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บทคัดย่อ 
 
     โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เคหะคลองหลวง หมู่ที่ 13  ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการการ
สรางเครือ ขายพัฒนา และเป็นกการแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น ตลอดจนศึกษาบริบทของชุมชน ภาย
ใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต โดยกลุมเปาหมายได้แก่ประชาชนผูอาศัยอยูในชุมชน
เคหะคลองหลวง หมู่ที่ 13 โดยทําการสํารวจจากประชากรจํานวน 95 คน จัดเก็บขอมูลแบบ
ผสมผสานโดยการสัมภาษณเชิงลึก และสอบถามจากผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข  โดย
โครงงานครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เนนการมีสวนรวมโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยทําการ
สํารวจข้อมูลทั่วไปของชุมชน และทําการวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT ซึ่งผล จากการสํารวจ
สภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย จะนํามาสรุปความ
ต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐที่ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูก
รวบรวมเป็นบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในชุมชน ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีงานประจําแต่
ต้องการหารายได้เสริมโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจากการ
สอบถามพบว่าครัวเรือนเป้าหมายต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวงมาลัยประดิษฐ์ เพ่ือจําหน่ายลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือเป็นการเสริมรายได้จากงานประจํา โดยกระบวนการพ่ึงตนเอง เนื่องจาก
ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่ายซึ่งเป็นกลุ่มที่ทําดอกมะลิทิชชูได้แต่ต้องการต่อยอดเป็นพวงมาลัย
ประดิษฐ์ ผลการดําเนินโครงการ พบว่าประชาชนเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการ
ทําพวงมาลัยประดิษฐ์ สามารถนําไประกอบอาชีพเพ่ือเป็นรายได้เสริมของครอบครัว  และพัฒนา
ทักษะการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีความรู้ทางด้านการทําบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนร่วมกัน และการหาช่องทางทางการตลาด โดยจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมจํานวน 8 
ครัวเรือน มี 1 ครัวเรือน มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 10 จากรายได้ประจํา 
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บทที่ 1 
 บทน า  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579  โดยน้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดําเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายไดข้องประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารเพ่ือนําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐาน
ชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   โดยมีกลยุทธ์ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่น   

ผลสํารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในเคหะชุมชนคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพบว่าในสภาพปัจจุบันเคหะชุมชนคลองหลวงเป็นชุมชนเมืองที่มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคเกิดขึ้นมากมาย เช่น ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน ตลาดค้าปลีกย่อย 
เกิดธุรกิจการค้ามากมาย ทําให้ชุมชนมีสภาพคล่องทางการเงินสูงและทําให้ค่าครองชีพสูงตามขึ้นไป
ด้วย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประจํา คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีเงินเดือนประจํา 
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่มีประชากรบางครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้าง งานบริการทั่วไป และบาง
ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่รายได้จึงไม่เพียงพอ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีหลายด้าน เช่น ปัญหา
ด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปัญหาด้านเสียงดังจากแหล่งสถานบันเทิง ปัญหาด้านความแออัดในชุมชน 
ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน และที่สําคัญปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน อาจต้องไปหยิบยืมเงินจากเพ่ือนบ้านหรือหนี้นอกระบบทําให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา จาก



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
ปัญหาดังกล่าวทําให้ชุมชนครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการอาชีพเสริม
เพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยการทําพวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ ส่งขายตลาดหรือร้านค้าทั่วไป ซึ่งการทํา
พวงมาลัยประดิษฐ์เป็นอาชีพ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์ หาซื้อได้ง่าย และสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน 
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนให้พึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน นอกนี้ผู้สูงอายุยังสามารถ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดทําโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 
สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิม
คุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการทําพวงมาลัยประดิษฐ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย   

           3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย  
 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
          1. กลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายผลิตพวงมาลัยประดิษฐ์  จํานวน  6  คน   
 2. คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 2 คน  
  
พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่ 13 เคหะชุมชนคลองหลวง  เทศบาลเมืองท่าโขลง อําเภอคลองหลวง จงัหวัด     
        ปทุมธานี 
 
1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
1.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

 
       1.5.1 เชิงปริมาณ 

1.1  จํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 8 คน 
1.2  จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
1.3 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือน ร้อยละ 10 

       1.5.2 เชิงคุณภาพ   
                       1.1 ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  

