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บทคัดยอ 
 

โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนโครงการที่อยูภายใตโครงการพันธกิจสัมพันธ
แกปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแกไข
ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อสรางเครือขายพัฒนา อีกทั้งเปน
การศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต  พื้นที่ในการศึกษา 
คือ ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมู  14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
โดยกลุมเปาหมายคือ ประชาชนผูอาศัยอยูในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จํานวน 30 คน จัดเก็บขอมูล
แบบผสมผสานโดยการสัมภาษณเชิงลึกและจัดทําเวทีชุมชนเพื่อสอบถามบริบทของชุมชน 
โดยโครงงานครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพเนนการมีสวนรวมโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา โองชีวิต เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชน และแผนที่เดินดินแสดงแผนที่
ของชุมชนโดยรอบที่ทําการสํารวจ ซึ่งชุมชนเปนชุมชนเมือง มีพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมอยางจํากัด 
การสงเสริมอาชีพทางดานเกษตรกรรมจึงตองเลือกอาชีพที่ เหมาะกับลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งประชาชนกลุมเปาหมายไดมีความเห็นวาควรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เขาไปสงเสริมอาชีพเพาะเห็ด ซึ่งประกอบไปดวย เห็ดนางฟาภูฐาน และ
เห็ดฟาง และเพื่อเปนการตรวจสอบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการทางโครงการจึงจัดอบรมการทํา
บัญชีครัวเรือนใหประชาชนกลุมเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการพบวา ประชาชนมีการจัดสรรพื้นที่
เพื่อเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน และเห็ดฟาง ไดอยางเหมาะสมสามารถขยายพื้นที่เพื่อเพาะเห็ดเพิ่มขึ้น 
ประชาชนกลุมเปาหมายมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และจากความสําเร็จทําใหมีผูสนใจเขารวมโครงการ
สงเสริมอาชีพเพิ่มมากขึ้นจากกลุมเปาหมาย 

คําสําคัญ : บริบทชุมชน ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จังหวัดปทุมธานี 
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บทที่ 1 
 บทนํา  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐไดเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเขากับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 20 ป ระหวางป 2560 
ถึงป 2579 โดยนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมที่อยู และใชหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรม
นาถบพิตร มาเปนแนวทางในการดําเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดของ
ประชาชน แกไขปญหาเชิงโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร พัฒนา
โภชนาการและความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระ
ปณิธานแนวแนที่จะสานตอโครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา เพื่อชวยเหลือประชาชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงคใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นเสริมพลังปญญา
ของแผนดิน ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสูคุณภาพ
เปนเลิศ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ทองถิ่น และพื้นที่ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน พรอมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกลยุทธในการสราง
เครือขายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและ
เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น   

ผลสํารวจชุมชนและครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบวา ครัวเรือนเปาหมาย
มีความตองการทําการเกษตรในพื้นที่จํากัด เพื่อนําผลผลิตที่ไดมาบริโภคภายในครัวเรือน ถือเปนการ
ลดรายจายและสามารถนําไปขายเพื่อสรางรายไดใหเพียงพอตอสมาชิกทุกคนในครัวเรือน และชุมชน 
ครัวเรือนเปาหมายมีความเห็นพองรวมกันที่จะตองจัดใหมีการเพาะเห็ดชนิดตาง ๆ ไดแก เห็ดฟาง 
และเห็ดนางฟาภูฐาน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดทําโครงการสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสริมภูมิปญญา 
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ทองถิ่น เพิ่มคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความ เขมแข็ง มั่นคง นําไปสูการ
พึ่งพาตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและ
รายไดที่เพ่ิมขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อเสริมสรางความรูทักษะดานการเพาะเห็ดชนิดตาง ๆ ใหแกกลุมเปาหมาย 
1.2.2  เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหกับครัวเรือนเปาหมาย 
1.2.3 เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนเปาหมาย 
1.2.4 เพื่อลดปญหาดานรายรับไมเพียงพอกับรายจายใหกับครัวเรือนเปาหมาย 

 
1.3 กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
 
          กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย 2 ครัวเรือน จํานวน 16 คน ผูสนใจในชุมชน จํานวน 2 คน
คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 3 คน 
 พื้นที่   
 ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
1.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 
 

1.5.1 เชิงปริมาณ 
1) จํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ 2 ครัวเรือน สมาชิกจํานวน 16 คน 
2) จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา 2 ชนิด ไดแก เห็ดฟาง และเห็ดนางฟาภูฐาน 

 3) รายไดที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ 10% 
 1.5.2 เชิงคุณภาพ   
 1) ความตอเนื่องและความยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
 
 
 



บทที่ 2  
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ประวัติชุมชน 

 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เปนชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณโดยรอบวัดคุณหญิงสมจีน ที่สรางขึ้นเมื่อป 
พ.ศ. 2478 โดยหมอมแผวเปนผูบริจาคใหสรางวัดจํานวน 20 ไร ตอมาพระยาเขื่อนเพชรเสนาและ
คุณหญิงสมจีน อุณหะนันท ไดถวายที่ดิน 400 ไรเศษ ซึ่งอยูตรงขามกับวัดเดิม จึงยายวัดมาสรางที่
ใหม และตั้งชื่อวา “วัดคุณหญิงสมจีน” จากการสอบถามผูรูเลาวา สมัยดั้งเดิมที่ดินหลังวัดเปนที่ดิน
เปลาถูกปลอยใหรกราง บนเนื้อท่ีประมาณ 200 ไร ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิคุณหญิงสมจีน ตอมา
มีชาวบานจากตางจังหวัดผูยากไร เขาไปจับจองอาศัยเปนที่พักพิงเรื่อยมา จนกอสรางเปนชุมชนมีชื่อ
วา “ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน”  
 

