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รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเปาหมาย 

โครงสรางเนื้อหา 

1. สวนนํา (Preliminary  Materials) เปนสวนประกอบที่เกี่ยวของกับการนําเสนอรายงาน         

ซึ่งประกอบดวยปกนอกปกในคํานําหรือกิตติกรรมประกาศสารบัญสารบัญตารางสารบัญภาพ 

2. สวนท่ี 1 : บทนํา  

ดวยแนวคิดพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (university engagement) จากปรัชญาการ

สรางปญญาเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ถายทอดเปนวิสัยทัศนไปสูการทํางานของสถาบันการศึกษารวมกับ

ภาคีในพื้นที่ (engagement) ที่มุงหมายหวังผลที่ตอบปญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ไดอยางถูกตอง

และแมนยํามากข้ึน พันธกิจน้ีจะสงเสริมใหเกิดความรวมมืออยางแทจริงของทุกภาคสวนทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยดวยกันเอง และระดับมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรายภัฏวไลย-อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ินตามหลักพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยใหความสําคัญกับการแกปญหา

ชุมชนดวยการเช่ือมโยงองคความรูทางวิชาการเขากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เปนศักยภาพชุมชน เพื่อใหชุมชน

สามารถยกระดับเปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชนได ดังน้ัน การสํารวจความตองการและ

ศึกษาบริบทชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา จังหวัดปทุมธานี เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมโครงการสราง

เครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินและเสริมพลังใหชุมชนทองถ่ินและ

เสริมสรางพลังใหชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยรายภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการตามแผนงานพันธกิจสัมพันธเพื่อ

แกปญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี 

 3.   สวนท่ี 2 : ผลการศึกษาชุมชนเบื้องตน 

3.1 ขอมูลทั่วไปของชุมชน หมูบานนครชัยมงคลวิลลา ต้ังอยูกิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน 

หมู 13 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเน้ือที่ประมาณ 124 ไร เดิมเปนที่วางเปลา 

และวางเวนจากการทํานาชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2530 โดยมีหางหุนสวนจํากัดนครชัยมงคลวิลลา เขา

มาดําเนินการจัดสรรที่ดินขายเปนแปลง ซึ่งแบงเปน 2 โครงการ คือ บริเวณดานหนาติดถนนพหลโยธินทํา

การกอสรางตึกแถวและทาวนเฮาสประมาณ 300 หอง สวนพื้นที่ถัดไปแบงเปนแปลงยอยๆ ประมาณ 400 

แปลง โดยหางหุนสวนจํากัดนครชัยมงคลวิลลาไดมอบหมายการบริหารโครงการใหแก คุณไล คูสวางศรี, 

คุณกิมเลี้ยง วงศวิทูไท,  คุณสุขใจ วงศวิทูไท (บุตรีคุณกิมเลี้ยง วงศวิทูไท) เปนผูดําเนินการ ซึ่งมีการแบง

โครงการ ไดแก โครงการ 1 แบงเปน 2 ซอยคือ ซอย 2 และซอย 3 แตละซอยมีถนนหลักกวาง 10 เมตร 

และมีทางเดินเทาขางกวางขางละ 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร สวนถนนในซอยกวาง 12 เมตร และทางเดิน

เทากวางขางละ 1 เมตร โครงการ 2 มีถนนหลักสายเดียวกวาง 10 เมตร และยาว 1,500 เมตร 
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การบริหารของตัวแทนหางหุนสวนจํากัดนครชัยมงคลวิลลา ดําเนินไปไดดวยดี โดยเฉพาะคุณ

กิมเลี้ยง วงศวิทูไท ที่เอาใจใสและกวดขันควบคุมงานกอสรางโครงการอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการ

บริหารงานที่เปนมิตรตอคนงานและบุคคลทั่วไปเสมอ โดยมีความมุงมั่นที่จะสรางพื้นที่น้ีใหเปนแหลงทํามา

หากิน ทําใหหมูบานมีความเจริญรุงเรืองข้ึนเปนลําดับ ทําใหโครงการถูกจัดสรรขายจนหมด มีประชาชน

อาศัยอยูเปนจํานวนมากกรอปกับการเจริญเติบโตของหอพักเพิ่มข้ึน เน่ืองจากหมูบานนครชัยมงคลวิลลาอยู

ใกลกับเขตนิคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ตลาด และสถาบันการศึกษา เปนตน  

 

  
  

  
  

ภาพที่ 1 ลักษณะของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

3.2 สภาพนิเวศวิทยา หมูบานนครมงคลชัยวิลลาจัดเปนนิเวศวิทยาชุมชนเมือง (Urban 

Ecology) มีอาณาเขตจํากัดดานที่อยูอาศัย ในอดีตมีการขยายตัวอยางรวดเร็วจนถึงป พ.ศ. 2543 เกิด

ปญหานํ้าทวมหมูบานที่ไมใชชวงฤดูฝน สงผลกระทบตอพื้นที่สีเขียวลดลง สนามเด็กเลน ลานจัดกิจกรรม

และระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางไดรับความเสียหาย ภายในหมูบานมีกลิ่นเหม็นเน่ืองจากขยะมูลฝอยและ

นํ้าเนาเสีย การสัญจรลําบาก ประชาชนที่เชาหอพักไดรับความลําบากและอพยพไปอยูบริเวณอื่นๆ ทําให

เกิดปญหาทางเศรษฐกิจตอผูประกอบการ ในปจจุบันคณะกรรมการและผูนําชุมชน (นางวิไล แสนสุวรรณ) 

ไดพยายามปรับสภาพนิเวศวิทยาของหมูบานใหคืนสภาพอยางคอยเปนคอยไปแบบถอยทีถอยอาศัยระหวาง

คณะกรรมการชุมชนและผูประกอบการภายในหมูบาน 
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3.3 สภาพพื้นฐานของชุมชน สวนใหญเปนอาคารพาณิช หอพักใหเชา และตลาด โดยช้ันลาง

ของอาคารพาณิชและหอพักจะจัดใหเปนรานคา สวนพื้นที่วางจะเปนตลาดสด และพื้นที่บางสวนบริเวณ

กลางหมูบานจะถูกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ต้ังแตป พ.ศ. 2555 จนถึง

ปจจุบัน โดยการดําเนินกิจการใหเชาแผงเพื่อประกอบอาชีพตามศักยภาพของชุมชน เชน รานซอมรถ ราน

ขายของชํา รานอาหารตามสั่ง รานขายผักและผลไม เปนตน สวนบริเวณดานหนาปากซอยถูกใชเปนที่รับ-

สงคนในชุมชนโดยรถมอเตอรไซด รานอาหาร และรานสะดวกซื้อ เปนตน    

 

  
  

  
  

ภาพที่ 2 สภาพพื้นฐานของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

3.4 ขอมูลดานประชากร ปจจุบันประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนประมาณ 10,000 คน โดยเปน

ประชากรที่อาศัยอยูทองถ่ินด้ังเดิมประมาณ 500 คน คิดเปนรอยละ 5 ของประชากรทั้งหมด สวนอีกรอย

ละ 95 เปนประชากรแฝง หรือเปนประชากรจากพื้นที่อื่นแตอาศัยอยูในหมูบานเพื่อประกอบอาชีพ 

3.5 ขอมูลดานสาธารณูปโภค หมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดรับบริการดานสาธารณูปโภคจาก

ภาครัฐเพื่ออํานวยประโยชนแกคนในชุมชนภายใตการดูแลของคณะกรรมการโครงการ เชน มีไฟฟาติด

สวางตามถนน มีนํ้าประปาสะอาดใช การเดินทางสะดวก และระบบโทรศัพทที่ดี เปนตน  
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3.6 ขอมูลดานสังคม หมูบานนครชัยมงคลวิลลาจัดเปนสังคมเมือง พื้นที่อาศัยแตละหลังคา

เรือนมีอาณาเขตจํากัดและเปนอาคารหรือหอพักเปนสวนใหญ คนในชุมชนจะตางคนตางอยูและมี

ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนบานนอย การใหขอมูลขาวสารของผูนําชุมชนผานทางเสียงตามสาย การให

คําปรึกษาที่สํานักงานชุมชนหมูบาน และพบปะกันในกิจกรรมสําคัญของชุมชน เชน วันเด็ก วันผูสูงอายุ วัน

พอและวันแม และงานผาปาหมูบาน เปนตน ปญหาสังคมสวนใหญเปนลักเล็กขโมยนอยมากกวาการกอ

อาชญากรรม และพบปญหายาเสพติดบางเล็กนอยในกลุมประชากรแฝงมากกวาคนทองถ่ินด้ังเดิม ทั้งน้ี