       ชื่อชุมชน เคหะชุมชนคลองหลวง ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลอหลวง จ.ปทุมธานี 
พ้ืนที่ครอบคลุมซอยเทพกุญชร 42 ตลอดแนวจนถึงถนนเลียบคลองสอง มีหมู่บ้านในพ้ืนที่ 5 
หมู่บ้าน คือ  
1. ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง  
2. หมู่บ้านสมหวังทรัพย์หมื่นแสน 
3. หมู่บ้านราชพฤกษ์ 
4. หมู่บ้านกฤษณาเฮ้าส์ 
5. หมู่บ้านเจริญสุขเพลส 

 

 
 
รูปที ่2.1 แผนที่บริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดซอยเทพกุญชร 42 
 

ในพ้ืนที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีรูปแบบการค้าขายที่สมบูรณ์คือ มีตลาด ตลาดนัด 
โรงแรม ร้านค้า สถานบันเทิง ผู้อาศัยประมาณร้อยละ 50 เป็นเจ้าของบ้านส่วนที่เหลือเป็นผู้
เช่าอาศัย และชาวต่างด้าวที่เข้ามารับจ้าง อาชีพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้า ร้านอาหารในพื้นท่ีชุมชน 

  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

 
รูปที ่2.2 ถนนภายในชุมชน       

  
 
รูปที่ 2.3 ลักษณะบ้านเรือนภายในชุมชน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
 2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา  

เป็นระบบนิเวศในเมือง มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง โดยมีในลักษณะ
การเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน คือมีการจ้างงาน และให้ค่าตอบแทน  การดํารงชีวิตของผู้
อาศัยในชุมชน ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองแน่นอน และมีผู้สูงอายุบางคนที่มาช่วยดูแล
บ้านและลูกหลานให้กับผู้ที่ออกไปทํางานนอกบ้าน ทําให้ไม่ค่อยพบปัญหาการขาดรายได้ 
  ดังนั้นสิ่งที่ชุมชนต้องการคือการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในบางโอกาสเท่าที่จะทําได้ 
เช่น การลดการจ่ายในเรื่องสาธารณูปโภค ด้านน้ํายาอุปโภคบริโภค การเพ่ิมรายได้จากการ
จัดการขยะ 
  สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ อากาศไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดเกินไป 
และมีฝน ตกต้องตามฤดูกาล สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือน
กุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย37 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว เริ่ม
กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ําสุด เฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส ฤดูฝน 
เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ฝนตกชุกในเดือนทุก พ้ืนที่ โดยเฉลี่ยจะมี
ปริมาณน้ําฝน 1,384.3 มม. ต่อปี 
 
2.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม  การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิด  
จ านวน    เหตุผลของสัตว์ที่เลี้ยง  ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  การกระจายผลผลิต  และ
การตลาด 

ไม่มี : เนื่องจากประชากรที่อาศัยอยู่ ในชุมชนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท ลูกจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรม ค้าขาย ประกอบการสถานบันเทิง ตลอดจนปล่อยเช่าห้องชุด และอ่ืนๆ  
       
2.4  ข้อมูลด้านประชากร (1928 unit) 

อาคารชุดสําหรับพักอาศัย จํานวน 7 อาคาร (1328 ห้อง) หมู่บ้านจัดสรร 5 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  

1. หมู่บ้านชุมชนคลองหลวง จํานวน 176 หลังคาเรือน  
2. หมู่บ้านราชพฤกษ์ 3 จํานวน 162 หลังคาเรือน  
3. กฤษณาเฮ้าส์ จํานวน 62 หลังคาเรือน  
4. สมหวังทรัพย์หมื่นแสน แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 78 หลังคาเรือน และอาคารพาณิชย์ 

48 หลังคาเรือน  
5. เจริญสุขเพลส จํานวน 179 หลังคาเรือน 
โดยเฉลี่ยแต่ละหลังคาเรือนจะมีประชากรประมาณสามคนซึ่งมีทั้งประชากรที่เป็น

เจ้าของจริงและประชากรแฝง 
          
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
         2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 

สาธารณูปโภคของหมู่บ้าน เคหะชุมชนคลองหลวง เป็นการบริหารจัดการโดยนิติ
บุคคลของแต่ละอาคาร  มีการจัดการขยะรวมโดยแต่ละห้องพักในอาคารจะมาทิ้งขยะที่
บริเวณเก็บขยะรวมของแต่ละอาคารและจะมีรถเก็บขยะของเทศบาลมีเก็บไปอีกต่อหนึ่ง  
โดยเข้ามาเก็บขยะวันเว้นวัน   