 

รูปที่ 2.1 แสดงภาพถายดาวเทียมของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
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 2.1.1 เหตุผลในการเลือกชุมชน  
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เปนชุมชนที่ตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ สะดวกในการติดตอประสานงานและการเดินทางเก็บขอมูลเพื่อทําฐานขอมูลชุมชน 
รวมถึงเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร คนในชุมชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพรับจาง
และคาขา มีรายไดคอนขางนอยและไมมั่นคง เหมาะสมแกการสํารวจและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
ใหสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 
 2.1.2 การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
  ในชวงป พ.ศ. 2555 – 2560 ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เกิดปญหาความขัดแยงเรื่องกรรมสิทธิ์
ในที่อยูอาศัย เนื่องจากมีบริษัทเอกชนแหงหนึ่งไดเขามาสํารวจและปดประกาศใหคนในชุมชนออกจาก
พื้นที่ที่อยูอาศัย โดยอางวา ที่ดินแหงนี้เปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ซ่ึงชาวบานไดเดินทางมาเรียกรองขอ
ความเปนธรรมกับผูวาราชการจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานีรับเรื่องเพื่อไกลเกลี่ยปญหาดังกลาว ทางบริษัทเอกชนจึงเสนอใหชาวบานยายออก
ภายใน 15 วัน โดยจะจายคาชดเชยใหบานละ 3 – 5 หมื่นบาทตามความเหมาะสม ซึ่งมีชาวบานบางสวน
ที่เขามาอยูอาศัยในพื้นที่รุนแรก ๆ ไมยินยอมและไดรวมกันไปยื่นฟองตอศาลเพื่อดําเนินการตอไป 
 
2.2  ขอมูลดานสภาพนิเวศวิทยา 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีพื้นที่จํานวน 1,150 ไร ตั้งอยูในหมู 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคลองหนึ่งผานกลางชุมชนและมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้
   ทิศเหนือ  จดหมู 15 ตําบลคลองหนึ่ง 
   ทิศใต จดหมู 13 ตําบลคลองหนึ่ง 
   ทิศตะวันออก จดชุมชนเคหะคลองหลวง 
   ทิศตะวันตก จดนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 

 
รูปที่ 2.2 แสดงภาพคลองหนึ่งที่ผานกลางชุมชน 
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2.3  ขอมูลดานสภาพพื้นฐานดานเกษตรกรรม  
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีพื้นที่ดานการเกษตร เนื่องจากเปนชุมชนที่ตั้งอยูในเขตนิคม
อุตสาหกรรมจึงมีลักษณะเปนชุมชนกึ่งชุมชนเมือง 
 
2.4  ขอมูลดานประชากร 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีขอมูลดานประชากร ดังนี้ 
   จํานวนครัวเรือน 880  ครัวเรือน 
   จํานวนหลังคาเรือน 845  หลังคาเรือน 
   จํานวนประชากรทั้งหมด  3,240  คน 
    จํานวนประชากรชาย 1,530  คน  
   จํานวนประชากรหญิง   1,710  คน 
   จํานวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 283   คน 
    จํานวนเด็กปฐมวัยชาย  138   คน 
    จํานวนเด็กปฐมวัยหญิง 145   คน 
   จํานวนเด็กในวัยเรียนทั้งหมด  350   คน 
   จํานวนเด็กในวัยเรียนชาย 180   คน 
   จํานวนเด็กในวัยเรียนหญิง 170   คน 
   จํานวนคนพิการทั้งหมด 20   คน 
 
2.5  ขอมูลดานสาธารณูปโภคของหมูบาน 
 2.5.1 การคมนาคม การติดตอสื่อสารภายในและภายนอกหมูบาน 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนเปนชุมชนที่มีถนนหลักตัดผานกลางชุมชนจํานวน 1 เสนทาง คือ 
ถนนพหลโยธิน ซึ่งเชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
จังหวัดใกลเคียงที่สะดวกและรวดเร็ว ใชเปนถนนหลักในการคมนาคมเขา-ออกระหวางภายนอกและ
ภายในชุมชน นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีถนนเล็ก ๆ ตัดผานบานเรือน เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การติดตอสื่อสารภายในชุมชน อีกจํานวนหลายเสนทาง 
 2.5.2 การมีไฟฟาใชในชุมชน 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนใชไฟจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเพียงพอและรองรับตอ
ความตองการของคนในชุมชน โดยสํานักงานการไฟฟาที่ใกลชุมชนมากที่สุด คือ สํานักงานการไฟฟา
ประตูน้ําพระอินทร  
 2.5.3 การมีประปาหมูบาน 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนใชน้ําประปาที่ผลิตจากการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเพียงพอและ
รองรับตอความตองการของคนในชุมชน 
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รูปที่ 2.3 แสดงภาพถนนภายในชุมชน  

 
 2.5.4 การเขาถึงอินเทอรเน็ตและการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 

 ระบบโทรศัพทภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จะใชบริการจากองคการโทรศัพทบางพูน 
สําหรับระบบอินเตอรเน็ตภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จะใชเครือขายของเอกชน ชาวบานภายใน
ชุมชนสวนใหญ นิยมใชอินเตอรเน็ตผานทางโทรศัพทมือถือ เนื่องจากงายและสะดวกตอการใชงาน 
โดยผูใหบริการดานเครือขายอินเตอรเน็ตที่ชาวชุมชน นิยมใช คือ ทรู อินเทอรเน็ต ดีแทค เน็ตเวิรค 
และเอไอเอส 

 
2.6  ขอมูลดานสังคม  
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีสํานักสงฆ 1 แหง ตั้งอยูในชุมชน คือ วัดคุณหญิงสมจีน ลักษณะ
บานเรือนสวนใหญเปนบานชั้นเดียวอยูรวมกันเปนกลุม กระจายอยูทั่วชุมชน สวนใหญตั้งบานเรือนอยู
ใกลสํานักสงฆ ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย อาศัยอยูรวมกันภายในเครือญาติ สมาชิก
ครอบครัวสวนใหญทํางานออกไปทํางานรับจางในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและโรงงานใกลเคียง และ
มีบางครอบครัวประกอบอาชีพคาขายและประกอบธุรกิจที่บาน ซึ่งปจจุบันในชุมชนยังไมมีการ
รวมกลุมทางสังคมในเชิงพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน เนื่องจากคนสวนใหญในชุมชนตองออกไป
ทํางานนอกบาน มีเพียงเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุเทานั้นที่อยูบานเปนประจํา  
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รูปที่ 2.4 แสดงลักษณะบานเรือนภายในชุมชน  

 
2.7  ขอมูลดานการศึกษา 
  ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และหองสมุดประชาชน ตั้งอยูใน
ชุมชน แตมีโรงเรียนที่อยูใกลกับชุมชน ไดแก โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน ซึ่งตั้งอยูในชุมชนโรงเรียนวัด
คุณหญิงสมจีน ที่อยูฝงตรงขามของถนนพหลโยธิน เปนโรงเรียนที่สอนในระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา กอตั้งในป พ.ศ. 2480 ปจจุบันมีจํานวนครูประมาณ 25 คน และจํานวนนักเรียน
ประมาณ 450 คน  
  คนในชุมชนสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ซึ่งจะ
ประกอบอาชีพรับจางในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จะประกอบอาชีพคาขายภายในชุมชน และมีเพียงสวนนอยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่ง
จะประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
 

 
รูปที่ 2.5 แสดงภาพโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน  
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2.8  ขอมูลดานการสาธารณสุข 
  ในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งเปนบุคคลที่
ไดรับคัดเลือกจากชาวบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมี
บทบาทหนาที่สําคัญในการสื่อขาวสารสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และ
ประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดานตาง ๆ เชน การสงเสริม
สุขภาพ การเฝาระวังและปองกันโรค การชวยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นตน โดย อสม. 1 คน จะ
รับผิดชอบ 20 – 25 หลังคาเรือน 
  
2.9  ขอมูลดานศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ  
  “วัดคุณหญิงสมจีน” เปนวัดที่ตั ้งอยูในชุมชน สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2478 ในฝงตะวันออก
ของคลองหนึ่ง บนที่ดินของหมอมแผว ซึ่งบริจาคใหจํานวน 20 ไร ตอมาพระยาเขื่อนเพชร เสนากับ
คุณหญิงสมจีน อุณหะนันท ไดถวายที่ดิน 400 ไรเศษ อยูฝงตรงขามกับวัดเดิม จึงยายวัดมาสรางที่
ใหมและตั้งชื่อวัดวา “วัดคุณหญิงสมจีน” ภายในวัดมีเสนาสนะตาง ๆ ครบครัน ไดแก อุโบสถหลัง
ใหม ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอระฆัง กุฏิสงฆ และทําพื้นถนนคอนกรีตตลอดวัด 
  วัดคุณหญิงสมจีนเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน มีการสอนสมาธิใหแกคนในชุมชน เพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวันของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งจะมีกิจกรรมใหทําเปนประจําในวันเสารและ
อาทิตย รวมถึงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระในหองเรียนสมาธิอีกดวย นอกจากนี้วัดคุณหญิงสมจีน ยังมี
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นตามเทศกาล เชน งานสงกรานต งานลอยกระทง การสวดมนตขามป เปนตน 
 

 
รูปที่ 2.6 แสดงภาพอุโบสถวัดคุณหญิงสมจีน  
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2.10  ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
ประชากรในพื้นที่รอยละ 60 มีอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 30 มีอาชีพ

คาขาย/รับจางทั่วไป และรอยละ 10 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การตั้งถิ่นฐานมักจะอยู
รวมกันเปนครอบครัวใหญ แยกครอบครัวบางเล็กนอย รายไดเฉลี่ยของประชากรประมาณ 30,000 – 
50,000 บาท/คน/ป 

ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเพียงบางครัวเรือนที่ปลูก
พืชผักสวนครัว เชน กระเพรา โหระพา พริก ฯลฯ  เพื่อใชสําหรับประกอบอาหารภายในครัวเรือน 
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องทําเลที่ตั้งและความหนาแนนของประชากรในชุมชน ทําใหพื้นที่สวนใหญ
ภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เปลี่ยนจากพื้นที่วางเปลาไปเปนพื้นที่ที่หนาแนนไปดวยสิ่งปลูกสราง 
อาทิเชน อาคารพาณิชย บานเรือน รานคา ฯลฯ ดังนั้นชาวบาน/สมาชิกสวนใหญของชุมชนวัด
คุณหญิงสมจีนจึงนิยมสั่งซื้อหรือนําเขาผลผลิตทางการเกษตรจากตลาดสดในละแวกใกลเคียง  

สําหรับการพาณิชยกรรมและการบริการ พบวาภายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีสถาน
ประกอบการดานพาณิชยกรรม สถานประกอบการเทศพาณิชย รวมถึงสถานประกอบการดานบริการ 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.10.1 สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

    1) สถานีบริการน้ํามัน มีจํานวน 2 แหง 
 2) ศูนยการคา/หางสรรพสินคา ไมมี สวนใหญเปนซุปเปอรมารเก็ต หรือรานขายของ

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

 2.10.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย 
    1) สถานธนานุบาล ไมมี 

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

2.11  ขอมูลดานการเมืองและการปกครองทองถิ่น 
ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีประธานและกรรมการชุมชน เพื่อทําหนาที่ในการพัฒนา แกไข

ปญหา สรางความสามัคคีของคนในชุมชน รวมถึงมีหนาที่ชวยเหลือเทศบาลเกี่ยวกับการดําเนินงานใน
การบริหารจัดการสาธารณะในเขตชุมชนตามที่เทศบาลกําหนด รายชื่อประธานและคณะกรรมการ
ชุมชน มีดังนี้ 
 2.11.1 ประธานกรรมการชุมชน 
   พรกมล  ศรีประทุม 
 2.11.2 กรรมการชุมชน 
  1) ปณิดา  ศรีประทุม 
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  2)  ขนมเขง  พฤกษประพันธ 
  3) วิเชียร  รถเพ็ชร 
  4) สําเริง  มาสัมฤทธิ์ 
  5) วัณยภรณ  เลิศเมธาวสุ 
  6) บรรจง  นาคนอย 
  7) ธนยศ  รุจิธง 
  8) เอกชัย  ศรีประทุม 
 
2.12  ขอมูลดานแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 
 2.12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม 
“โครงการไทย 
  นิยม ยั่งยืน” 
  เปนโครงการซอมแซมระบบเสียงตามสายในชุมชน ดวยงบประมาณ 200,000 บาท มี
ระยะเวลาดําเนินการ 28 วัน ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 
 2.12.2 โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองทาโขลง ปงบประมาณ 2561  

 เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงคใหคนในชุมชนรวมใจกันคัดแยกขยะ ลดการใช
ถุงพลาสติก ไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ และการจัดการขยะมูลฝอยดวยหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse 
และ Recycle 
 
2.13 ขอมูลการวิเคราะหชุมชนโดยใชเครื่องมือสํารวจความตองการของชุมชน 
 2.13.1 แผนที่เดินดิน 
   จากการศึกษาทรัพยากรที่มีของชุมชน และแสดงแผนที่ของชุมชนโดยรอบที่ทําการ
สํารวจ พบวา ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีหมูบาน บริษัท และวัดคุณหญิงสมจีน เพื่อทํากิจกรรมชุมชน 
ซึ่งปรากฏขอมูลแผนที่ของชุมชนโดยรอบที่ทําการสํารวจ ดังรูปที่ 2.7 
 2.13.2 โองชีวิต 
  จากการศึกษารายไดและรายจายของคนในชุมชนและศึกษาปญหาของชุมชน เพื่อหา
แนวทางแกไขปญหารวมกัน แสดงขอมูลไดดังรูปที่ 2.8 
  จากรูปที่ 2.8 สามารถสรุปขอมูลรายรับ-รายจายหลักของคนในชุมชนได ดังตารางที่ 2.1 
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รูปที่ 2.7  แสดงแผนที่เดินดินของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
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รูปที่ 2.8  แสดงภาพโองชีวิตของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 

 
    
 

 



13 
 

ตารางที ่2.1  แสดงรายรับ-รายจายหลักของประชาชนในชุมชน 
รายรับ รายจาย 

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

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

 
2.14  ขอมูลการวิเคราะหสถานการณของชุมชน 

 2.14.1 การวิเคราะห SWOT ในสวนของโครงสรางชุมชน 
 การศึกษากิจกรรมในสวนของโครงสรางชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลอง

หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวา ปญหาและอุปสรรคตางๆของชาวบานชุมชนวัด
คุณหญิงสมจีน สามารถ นํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการดําเนินงานตอไปในปจจุบัน อนาคตวามีโอกาสขยายตัวไดมาก
นอยเพียงใด และนอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบของ
โครงสรางชุมชนเพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียว สรางความรักและความสามัคคีแกคนในชุมชน
ตอไป รายละเอียดมดีังตอไปนี ้

 2.14.1.1  จุดแข็ง   
  จากการศึกษาขอมูลพบวา เปนสวนที่มีความสําคัญมากที่ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

มีความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่ง
จุดแข็งท่ีทําใหโครงสรางของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนมีความเขมแข็ง มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคมชาวบานจะอาศัยและพึ่งพากัน อยูกันฉันพี่นองมี
จิตใจเอื้อเฟอเผือแผซึ่งกันและกันจึงทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนกันเอง อีกทั้ง
ยังใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