หมูบานมีจุดรับแจงเหตุ สภ.คลองหลวง ไดตลอด 24 ช่ัวโมง  

 

  
  

  
  

ภาพที่ 3 การบริการสงัคมภายในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

3.7 ขอมูลดานการศึกษา หมูบานนครชัยมงคลวิลลาสวนใหญเปนพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ประกอบอาชีพคาขายและรับจางทั่วไป ซึ่งมีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุดคิดเปน

รอยละ 41 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 21 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 17 ปริญญาตรีรอย

ละ 14 และอื่นๆ รอยละ 9 ตามลําดับ  

3.8 ขอมูลดานการสาธารณสุข คนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดรับบริการดาน

สาธารณสุขจากโรงพยาบาลของรัฐคิดเปนรอยละ 46 โรงพยาบาลเอกชนรอยละ 31 และอื่นๆ เชน คลินิก 



OP.2 

5 
 

และสถานีอนามัย สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ป ทุกคนไดรับวัคซีนและด่ืมนมแม สวนวัยผูใหญจะเขารับการ

ตรวจสุขภาพประจําปคิดเปนรอยละ 89 และชุมชนมีการตรวจสุขภาพฟนประจําป นอกจากน้ีแหลงที่อยู

อาศัยไดรับบริการพนยาฉีดลูกนํ้ายุงลายจากผูนําชุมชนอยางตอเน่ือง สวนการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้า

เสียยังคงเปนปญหาของคนในชุมชน เน่ืองจากผลกระทบจากปจจัยภายนอกรวมดวย เชน นํ้าเสียที่ไหลจาก

ภายนอกชุมชนเขาสูทางนํ้าของชุมเองและมีการแกไขโดยการเติมนํ้าหมักชีวภาพบางในกรณีที่มีกลิ่นเหม็น

รบกวน สวนขยะมูลฝอยมีถังรองรับไมเพียงพอ มีขยะตกคาง และการเก็บขนไมตรงเวลา กอใหเกิดกลิ่น

เหม็น ขยะกระจายตามริมถนน และบางครั้งอุดตันทอระบายนํ้าเมื่อฝนตกเพียงเล็กนอยเกิดปญหานํ้าเออ

ลนและทวมหมูบานได  

 

  
  

  
  

ภาพที่ 4 ดานการสาธารณสุขของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

 3.9 ขอมูลดานศาสนา คนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลานับถือศาสนาพุทธ และประกอบ

พิธีกรรมรวมกันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ โดยใชลานกิจกรรมของหมูบาน เชน 

การทําบุญตักบาตรในวันออกพรรษา กฐินสามัคคีของชุมชน วันสงกรานต ตัดผมฟรี กีฬาสีชุมชน โครงการ

ประชารัฐไทยย่ังยืน กิจกรรมวันพอและวันแมแหงชาติ เปนตน   
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ภาพที่ 4 ดานการสาธารณสุขของชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

 

3.10 ขอมูลดานเศรษฐกิจ คนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลาอยูในวัยทํางาน ซึ่งรายได

หลักมาจากการทํางานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม คาขาย และรับจางทั่วไป เปนตน มีรายไดเฉลี่ยรวมกัน

เดือนละประมาณ 10,000–15,000 บาท คิดเปนรอยละ 49 ของผูตอบแบบสอบถาม รองลงมาคือ 5,000–

10,000 บาท และ 20,000–25,000 บาท คิดเปนรอยละ 19 และ 12 ตามลําดับ โดยรายไดของคนใน

ชุมชนอยูในสภาพคลองและมีบางครัวเรือนมีฐานะทางเศรษฐกิจไมสมดุล โดยมีรายจายมากกวารายรับ

เน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจของประเทศ นํ้าทวม และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เกิดปญหาการกูเงิน

นอกระบบมาใชจาย เชน ครอบครัวของนางประมวล อินทรอยู นางเฉลียว เพชรธรรม นายอุดม พรมศิลา 

และนายนพรัตน โภคะอุดมทรัพย ซึ่งครอบครัวดังกลาวเปนคนด้ังเดิมของชุมชน และบางครอบครัวไมมี