ในด้านของระบบ ไฟฟ้า เคหะชุมชนคลองหลวงเป็นชุมชนเมืองที่ขึ้นอยู่กับเทศบาล
ท่าโขลง โดยมีกระแสไฟฟ้าจ่ายมาจากชุมชนจากโรงไฟฟ้าประตูน้ําพระอินทร์ ซึ่งมีความ
พอเพียงต่อการใช้งานของประชากรในชุมชน 

นิติบุคคลของแต่ละอาคารเคหะชุมชนคลองหลวง จะเป็นการเก็บค่าส่วนกลางซึ่งจะ
อํานวยความสะดวกในด้านการเก็บขยะการดูแลความสะอาดรอบ ๆ อาคาร  ที่มีการเรียก
เก็บรายเดือน หรือรายปีจากผู้ที่พักอาศัย โดยที่อัตราคาส่วนกลางจะขึ้นอยู่กับขนาดของ
ห้องพัก  ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 300-700 บาทต่อเดือน เป็นต้น 

ชุมชนยังจัดให้มีบริเวณสนามหญ้า  พื้นที่สีเขียว และอาคารอเนกประสงค์ สนามเด็ก
เล่น เพ่ือให้คนในชุมชนได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน และจัดบริเวณที่พักอาศัยให้สะอาดหน้าอยู่  
ปัญหาที่พบในชุมชน จะเป็นเรื่องการจัดการที่จอดรถ เนื่องจากอาคารไม่มีที่จอดรถที่
เพียงพอต่อผู้พักอาศัย จึงต้องเป็นระบบการจอดรถแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ใครมาก่อนได้จอด
ก่อน และมีป้ายติดเตือนสถานที่จอดรถสําหรับผู้พักอาศัยในอาคาร  นอกจากนี้ยังมีบริเวณ
จอดรถที่เป็นลานจอดหลังอาคารที่ได้รับพ้ืนที่บริจาคจากเจ้าของโครงการซึ่งเป็นลานโล่ง ผู้
อาศัยในเคหะสามารถนํารถไปจอดได้โดยคิดค่าจอดเป็นรายเดือน เป็นต้น 

   
         2.6 ข้อมูลด้านสังคม 

สังคมของชุมชนเคหะคลองหลวงเป็นสังคมเมือง  ที่มีลักษณะการอยู่แบบต่างคนต่าง
อยู่  ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานทื่ไปทํางานเช้า กลับเย็น หรือกลุ่มคนที่ทํางาน
โรงงาน ทํางานเป็นกะ ทําให้ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันในสังคมสักเท่าใด  นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม
คนที่ย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด หรือมาเช่าที่พักอาศัย ชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นเพียง
เจ้าของห้องพักหรือห้องเช่า ส่วนคนที่มาอยู่อาศัยมีตั้งแต่ มาทํางานโรงงานที่นวนคร มาเรียน
หนังสือ มาเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยได้พักอาศัยและมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน
มากนัก  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ  ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมต่าง 
ๆ ในสังคมจะขับเคลื่อนโดยกลุ่มนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กันบ้างโดยประธาน
กรรมการหมู่บ้านจะเป็นตัวประสานในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  กิจกรรมที่สังคมมีร่วมกัน
จะเป็นกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ  ตักบาตรวันปีใหม่ เลี้ยงอาหารในวันเด็ก  
ซึ่งจัดโดยกรรมการหมู่บ้าน ประสานงานผ่านนิติบุคคลของแต่ละอาคาร ซึ่งได้รับการร่วมมือ
จากคนในชุมชนบ้าง 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
         2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 

   การศึกษาของชนในชุมชน มีความหลากหลาย เนื่องจากมีหลากหลายกลุ่มอาชีพ และ
อายุที่ต่างกัน ผู้ที่มาเช่าอาศัยในเคหะชุมชน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงาน  พนักงานรายวัน
ของโรงงานอุตสาหกรรมในระแวกใกล้เคียง ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที 3-
6 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย  วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีคนใน
ชุมชนไปศึกษาในระดับปริญญาตรี  ได้ แก่  มหาวิทยาลั ยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น 
 