  2)  มีวัดเปนสถานที่ท่ีสามารถพัฒนาและเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงวัฒนธรรม 
  3) มีสถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีความพรอมและศักยภาพในการจัด

การศึกษาอยูในพื้นที่ใกลเคียงชุมชน 
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  2.14.1.2  จุดออน  
  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพบวา สวนนี้ทําใหเห็นขอบกพรองบางอยางของ

ชุมชนซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมในสวนของโครงสรางชุมชน รายละเอียดมีดังตอไปนี ้
  1) การคมนาคม เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยียังมีไมเพียงพอและสภาพทาง

เศรษฐกิจยังไมดีเทาท่ีควรทําใหการเดินทางเขาออกชุมชนเพื่อทําธุรกิจตาง ๆ ไมสะดวกเทาที่ควร  
  2) แหลงน้ํา เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ตั้งอยูติดกับคลองหนึ่ง ซึ่งมีผักตบชวา

จํานวนมากลอยอยูในลําคลอง เปนเหตุใหน้ําในคลองเนาเสีย ทําใหคนในชุมชนไมสามารถนําน้ําจาก
คลองหนึ่งมาใชในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางชุมชน 

  3) การโทรคมนาคม เนื่องจากเปนพื้นที่นี้มีการกระจายขาวสารผานการประกาศดวย
เครื่องกระจายเสียงซึ่งมีจํานวนจํากัด ทําใหบางครั้งการติดตอสื่อสารของชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิง
สมจีน เกิดการตกหลนของขอมูลขาวสาร  

 2.14.1.3  โอกาส 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีปจจัยเสริมหลายอยางที่เกิดขึ้นในชุมชนเนื่องจาก

ชุมชนมีความเขมแข็ง มคีวามสมัครสมานสามัคคี อีกท้ังการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน 
วัด โรงเรียน ทั้งในปจจุบันและอนาคตรายละเอียด มดีังนี้ 

 1) มีหนวยงานเขามาชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เชน ธนาคารและสหกรณเพื่อ
การเกษตร วัด โรงเรียน ทําใหความชวยเหลือและรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2) มีสถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับชุมชน ซึ่งสามารถเปดโอกาสทางการศึกษา
ใหเยาวชนมีความรูนําไปสูการพัฒนาชุมชนในอนาคต การดําเนินงานไปในทางเดียวกันจึงทําใหการ
ทํางานของชุมชนรวมกับสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.14.1.4 อุปสรรค 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนทําใหการดําเนินงานเปนไป

อยางลาชาหรือลําบากข้ึน ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) สมาชิกในชุมชนบางคนยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากสมาชิกในชุมชน

บางคนยังมีความขัดแยงในตัวบุคคล ยังไมพอใจในการดําเนินงานของชุมชนจึงทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันเปนครั้งคราว 

 2) บางตําแหนงที่ตั้งของบานเรือนในชุมชนอยูหางกัน ทําใหเกิดความลําบากตอการ
กระจายขาวสารของทางราชการ 
 3) ผูสูงอายุบางทานยังขาดความรูในดานเทคโนโลยี ดังนั้นจึงทําใหไมมีความรู ความ
ชํานาญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช สงผลตอการใหความรวมมือตอชุมชน ลาชา ไมทันเวลา 
และไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร 
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 2.14.2 การวิเคราะห SWOT วัฒนธรรมที่นําไปสูความเขมแข็งของชาวบานในชุมชน 
   จากการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน โดยการ

สอบถาม ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวบาน โดยเฉพาะ
กลุมชาวบานดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห หาจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค 
เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

  2.14.2.1 จุดแข็ง 
 วัฒนธรรมมีสวนชวยในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนนั้นใหเกิดความสมานฉันท 

สามัคคีกันในหมูคณะ ชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จะมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องตาง ๆ 
และมีวัฒนธรรมที่เปนจุดเดน ดังนี้  

 1) มีความรวมมือรวมใจกันในการทํางานของชุมชน เมื่อมีการจัดงานตาง ๆ ขึ้น
ชาวบานก็จะมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน โดยไมตองใหใครไปบอก เพียงแตใหผูนําชุมชน
ประกาศ ซึ่งแสดงถึงความพรอมเพียงกันของชาวบาน มีความสามัคคีกัน ชุมชนมีฐานความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อมีกิจกรรมตาง ๆ ก็สามารถลุลวงไปดวยดี 

 2) มีวัดเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จากการสอบถามชาวบานชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดเปนศูนยรวมของหมูบาน มีวัด 1 แหง คือ วัดคุณหญิงสมจีน 
ชาวบานใชวัดเปนตัวเชื่อมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหคนในชุมชนมาทํากิจกรรมรวมกัน 

  2.14.2.2 จุดออน 
 จากการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที่สรางความสามัคคีในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนนั้น 

พบวา ยังมีบางสวนที่อาจตองทําการปรับปรุงแกไข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) เยาวชนรุนใหมยังไมคอยใหความสําคัญในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมใน

ทองถิ่นมากเทาที่ควร ตัวอยางเชน ในเทศกาลสงกรานตจะมีแตผูสูงอายุเทานั้น สวนกลุมคนทํางาน
หรือเยาวชนรุนใหมที่พักอาศัยในชุมชนสวนใหญ เปนคนที่มีภูมิลําเนาอื่น แตมาเชาบานเพื่อพักอาศัย
ระหวางทํางานเทานั้น สวนเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนตั้งแตกําเนิด สวนมากจะ
เขาไปหางานทําในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น ๆ ทําใหในเทศกาลสงกรานต จะมีแตผูสูงอายุเขา
รวมกจิกรรม จึงทําใหไมมีผูสืบทอดวัฒนธรรมที่ผูใหญคิดขึ้นมา ไมมีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดไวใหคน
รุนหลังไดด ู

 2) การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมสมัยใหม ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาโดยเฉพาะ
อินเตอรเน็ต ที่ชวยในการสื่อสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว อินเตอรเน็ตสามารถสรางผลดีใหกับชุมชนใน
แงของการใหขอมูลที่เปนความรูที่เปนประโยชน แตในทางกลับกันอินเตอรเน็ตกม็ีผลเสีย หากคนเรา
ใชในทางที่ผิด ยิ่งไปกวานั้นยังสงผลเสียตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษสืบสานตอกันมา 
เชน การแตงตัว การรักนวลสงวนตัว การพูดจา และการที่ไมเคารพผูใหญ ฯลฯ เมื่อกอนเยาวชนสวน
ใหญที่มีเวลาชวงหลังเลิกเรียน หรือชวงปดเทอม จะเลนกีฬาหรือการเลนพื้นบาน ทําใหเยาวชนรูจัก
ปรับตัวเขากับเพื่อน แตสมัยนี้เด็ก ๆ จะเลนเกมสคอมพิวเตอร ทําใหเปนคนขาดทักษะในการอยู
รวมกันในสังคมและอาจมีนิสัยกาวราวชอบใชความรุนแรง 
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  2.14.2.3 โอกาส 
 โอกาส คือ ความเปนไปไดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยเสริมในการเผยแพร

ศิลปะการแสดงออกสูสายตาของคนทั่วไป ไมใชเฉพาะคนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนเทานั้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 1) ความไดเปรียบทางดานพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ใกลกับ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง ที่มักจัดกิจกรรมหรืองานแสดงสินคาและวัฒนธรรมบอยครั้ง ถา
หากชาวบานในชุมชนมีการพัฒนาฝมือในการแสดงใหมีความหลากหลายและแปลกใหม อาจมีโอกาส
ไดรับคัดเลือกจากจังหวัดใหเปนตัวแทนเพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานที่จัดขึ้นนั้น ก็จะทําใหชุมชนมี
ชื่อเสียงมากขึ้น นอกจากนี้อาจไดรับการจางงานจากพื้นที่ตาง ๆ ทําใหชาวบานในชุมชนมีงานทํามาก
ขึ้น และรายไดของชุมชนก็จะมากข้ึนตามไปดวย 

 2) การทําเปนหนังสือเผยแพรวัฒนธรรมไปยังชุมชนใกลเคียง เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
ใหเปนที่รูจัก หรือเปนการชักชวนใหอยากมาเที่ยวในงานประเพณีตาง ๆ ของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
ทําใหชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนเปนที่รูจักมากขึ้น อาจทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

  2.14.2.4 อุปสรรค 
 อุปสรรค คือ ปจจัยตาง ๆ ที่อาจทําใหเกิดเสื่อมหรือสูญหายของวัฒนธรรมประเพณี

ของทองถิ่น อันเนื่องมาจากการขาดสมาชิกที่เปนเยาวชนที่จะมาสานตอ 
 

 2.14.3 การวิเคราะห SWOT เศรษฐกิจในชุมชน  
  การดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ผูจัดทําโครงการไดรับทราบ

ถึงปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งสามารถแยกแยะปญหาอุปสรรคนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปนการ
วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการทราบถึงการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
วามีโอกาสขยายตัวไดมากนอยเพียงใด และนอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําไป
ปรับพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ หรือสินคาจากชุมชนใหตรงตามความตองการ
ของตลาดตอไป ซึ่งผลการวิเคราะห มีดังนี ้

  2.14.3.1 จุดแข็ง 
  เปนสวนที่มีความสําคัญมากเพราะเปนตัวชี้วัดของความสําเร็จของการดําเนินงานซึ่ง

จุดแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีดังนี ้
  1) ชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเอง ในเรื่องของการคาขาย การรับจาง 

การบริการ สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจถาในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในเรื่องของการประกอบอาชีพ 
  2) ชุมชนมีโครงสรางการคมนาคมขนสงที่ เชื่อมตอไปยังเมืองใหญ และจังหวัด

ใกลเคียง เชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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   2.14.3.2 จุดออน 
  จากการศึกษาและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ทําให

สามารถวิเคราะหจุดออนของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ไดดังนี้ 
  1) ขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง เพื่อรวมกันเปนกลุมผูผลิต 
  2) ไมมีแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน 

   2.14.3.3 โอกาส 
  1) ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ โดยการสงเสริมใหชุมชนไดมีการประกอบ

อาชีพจากหนวยงานตาง ๆ เชน สหกรณจังหวัดปทุมธานี ไดเขามาใหการอบรมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน สํานักงานพัฒนาสังคมอําเภอคลองหลวง ไดเขามาสงเสริมการพัฒนาอาชีพ และการ
รวมกลุมอาชีพตาง ๆ ใหแกชาวบานในชุมชน ทําใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น   