อาชีพรอง 

3.11 ขอมูลดานการเมืองและการปกครองทองถ่ิน คนในชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา

เกือบรอยละ 100 เปนคนเช้ือชาติไทย มีการปกครองระบบประชาธิปไตย มีสถานีตําตรวจภูธรคลองหลวง 

(สภ. คลองหลวง) ทําหนาที่รับแจงเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง และที่ทําการชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา 

ต้ังอยูเลขที่ 58/100 หมู 13 ถนนพหลโยธิน นครชัย ซอย 3 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
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ปทุมธานี 12120 โทรศัพท 081–8596944, 081–9886944, 02–9090655 โทรสาร 02–9090655 โดยมี

คณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการ อ.ส.ม. ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกลุ ตําแหนง 

1 นาง วิไล   แสนสุวรรณ ประธานกรรมการ 

2 นาย สมชาย   ปรีชาพลกุล รองประธานกรรมการ 

3 นาย ประสิทธ์ิ   จิรคุณสมบัติ กรรมการ 

4 นาย วสันต   อรุณสันติโรจน กรรมการ 

5 นาย สมาน   ดิษเหมือน กรรมการ 

6 นาย วิชัย   เปลงศรีชัย กรรมการ 

7 นาย สุทิน   โพธ์ิพันศรี กรรมการ 

8 นาง ระเบียบ   โพธ์ิศรี กรรมการ 

9 นาย สุรพล   พงษศรีสมชัย กรรมการ 

10 นาย วิชัย   เปลงศรีชัย ประธานกรรมการ อ.ส.ม. 

11 นาง วิไล   แสนสุวรรณ กรรมการ อ.ส.ม. 

12 นาง ธัญญภร   แกงโมก กรรมการ อ.ส.ม. 

13 นาง วาสนา   สุขสวัสด์ิ กรรมการ อ.ส.ม. 

14 นาง กุหลาบ   ทวีสิทธ์ิ กรรมการ อ.ส.ม. 

15 นาง รชฏ   แสนสุวรรณ  กรรมการ อ.ส.ม. 

 

3.12 ขอมูลดานแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชนหมูบานนครชัยมล

คลวิลลา ไดจัดทําแผนงานและประชุมคณะกรรมการแผนงานรวมกับเทศบาลตําบลทาโขลง อําเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี และดําเนินการตามแผนงาน พรอมทั้งสรุปเปนรายงานประจําปอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2543 หมูบานนครชัยมงคลวิลลาไดประสบปญหานํ้าทวม

ขังหมูบาน จึงเกิดกลุมคนที่มีแนวคิดและอุดมการณเดียวกันกอต้ัง “ชมรมหมูบานนครชัยมงคลวิลลา” โดย

เสียสละทรัพยทานละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน 100,000 บาท ต้ังเปน “กองทุนพัฒนา” รวมกับเงินทุนที่

คณะกรรมการฯ ออกช้ีแจงขอความรวมมือจากคนในชุมชนอีกประมาณ 20,000 บาท ซึ่งเงินกองทุนถูก

นําไปใชเพื่อพัฒนาหมูบานชวงวิกฤติ ไดแก คาจางผูรับเหมาะลอกทอระบายนํ้า จางพนักงานดูแลชมรมและ

ดูแลความสะอาดหมูบาน กวดถนน บํารุงไฟฟา ประปา และติดตอเทศบาลทาโขลงเพื่อชวยดูแลสนับสนุน

ในการใชรถเก็บขนขยะใหเรียบรอยและนาอยูอาศัยตอไป นอกจากน้ี ชุมชนไดต้ัง “กฎของชุมชน” เพื่อให

การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย โดยถนน ทอระบายนํ้า เปนสมบัติของสวนรวม คนในชุมชนตอง



OP.2 

8 
 

หวงแหนทนุทนอมเสียทรัพยบํารุงรักษามาโดยตลอด ทานใดกอสรางหรือถมดิน กรุณาใหความรวมมือชําระ

คาบํารุงรักษา ไดแก ถมดินแปลงละ 3,000 บาท กอสรางอาคารในที่ดินแปลงละ 3,000 บาท และสราง

เก็บแลวคาบริการหองละ 10 บาทตอเดือน ซึ่งที่ดิน 1 แปลง หมายถึง 50–70 ตารางเมตร และเงินที่ได