         2.8 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
  ด้านสาธารณสุขมี อสม. ดูแลด้านสุขภาพอนามัย แต่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุวัย
ทํางานเป็นพนักงานโรงงาน พนักงานรายวันของโรงงานอุตสาหกรรมในระแวกใกล้เคียง ซ่ึง
อยู่ในบริษัท โรงงาน มีประกันสังคม บัตรสามสิบบาท ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและดูแล
ด้านสุขภาพ สามารถใช้ได้ตามกรอบของบัตร ทั้งด้านอายุรกรรม ทันตภิบาล ส่วนประชากรที่
อยู่ในวัย เด็กและผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพคือชุมชนจัดให้มีบริเวณสนามหญ้า  
พ้ืนที่สีเขียว และอาคารอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น เพ่ือให้คนในชุมชนได้มาออกกําลังกาย 
เดินเล่น จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และจัดบริเวณท่ีพักอาศัยให้สะอาดหน้าอยู่ นิติบุคคลมี
การดูแลด้านสาธารณูปโภคของแต่ละอาคารเคหะชุมชนคลองหลวง จะเป็นการเก็บค่า
ส่วนกลางซึ่งจะอํานวยความสะดวกในด้านการเก็บขยะการดูแลความสะอาดรอบ ๆ อาคาร  
ในส่วนของโภชนาการของเด็กวัย 0-5 ปี ได้รับการดูแลจากครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัว
ทํางาน ดังนั้นจะได้รับประทานอาหารจากตลาดนัดใกล้ชุมชน ซึ่งอาจจะทําให้เด็กได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอ เด็กและผู้สูงอายุจะอยู่ด้วยกันในช่วงกลางวันเนื่องจากพ่อ แม่ไป
ทํางาน และจะได้เจอครอบครัวในช่วงเย็น อาหารด้านโภชนาการจึงกินแบบง่ายๆ ไม่
ทํากับข้าวเอง นิยมซื้อกับข้าวจากตลาด และจากชีวิตประจําวันที่มีลักษณะการอยู่แบบต่าง
คนต่างอยู่  ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานทื่ไปทํางานเช้า กลับเย็น หรือกลุ่มคนที่
ทํางานโรงงาน ทํางานเป็นกะ ทําให้มีความเสี่ยงในด้านสุขภาพคือพักผ่อนน้อย  

    
          2.9  ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการสันทนาการ 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และภายในชุมชนไม่มีวัดในพื้นที่ แต่มีวัดที่ใกล้เคียงที่
ประชาชนในพื้นท่ีเข้าไปทําบุญ ตักบาตรตามเทศการทางศาสนาที่สําคัญคือวัดคุณหญิงส้มจีน 

          
         2.10  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

     การประกอบอาชีพหลักได้แก่ พนักงานบริษัท  พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
รองลงมา คือรับราชการ ค้าขาย และทํางานในสถานบันเทิงตามลําดับ  ในด้านการค้าขาย มี
ตลาดนัดที่มีลักษณะเป็นตลาดสดทุกวันในตอนเย็น และเช้าวันอาทิตย์ นอกจากนั้นยังมีส่วน
ที่เป็นห้องแถวติดถนนทําอาชีพค้าขายของเบ็ดเตล็ด เช่นเสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

เรียน เป็นต้น บางส่วนทําอาชีพบริการ เช่น ตัดผม ถ่ายเอกสาร ตลอดจนมีการดัดแปลงเป็น
ร้านคาราโอเกะและบริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทําให้เกิดการรวมกลุ่มรับพนันบอลอย่างลับๆ 
หรือมีการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ค้าประเวณี  ลักเล็กขโมยน้อย ทําให้มี
ปัญหาหนี้สินจากการพนัน  และมีปัญหาหนี้สินการประกอบอาชีพขาดทุน ร้านคาราโอเกะ
ก่อเสียงดังวุ่นวายหมู่บ้านใกล้เคียง 
 
2.11  ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

มีกรรมการชุมชน 9 คน ดูแลส่วนกลาง มีวาระ 4 ปี ชุดปัจจุบันเป็นกรรมการชุมชน
มา 12 ปี มีการประชุมทุก 1 เดือน ประธานชุมชนได้แก่ พ.ต.ประสิทธิ์ สนิท และรอง
ประธานชุมชนได้แก่ นายสุภัคจาวิศิษฎ์ ยองเพชร 

โดยกรรมการชุมชน มีบทบาทหน้าที่สํารวจค้นหาปัญหาในชุมชน และวางแผนใน
การพัฒนาระดับชุมชน เป็นผู้นําในการพัฒนาระดับชุมชน เป็นที่ปรึกษาของประชาชนใน
ชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีของผู้อาศัยในชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเองและ ชุมชน ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมตามที่เห็นสมควร หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก เทศบาล 

 
   2.12  ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

โครงการ SME ตู้นําหยอดเหรียญ 10 ตู้ จํานวนเงิน 500,000 บาท ปีงบประมาณ 
พ.ศ 2555 
          โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือทําสนามหญ้า จํานวนเงิน 200,000 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.   2561 

