ่ือคัดสรรโครงการที่ประชาชนในชุมชนสนใจ 
ก าหนดแผนการส่งเสริมเชิงยกระดับอาชีพชุมชน สรุปผลด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา และท าการ
พัฒนาตามแผน 

บ้ำนคลองบำงหลวงไหว้พระ มีจ านวน
ห ลั ง ค า เรื อ น  668 ห ลั ง ค า เรื อ น 
ป ร ะ ช า ก ร ช า ย  จ า น ว น  481 ค น
ประชากรหญิง จ านวน 540 คน รวม
ประชากร ทั้ งหมด  1,021  คน  แต่
จ าน วน ครั ว เรื อน ที่ เป็ น คน ดั่ ง เดิ ม
ป ร ะ ม าณ  200 ก ว่ า ห ลั ง ค า เรื อ น 
ลักษณะเชื้อชาติ ประกอบด้วยคนไทย
ดังเดิมปทุมธานีและคนไทยเชื้อสาย
มอญ นับถือศาสนา พบว่านับถือศาสนา

พุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ คนในชุมชนมีทักษะในการท าขนมไทยโบราณ เช่น ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าว
เหนียวแดงกวน ข้าวต้มมัด และขนมตาล การท าน้ าสมุนไพร การท าพริกแกงสูตรโบราณ การนวด
แผนไทย การท าเกษตรกรรมทั้งท านา และปลูกพืชผักสวนครัว จำกกำรศึกษำพบว่ำประชำชนใน
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ชุมชนต้องกำรร่วมโครงกำร 16 ครัวเรือน โดยรวมกลุ่มพัฒนำพริกแกงต ำมือ น้ ำพริกปลำย่ำง 
และน้ ำสมุนไพร 

 
กระบวนกำรพัฒนำกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ตำมควำม
ต้องกำรชุมชน 

เริ่มต้นจากคุยกับครัวเรือน
เป้าหมาย พาไปศึกษาดูงาน
กร  ะบวนการบริหารจัดการ
กลุ่ม ณ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากนั้นเริ่ม
กระบวนการพัฒนาสูตรพริกแกงต ามือ น้ าพริกปลาย่าง และน้ าสมุนไพร ซึ่งน้ าสมุนไพรเริ่มจากการ
พัฒนาน้ ากระเจี๊ยบ สอนให้รู้จักการออกแบบฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ การค านวนต้นทุนผลตอบแทน 
การบริหารจัดการกลุ่ม การขาย และการขยายตลาด  
 

 จุดเด่นของพริกแกงต ำมือบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ คือ เป็นพริก
แกงที่ใช้ครกในการต าท าให้น้ ามันหอมระเหยในเครื่องเทศออกมา 



51 
 

ต่างจากการใช้เครื่องบดที่น้ ามันหอมระเหยออกมาน้อย เนื้อ  สัมผัสดีกว่า เมื่อปรุงอาหารรสชาติและ
กลิ่นอาหารน่ารับประทาน ทางวไลเข้าไปช่วยในการพัฒนาสูตรเพ่ิมเติม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
ฉลากสินค้า ทุกๆ กระบวนการเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างวไลและครัวเรือนเป้าหมายในรูปแบบ
กลุ่ม 

 จุดเด่นของน้ ำพริกปลำย่ำงบ้านคลองบางหลวไหว้พระ คือ ใช้วัตถุดิบใน
ชุมชนผสมกับวัตถุดิบคุณภาพจากภายนอกชุมชน รสชาติหอมเนื้อปลาเต็ม
ค า 
 

 จุดเด่นน้ ำกระเจี๊ยบ
บ้านคลองบางหลวไหว้
พระ คือ ใช้กระเจี๊ยบ
ในชุมชน สดสะอาดไม่
มีสารเคมี มีส่วนผสม
ของน้ าตาล  
 
 

 
 
ควำมส ำเร็จของกลุ่มอำชีพบ้ำนคลองบำงหลวงไหว้พระ 

ในการพัฒนาพบว่ากลุ่มสามารถผลิตและขาย
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ได้จากการขายให้กับคน
ชุมชน และขายให้ในโรงงานบริษัท สยามอดิ
ฟายด์ สตาร์ช จ ากัด และสถานที่อ่ืนๆ ท าให้
กลุ่ ม มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อครั ว เรื อน เพ่ิ มขึ้ น 
2,099.45 บาทต่อเดือน เมื่อเฉลี่ยให้สมาชิก
พบว่าครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 16 ครัวเรือนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 22.34 เปอร์เซ็นต์ ความส าเร็จ