ทั้งหมด ชมรมฯ จะนําไปพัฒนาปรับปรุงหมูบาน  

 4. สวนท่ี 3  : ผลการวิเคราะหชุมชน 

ผลการวิเคราะหชุมชนตามวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการและศึกษาบริบทชุมชน

หมูบานนครชัยมงคลวิลลา จังหวัดปทุมธานี เปนดังน้ี 

  4.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน 

4.1.1 จุดแข็ง มีคณะกรรมการชุมชนที่คอยดูแลลูกบานตลอดและเนนครอบครัวที่

อาจกอใหเกิดปญหาอยางใกลชิด 

4.1.2 จุดออน ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม เชน นํ้าเสีย อากาศเสีย และการทิ้งขยะ 

ตลอดจนการจราจรติดขัดในถนนสายหลักของชุมชนในชวงช่ัวโมงเรงดวน 

4.1.3 โอกาส คณะกรรมการหมูบานรวมกับเจาหนาที่รัฐทําความเขาใจจาก

ผูประกอบการหอพักและรานคาแบบประนีประนอมอาศัยซึ่งกันและกันในการจัดการปญหา เชน การทิ้ง

และเก็บขยะ การจอดรถ และการรักษากฎระเบียบชุมชน เปนตน  

4.1.4 ภัยคุกคาม สวนใหญเกิดจากปญหานํ้าเสีย ยาเสพติด ขโมย และอุบัติเหตุจาก

การขับข่ีรถจักรยายนตภายในหมูบาน    

  4.2 ผลการวิเคราะหสถานการณของกลุมครัวเรือนเปาหมาย  

4.2.1 จุดแข็ง มีบานเปนของตนเองและเปดรานขายอาหารในชุมชน  

4.2.2 จุดออน คาใชจายไมสมดุลและไมแนนอน เน่ืองจากรายรับนอยกวารายจาย

เกิดการกูเงินนอกระบบกรอปกับภาระเลี้ยงดูผูพิการ 

4.2.3 โอกาส เพิ่มรายรับโดยการทําอาชีพเสริมตามความถนัดของคนในครัวเรือน

และลดรายจายที่ไมจําเปน รวมทั้งจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนการใชเงินของครัวเรือน 

4.2.4 อุปสรรค ขีดจํากัดดานการเงิน การสงเสริมใหเกิดอาชีพเสริมแบบย่ังยืน และ

องคความรูในการจัดการบัญชีครัวเรือน 

 5.  สวนท่ี 4 : สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

5.1 สภาพปญหา โดยภาพรวมชุมชนมีปญหามลพิษสิ่งแวดลอม เชน นํ้าเสีย อากาศเสีย 

และการทิ้งขยะ ตลอดจนการจราจรติดขัดในถนนสายหลักของชุมชนในชวงช่ัวโมงเรงดวน ในขณะที่

ครัวเรือนเปาหมายพบปญหาเกี่ยวของกับคาใชจายไมสมดุลและไมแนนอน เน่ืองจากรายรับนอยกวา

รายจายเกิดการกูเงินนอกระบบกรอปกับภาระเลี้ยงดูผูพิการ 
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5.2 สรุปความตองการเชิงพัฒนา การสรางความรวมมือระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัย

ในการพัฒนาองคความรูและแนวทางการเพิ่มรายรับโดยการทําอาชีพเสริมตามความถนัดของคนใน

ครัวเรือนและลดรายจายที่ไมจําเปน รวมทั้งจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนการใชเงินของครัวเรือน 

ตลอดจนคณะกรรมการหมูบานรวมกับเจาหนาที่รัฐทําความเขาใจจากผูประกอบการหอพักและรานคาแบบ

ประนีประนอมอาศัยซึ่งกันและกันในการจัดการปญหา เชน การทิ้งและเก็บขยะ การจอดรถ และการรักษา

กฎระเบียบชุมชน  

5.3 ขอเสนอแนะ จุดเนน โครงการพัฒนาที่สงผลตอความสําเร็จ (Quick Win Project) 

ของครัวเรือนเปาหมายที่สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับดานรายไดใหสมดุลกับรายจายจากอาชีพ

เสริมของคนในครัวเรือน เชน การคาขาย เพิ่มชองทางการคาขาย วางแผนและทําบัญชีครัวเรือน เปนตน  

   