  2) สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพ  เนื่องจาก
สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิอากาศของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่ไมหางไกลจาก
กรุงเทพมหานคร ทําใหผลิตภัณฑของชุมชนสามารถกระจายไปขายในพื้นที่ตาง ๆ ภายในประเทศได
สะดวก ในหลายชองทาง การคมนาคม เชน เครื่องบิน รถยนตสวนตัว ฯลฯ 

   2.14.3.4 อุปสรรค 
  1) ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนขาดประสบการณ ในการสรางสรรคผลิตภัณฑ

ทางหัตถกรรม รวมถึงการผลิตผลทางเกษตรกรรม ซึ่งสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพเสริมใหกับคนใน
ชุมชนได 

  2) การรวมกลุมของคนในชุมชนเปนไปไดยาก เนื่องจากพื้นที่สวนใหญในชุมชนเปนที่
พักอาศัย และชุมชนยังขาดการสงเสริมใหจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่วัดคุณหญิงสม
จีนจัดขึ้น 
 
 2.14.4 การวิเคราะห SWOT การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
         จากการสํารวจชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบวา ชาวบานตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่ งยืนของชุมชนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนไมวาจะเปนเรื่องของการทิ้งขยะลงคลอง เพราะจะสงผลโดยตรงตอความ
เปนอยูของคนในชุมชน ขอมูลเหลานี้ไดนํามาทําการวิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT ซึ่งเปนการหาจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการปองกัน การรับรูถึงปญหา เปนแนวทางที่จะตอง
ปฏิบัตแิละแกไขตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  2.14.4.1 จุดแข็ง 
    เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีคลองหนึ่งผานกลางชุมชน ทําใหเปนแหลงน้ําที่

ชาวบานบางสวนใชเปนแหลงอุปโภค สวนการบริโภคจะไดน้ําจากน้ําประปาและน้ําฝน   
  2.14.4.2 จุดออน 

  จากการศึกษาพบวา ชาวบานยังไมเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนของ
ชุมชนเทาที่ควร โดยไมรูวาทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีคุณคาและประโยชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1) มีการจัดการกับสิ่งแวดลอมไมดีเทาที่ควร สิ่งแวดลอมโดยทั่วไปในพื้นที่ถึงจะอยูใน
ระดับดีแตชาวบานบางกลุมยังขาดการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่พบใน
ชุมชน เนื่องจากบานในแตละหลังในชุมชนยังมีถังขยะไมครบทุกหลังคาเรือน และทางหนวยงานราชการ
ไมไดกําหนดวันในการมาเก็บขยะในชุมชนที่ชัดเจน ทําใหขยะที่เกิดจากบานแตละหลังในชุมชนลน
ออกมานอกถังขยะ  

 
รูปที ่2.9 แสดงภาพปญหาขยะมูลฝอยลนถังที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 
  2.14.4.3 โอกาส 

  มีการปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดนิทรรศการหรือการ
อบรมหรือมีการจัดตั ้ง โครงการอนุร ักษธรรมชาติภายในชุมชน ภายใตการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐในเรื่องของงบประมาณหรือเปนผูนําโครงการใหแกเยาวชนในหมูบานเพื่อเปน
การปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน รักธรรมชาติ มีการจัดระเบียบชุมชนรักษาความสะอาดในทีส่าธารณะ มี
การกําจัดขยะที่ถูกวิธีและลดการใชผลิตภัณฑที่สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม  
ถุงพลาสติก สารเคมี นอกจานี้ยังมีกิจกรรมดูแลรักษาแหลงน้ําตาง ๆ เปนประจําอีกดวย 
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   2.14.4.4 อุปสรรค 
  ชาวบานบางกลุมยังไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่เทาที่ควร ไมคอยรักษาความ

สะอาดทิ้งขยะไมเปนที ่ทําใหเกิดการเนาเหม็นกลายเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ   

 
 2.14.5 การวิเคราะห  SWOT วิถีประชาธิปไตยในชุมชน  

   การศึกษากิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆของชาวบานชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน สามารถนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT เปน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการดําเนินงานตอไปในอนาคต วามี
โอกาสขยายตัวไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําไปปรับปรุง
และพัฒนาระบบการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของชุมชน เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและ
ความเปนระเบียบวินัยในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   2.14.5.1 จุดแข็ง 
  เมื่อตองการความชวยเหลือหรือความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน ผูนําชุมชนจะเรียก

ประชุมสมาชิกชุมชน ณ วัดคุณหญิงสมจีน โดยสมาชิกที่มาประชุมจะรวมกันตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  
   2.14.5.2 จุดออน   

  เปนสวนที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยในชุมชนดําเนินไปอยางลาชา
หรือขาดประสิทธิภาพ ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตอชุมชนและบุคคลในชุมชนทั้งทางตรง
และทางออม ซึ่งสวนมากเกิดจากตัวของบุคคลในชุมชน ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

  1) ขาดความรูความเขาใจในหลักประชาธิปไตย กลาวคือ ชาวบานบางสวนยังยึดถือ
ความคิดของตนเองเปนหลัก ไมคอยยอมรับฟงความคิดเหน็ผูอื่นหรือไมยอมฟงเสียงขางมาก 