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.   2561 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

 
 

 
รูปที่ 2.4 โครงการพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

         3.1 การวิเคราะหชุมชนโดยใชเครื่องมือส ารวจความตองการของชุมชน  
 

  3.1.1 แผนที่เดินดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของ
ชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่ที่ทําการสํารวจ  โดยการดําเนินงานจัดกิจกรรมลงพ้ืนที่ของอาจารย์
และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพสํารวจชุมชนโดยนัดหมายผู้นําชุมชนเพ่ือมาประชุม
เพ่ือให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําแผนที่เดินดิน จากนั้นมีการสรุปและวิ
เคราะหขอมูลรวมกัน โดยแผนที่เดินดินของชุมชนเคหะคลองหลวงดังรูปที่ 3.1 

   

          รูปที ่3.1 แผนที่เดินดินของชุมชนเคหะคลองหลวง 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

  3.1.2 โองชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารายไดและรายจายของคนในชุมชน เพ่ือ
ทําให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนและหนทางแกไขรวมกัน โดยดําเนินการลงพ้ืนที่สํารวจจัดเวที
ประชาคมเพ่ือมาประชุมรวมกัน เพ่ือใหขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลพรอม มีการสรุปและวิ
เคราะหขอมูลรวมกัน ผลการวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชโองชีวิต แสดงได
ดังรปูที่ 3.2  

 
รูปที ่3.2 โองชีวิตของชุมชนเคหะคลองหลวง 

    
จากรูปที่ 3.2 สามารถสรุปขอมูลรายรับ-รายจายหลักของคนในชุมชนได ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 รายรับ-รายจายหลักของประชาชนในชุมชน  

รายรับ รายจาย 
1. คาขาย ตามตลาดนัด แผงลอย 1. คาอาหาร 
2. รับจางทั่วไป เชน ขับมอเตอรไซครับจาง 
ขับรถต ูรับจางเย็บผา เสิร์ฟอาหาร 

2. ของใชสวนตัว 

3. ข้าราชการ  3. การศึกษาของลูก หลาน 
4. พนักงานบริษัท 4. คาสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ํา คาไฟฟา คา

น้ํามันรถ คาแกสหุงตม ค่าขยะ 
5. ลูกจางโรงงาน 5. คายา คารักษาพยาบาล 
6. ธุรกิจสวนตัว เชน รานเสริมสวย ขายของ
ออนไลน์ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร ร้าน
ถ่ายเอกสาร ร้านเกม ตัดผม  

6. ค่าท่องเที่ยว  

 7. ชําระหนี้สิน คาดอกเบี้ยเงนิกู ้
 8. คาหวย คาเหล้าและบุหรี่ 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

3.2 การวิเคราะหสถานการณของชุมชน  
 
  การวิเคราะห SWOT เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนเคหะ
คลองหลวง หมูที่ 13 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือทราบถึง
สถานการณ ของชุมชนในปัจจุบันซึ่ งจะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดมีดัง ตอไปนี้  
   3.2.1 จุดแข็ง จากการศึกษาขอมูลพบวาชุมชนเคหะคลองหลวง หมูที่ 13  
เปนชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคที่เอ้ืออํานวยต่อการขยายตัว
ของชุมชน เป็นชุมชนที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง ทําให้เกิดธุรกิจการค้ามากมาย
โดยเฉพาะธุรกิจตามห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการค้าขายอาหาร เนื่องจากมีห้าง
ร้านเปิดกิจการติดถนน ประกอบกับมีตลาดนัดขนาดกลาง ทําให้ชุมชนมีสภาพคล่องทาง
การเงินสูง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพไดดวยตนเอง ในเรื่องของการคาขาย การรับจาง การบริการ สงผลดีตอระบบ
เศรษฐกิจถาในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดในเรื่องของการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นบริเวณ
ในส่วนที่เป็นบริเวณการเคหะมีการจัดกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสามัคคี เช่นงานวันเด็ก งานปี
ใหม่ โดยมีผู้นําชุมชนเป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม 
   3.2.2 จุดออน จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา เนื่องจากมี
ประชาชนอาศัยอยู่มากทําให้มีปัญหาด้านขยะตกค้างเป็นจํานวนมาก ตลอดจนแมลงวันที่มา
ตอมขยะที่เก็บไม่ทัน ทําให้ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาฝุ่นจากการคมนาคม ปัญหาเสียงดังรบกวน
จากสถานบันเทิง ขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง เพ่ือรวมกันเปนกลุมผูผลิต ไมมีแหลงทองเที่ยว
ภายในชุมชน ในส่วนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านมักอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวทําให้
ขาดการติดต่อสื่อสารกับส่วนอื่น และมีหลายครอบครัวมีคนชราและผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจาก
มีสถานบันเทิงทําให้อาจมีการทะเลาะวิวาท จากการเสพของมึนเมา รวมทั้งอาจมีการลักลอบ
ขายยาเสพติด การพนันบอล  