ของโครงการนี้ ได้แก่ ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น ที่มากกว่านั้น คือ ความสุขที่ได้เห็นจาก
รอยยิ้มของคนในชุมชนที่มอบให้อย่างเป็นมิตร และสายตาที่เติมไปด้วยความหวัง กลุ่มยังต้องการ
พัฒนาไปถงึขึ้นการได้รับมาตรฐานสินค้า เช่น อย. และ โอท๊อป เป็นต้น 
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงกำร 
อำจำรยวิ์ณำกร ที่รัก               

   ต ำแหน่ง อาจารย์ ประจ าส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และงานศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ต าบล คลองหนึ่ง 
อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 13180 
 เบอร์โทรศัพท์ 085 7806123 อีเมล์: catfish406@hotmail.com 
 ประวัติกำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ สำขำ สถำบันกำรศึกษำ ประเทศ 
ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

วท.บ การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไทย 2553 

กษ.ม 
การจัดการทรัพยากร

เกษตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 2555 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร 

วิณากร ที่รัก และทนงศักดิ์ ธนูทอง. 2559. ผลของสารสกัดหยาบใบหูกวางต่อการเจริญเติบโตและ

อัตราการรอดของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ าหมุนเวียน .งานประชุมวิชาการการน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ มรภ.ภูเก็ต ครั้งท่ี 9 

วิณากร ที่รัก, รัญจวน อิสรรักษ์, ฤทธิรงค์ ก าเนิดกลับ และวรรณวิสา สังข์ทอง. 2560. การใช้เศษ

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากนกกระทา. งานประชุม

วิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มรภ.ภูเก็ต ครั้งท่ี 10 

วิณากร ที่รัก, รัญจวน อิสรรักษ์, ธนศักดิ์ ศรีขวัญ และอภิวัฒน์ ชมเชย (2560). การใช้ใบกล้วยน้ าว้า
ในอาหารเลี้ยงไก่ไข่ . วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หน้า A588 – A594 

รัญจวน อิสรรักษ์ และวิณากร ที่รัก. 2559. การเลี้ยง น้ าหนักตัวและสัดส่วนร่างกายของกระบือเพศ

เมียโตเต็มวัยในจังหวัดสงขลา. งานประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มรภ.

ภูเก็ต ครั้งท่ี 9 

ทักษะ ชิยรินทร์, ทศพร ดียิ่ง, วิณากร ที่รัก, วนิดา วัฒนพายัพกุล, สุชาดา สานุสันต์ และปรีชา หลวง
จ านง. (2560). ผลของการใช้ปอเทืองกับมูลโคในการผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. มหาวิทยาลัยราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หน้า A588 – A594 
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กรวิชญ์ อุบัติ, ชินดนัย ปิ่นเพชร, วิณากร ที่รัก, วนิดา วัฒนพายัพกุล และสุชาดา สานุสันต์ . (2560). 
ผลของการใช้ปอเทืองและถ่ัวเขียวในการผลิตผักคะน้า. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
หน้า A595 – A601 

วิณากร ที่รัก, วนิดา วัฒนพายัพกุล. ปรีชา หลวงจ านง และ วีรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์  (2561). การ

เจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 4 พันธุ์ที่ปลูกในดินด่าง. วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี.คณะวิทยาศาสตร์.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

วนิดา วัฒนพายัพกุล, สุชาดา สานุสันต์, วิณากร ที่รัก, พีร์นิธิ ราชวิชา และปรีชา หลวงจ านง (2561). 
การศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนโคกกลาง  อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

วิณากร ที่รัก และวนิดา วัฒนพายัพกุล. (2562). อิทธิพลของการใช้ปอเทืองร่วมกับมูลโคต่อการผลิต
และคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิณากร ที่รัก. (2562). การพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านคลองบาง
หลวงไหว้พระ ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี . วารสารงานประชุม
วิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่  6. วันที่  3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วิณากร ที่รัก. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ในการบ าบัดน้ า
ทิ้งจากตู้เลี้ยงปลาน้ าจืด. วารสารเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
 
ประสบกำรณ์กำรสอน/รำยวิชำที่สอน 
1. การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
2. การจัดการของเสียจากสัตว์ 
3. เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง 
4. คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
5. หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
6. โครงการพิเศษ /ปัญหาพิเศษ 
7. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
8. การผลิตผัก 



54 
 

9. การผลิตข้าว 
10. การตลาดเกษตร 
11. การจัดการฟาร์มและธุรกิจ 
12. ความเป็นสากลการด าเนินชีวิตประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 