 3.2.3 โอกาส จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ชุมชนไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และเอกชน โดยมีหนวยงานเขามาชวยเหลือ เช่นโครงการ SME โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน  โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข มีสภาพพ้ืนที่เอ้ืออํานวยตอการประกอบ
อาชีพ เนื่องจากสภาพ พ้ืนที่ ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ที่ไมหางไกลจากกรุงเทพมหานคร ทําใหผลิต
ภัณฑของชุมชนสามารถกระจายไปขายในพ้ืนที่ตางๆไดสะดวกในหลายชองทาง นอกจากนั้น
ยังอยู่ใกล้กับตลาดไททําให้ชุมชนมีโอกาสในการเลือกวัตถุดิบเพ่ือทํามาประกอบอาชีพได้
สะดวก หลากหลายและมีราคาถูกโดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหาร 
   3.2.4 อุปสรรค จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ที่ตั้งของบานเรือนในชุมชน
อยูหางกัน ทําใหเกิดความลําบากตอการ กระจายขาวสาร หรือการประสานงาน ชาวบาน
บางกลุมยังขาดการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่พบในชุมชน 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

3.3 ผลการวิเคราะหสถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
 
  3.3.1 จุดแข็ง จากการวิเคราะหขอมูลพบวาครัวเรือนเป้าหมายมีงานประจําทําให้มี
รายได้ที่แน่นอน และเป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อยให้มีรายจ่ายน้อย และสามารถอยู่ได้แบบ
พออยู่พอกินและไม่สร้างหนี้สินหรือเล่นการพนัน เมื่อสอบถามความมั่นคงของอาชีพพบว่า
สามารถทําได้ไม่มีเกษียณ แม้ว่าอายุจะเกิน 60 ปี ถ้ายังมีแรงมีกําลังทําได้ต่อ ก็สามารถ
ทํางานได้ไปตลอดซึ่งส่วนใหญ่พบว่าจะเกษียณตัวเองเนื่องจากอายุมากทําให้มีปัญหาด้าน
สุขภาพ เพราะบางครั้งต้องขึ้นบันไดหลายชั้นทําให้มีปัญหาเรื่องข้อเข่า  
      3.3.2 จุดออน จากการวิเคราะหขอมูลพบวาครัวเรือนเป้าหมายไม่มีญาติพ่ีน้อง
ช่วยเหลือและเป็นหัวหน้าครอบครัวเนื่องจากสามีเสียชีวิต และที่พักอาศัยเป็นห้องเช่าไม่มีที่
อยู่เป็นของตัวเองรายได้มาจากการรับจ้างรายวันและใช้สวัสดิการประกันสังคมของรัฐ โดย
ค่าจ้างเป็นค่าแรงขัน้ต่ําและไม่มีการข้ึนค่าจ้าง 
  3.3.3 โอกาส จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสามารถรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือหรือสร้าง
อาชีพเสริมร่วมกัน โดยใช้เวลาว่างจากงานประจําโดยอาจเป็นลักษณะของงานฝีมือ และ
เนื่องจากมีทําเลที่พักอยู่ใกล้แหล่งชุมชน หรือตลาดไทซึ่งอาจเป็นช่องทางในการหาซื้ อ
วัตถุดิบและช่องทางในการหาตลาดรองรับสินค้า 
      3.3.4 อุปสรรค จากการวิเคราะหขอมูลพบวาครัวเรือนเป้าหมายมีอายุมากทําให้ไม่
สามารถเปลี่ยนงานได้โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการเดินทางไกลหรือใช้แรงงาน ประกอบกับ
รายได้ที่น้อยไม่สามารถนําเงินไปลงทุนเพ่ือสร้างอาชีพได้ 

 

            3.4 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี  
 

ดําเนินโครงการการรวมกลุ่มของชุมชนโดยการทําพวงมาลัยประดิษฐ์  การ
ดําเนินการแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การให้ความรู้ในการทําพวงมาลัยประดิษฐ์ 
  ระยะที่ 2 การให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  ระยะที่ 3 การให้ความรู้ด้านการตลาด 
  ระยะที่ 4 การประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผลิตภัณฑ์  
  ระยะที่ 5 ให้ความรู้เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
        3.5  ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 
 

โครงการชุ มชนรวมกลุ่ มของชุมชนโดยการทํ าพวงมาลั ยประดิษฐ์ ของ 
ชุมชนเคหะคลองหลวง มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนและ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ซึ่งการดําเนินงานจะครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้
และ การให้ความรู้เพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การจําหน่าย และการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยเน้นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมี
อาชีพที่ยั่งยืน 

 
3.6 แผนการด าเนินงาน 
 

      ตารางท่ี 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา 
2 รวบรวมจัดทํารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
3 ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งม่ัน 

4 
ฝึกอบรมทําบัญชีครัวเรือน /จัดทําแผนประกอบการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าเรื่องความสําเร็จ ออกไปศึกษาดูงาน 

5 
จัดตั้งสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ กําหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่ง
สนับสนุน 

6 จัดหาพื้นที่ สถานที่ดําเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 
7 พัฒนาหลักสูตร จัดหาเครือข่ายวิทยากร หน่วยงานสนับสนุน 

8 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
 หลักสูตรการทําพวงมาลัยประดิษฐ์ แบบที่ 1 
 หลักสูตรการทําพวงมาลัยประดิษฐ์ แบบที่ 2 
 หลักสูตรการทําพวงมาลัยประดิษฐ์ แบบที่ 3 

9 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลผลการดําเนินงาน 

10 
จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการและจัดทําบทความเรื่องเล่า
ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

 

 

 
รูปที่ 3.3 ประชุมและเยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
 
4.1 ผลการฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือน 

 
         เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายไม่สามารถบริหารการใช้จ่ายทําให้บางครั้งประสบปัญหาการใช้
จ่ายที่มากเกินจนอาจเกิดหนี้สิน นอกจากนั้นส่วนใหญ่มีรายได้จากหัวหน้าครอบครัวอย่างเดียว ทําให้
แม่บ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องการหารายได้เสริม ทางโครงการจึงจัดอบรมฝึกอบรมทําบัญชี
ครัวเรือนเพ่ือจะนําไปสู่ การเรียนรู้ในเรื่องการจัดการรายรับรายจ่าย สามารถบริหารการใช้จ่ายใน
ครอบครัว ตลอดจนสามารถคิดคํานวณต้นทุน กําไรของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาไปสู่การมีอาชีพเสริมต่อ 
 
 

 
รูปที่ 4.1 การฝึกอบรมทําบัญชีครัวเรือน 
 
4.2 ผลการอบรมหลักสูตรท าพวงมาลัยประดิษฐ์ ครั้งท่ี 1 
 
       ครัวเรือนเป้าหมายฝึกการร้อยพวงมาลัยประดิษฐ์เบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ร้อย
พวงมาลัยมาก่อนทําให้ใช้เวลาในการขึ้นพวงมาลัยนานและยังต้องฝึกทักษะเพ่ือให้เกิดความชํานาญให้
มากขึ้นซึ่งทางวิทยากรก็ได้มีการให้เทคนิคง่ายๆก่อนแล้วให้แต่ละคนไปลองฝึกทําในช่วงเวลาว่าง
เพ่ือให้คล่องมือเพ่ือที่จะได้ลองทําเทคนิคขั้นต่อไปเพ่ือขึ้นรูปเป็นพวงมาลัยต่อไป ซึ่งพบว่าแต่ละคนมี
ความตั้งใจมุ่งมั่นในการฝึกอย่างมาก 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

 
 

 

 

รูปที่ 4.2 การอบรมหลักสูตรทําพวงมาลัยประดิษฐ์ ครั้งที่ 1 
 
 

4.3 ผลการอบรมหลักสูตรท าพวงมาลัยประดิษฐ์ ครั้งท่ี 2 
 
       ครัวเรือนเป้าหมายฝึกการร้อยพวงมาลัยประดิษฐ์ โดยกลุ่มเป้าหมายได้ไปฝึกฝนเทคนิคการร้อย
ทําให้มีความชํานาญมากข้ึน โดยครั้งนี้ได้ฝึกทําพวงมาลัยชายเดียวซึ่งทุกคนสามารถทําได้เป็นอย่างดี 
และสวยงาม และเริ่มที่จะหาช่องทางทางการตลาดเพ่ือจัดจําหน่ายต่อไป และในครั้งนี้วิทยากรได้สอน
การทําตลาดออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

 

 

รูปที่ 4.3 การอบรมหลักสูตรทําพวงมาลัยประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 
 

4.4 ผลการอบรมหลักสูตรท าพวงมาลัยประดิษฐ์ ครั้งท่ี 3 
 
      วิทยากรฝึกการทําพวงมาลัยสองชาย ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการทําหลายๆเทคนิค และ
สามารถทําได้เป็นอย่างดีและคิดว่าจะสามารถขายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวได้ ซึ่งในอนาคต
อาจจะมีการทําแบบกลุ่มอาชีพ บูทเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจะทําให้เกิดความเข้มแข็ง
ของกลุ่มต่อไป 
 

 

รูปที่ 4.4 การอบรมหลักสูตรทําพวงมาลัยประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
4.5 ผลการสร้างรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย 
 
      จากการทีก่ลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการทําพวงมาลัยประดิษฐ์ สามารถ
นําไประกอบอาชีพเพ่ือเป็นรายได้เสริมของครอบครัว และพัฒนาทักษะการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนมีความรู้ทางด้านการทําบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนร่วมกัน และการหาช่องทาง
ทางการตลาด เกิดมีแรงบันดาลใจ มีความอดทนมุ่งมั่น ในการสร้างรายได้เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
เกิดความภาคภูมิใจจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 8 มี 1 
ครัวเรือน คือคุณกมลชนก ดรนาม อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 58/115 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 3 ซึ่งมีรายได้
จากการประกอบอาชีพของสามีคือเป็นช่างรับเหมา มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท สามารถ
นําพวงมาลัยประดิษฐ์ไปขาย ได้ทั้งหมด 25 พวง เป็นเงิน 3,000 บาท มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

ประมาณร้อยละ 10 จากรายได้ประจํา 
 

 

รูปที่ 4.5 คุณกมลชนก ดรนามกับพวงมาลัยประดิษฐ์ที่นําไปขาย 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการ
พัฒนาจากครัวเรือนเป้าหมาย สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้    

1. ต้องการพัฒนาพวงมาลัยประดิษฐ์ เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชน 
  2. ต้องการมีอาชีพเสริมที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ 

 3. ต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือนําไปพัฒนาต่อยอด 
4. ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มาจากการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้คน

ในชุมชนได้นําไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
ครัวเรือนเป้าหมายต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวงมาลัยประดิษฐ์ เพ่ือจําหน่าย

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือเป็นการเสริมรายได้จากงานประจํา โดยกระบวนการ
พ่ึงตนเอง โดยจัดการองค์กรต่างๆในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม แต่ กระบวนการต่างๆ จะต้อง
มีการสร้างการสร้างการเรียนรู้ ในการบริหารจัดการ ให้มีความเข้มแข็ง จึงต้องสร้างเวทีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนได้เกิดทักษะและมีความเข้มแข็งในการ บริหารจัดการ โดยมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

ผลการดําเนินโครงการ 
1. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านการทํา

พวงมาลัยประดิษฐ์ 
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาจํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
3. ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

 
         5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

 ต้องการดําเนินโครงการพวงมาลัยประดิษฐ์ ซึ่งการดําเนินงานจะครอบคลุมตั้งแต่
การให้ความรู้และเพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การจําหน่าย และการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยเน้นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้คนใน
ชุมชนที่ว่างงาน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่สนใจมีอาชีพ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโดยฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นดึงและศักยภาพของคนในชุมชน
ออกมาใช้ให้มากที่สุดซึ่งโครงการนี้ทางหลักสูตรจะเชิญวิทยากรที่มีประสบการณในการทํา
พวงมาลัยประดิษฐ์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การทําแบบง่ายๆ และสามารถตั้งราคาขายไม่สูงมาก เพ่ือให้
เกิดสภาพคล่องทางการตลาดในช่วงแรกและจึงค่อยมาดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
พัฒนาต่อยอด และเกิดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                             
         นอกจากนั้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังสามารถไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งจากการติดตาม
เพ่ือสอบถามปัญหา ช่องทางการตลาดพบว่า กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนํา
เหรียญหรือรูปใส่ตรงกลางพวงมาลัยให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบ หรือพัฒนาเป็นรูปแบบอ่ืนๆ
ที่สอดคล้องกับเทศกาลเช่น การทําพวงมาลัยวันแม่ การพัฒนาเป็นกระทง เป็นต้น ตลอดจนการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการหาช่องทางการตลาดใหม่ เช่นขายออนไลน์  

 

 
รูปที่ 5.1 การพัฒนาเป็นรูปแบบกระทง 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พวงมาลัยประดิษฐ์ 
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