  2) การไมโปรงใสในการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นมีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันซึ่ง
เปนเรื่องที่แกไขไดยาก สวนมากจะทําการซื้อเสียงดวยเงินและใหขอตกลงวาถาไดรับเลือกตั้งแลว จะ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ใหกับชาวบาน ซึง่เปนขอตกลงที่หลอกลวงใหชาวบานหลงเชื่อ 

  3) นอนหลับทับสิทธิ์ กลาวคือ บางครอบครัวขาดการเขารวมประชุม อาจไมรูเรื่องราว
ในมติที่ประชุม เชน ไมทราบวันเลือกตั้ง ไมทราบวาใครลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงอาจทําใหเสียสิทธิ์ใน
การเลือกตั้งซึ่งจะมีผลเสียตาง ๆ มากมายตามมาที่หลัง เชน ไมมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (สอบต.) สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (สอบจ.) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส) รวมถึงไมมีสิทธิ์รางกฎหมายและไมมีสิทธิ์รับราชการ 

   2.14.5.3 โอกาส  
  เปนสวนที่ชุมชนนาจะไดรับจากหนวยงานของภาครัฐ และเอกชน ทั้งในเรื่องความรู

และประสบการณในการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตย ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1) มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ หนวยงานทางราชการควรออกมาแนะนํา

ใหความรูและทําความเขาใจกับประชาชน เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหมากยิ่งขึ้นและชักชวนใหชาวบานที่
มสีิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกคน ออกมาใชสิทธิ์และรณรงคอยาซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
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  2) มีการอบรมแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให
ชาวบานไดรับรูและเขาใจมากยิ่งขึ้น 

   2.14.5.4 อุปสรรค  
  เปนสวนที่ทําใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยใน

ชุมชน ซึ่งกิจกรรมอาจหยุดชะงักหรือขาดการเชื่อมตอระหวางผูนําชุมชนกับชาวบานในชุมชน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

  1) ชาวบานบางสวนไมคอยใหความรวมมือในการเขาประชุมประจําเดือน เนื่องจาก
ชาวบานบางสวนเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานจึงไมอยากเขารวมประชุม หรือมีความขัดแยง
สวนตัวระหวางตัวบุคคล 

  2) ขาดผูที่มีความสามารถทางการเมืองที่จะมาดํารงตําแหนงตอไป กลาวคือ ขาด
บุคคลที่มีทักษะความสามารถและประสบการณทางการเมือง อีกทั้งคนในปจจุบันหันไปประกอบ
อาชีพสวนตัวมากขึ้น จึงไมคอยใหความสนใจการเมืองเทาท่ีควร 
 
 2.14.6 การวิเคราะห SWOT การสรางความสมานฉันทในชุมชน  

  ในชุมชนหนึ่ง ๆ ยอมมีความสัมพันธกัน มีการใชชีวิตอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แตในการอยูรวมกันนั้นทุกคนจําเปนจะตองมีความรักใครสมัครสมาน
สามัคคีกัน มีความกลมเกลียวกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกันแบงปนซึ่งกันและกัน เมื่ออยูรวมกันแลวจะตองมี
การทะเลาะบาดหมางกันบางเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุขไดนั้นทุกคน
จะตองรูจักการใหอภัยและเขาใจกัน มีน้ําใจ มีจิตใจกวางขวาง คุณธรรมเหลานี้จะนําพาทุกคนใน
ชุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ พบแตความสุขความเจริญ ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีความสมานฉันทที่
สามารถเปนแบบอยางแกชุมชนอื่นไดเปนอยางดี โดยสามารถทําการวิเคราะหไดตามหัวขอหลัก ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  2.14.6.1 จุดแข็ง  
 โดยสวนมากจุดแข็งของการสรางความสมานฉันท จะเปนเรื่องการประนีประนอมใน

การเสียคาปรับและความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกัน การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในชุมชน ซึ่ง
สามารถสรุปออกมาไดพอสังเขป ดังนี้ 

 1) การเสียคาปรับ โดยสวนมากแลวการเสียคาปรับจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการกระทํา
ความผิด เชน การชกตอยการทะเลาะวิวาท การลวงเกินสิทธิของผูอื่นทั้งทางดานรางกายและ
ทรัพยสิน ทั้งที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ถาหากมีการกระทําความผิด จะมีการปรับเงิน
ชดใชคาเสียหาย ซึ่งขั้นตอนแรกจะพิจารณาจากทั้งสองฝายโดยใชวิธีการประนีประนอม ถาหากยอม
ความกันไมไดก็จะเจรจาโดยมีผูนําชุมชนเปนผูตัดสินพิจารณา ตอมาคือ สถานีตํารวจ ศาลจังหวัด 
ตามลําดับ  

 2) การประนีประนอม ถือเปนจุดแข็งของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน เพราะนับตั้งแตมี
การกอตั้งชุมชนขึ้นยังไมเคยมีเหตุการณใดที่รายแรง สวนนอยก็จะตกลงไดที่ผูนําชุมชน แตสวนมาก
แลวเรื่องราวเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น จะมีการประนีประนอมกันไดในขั้นการพิจารณาของผูนําชุมชน 
นับวาเปนการสรางความสมานฉันทในชุมชนไดเปนอยางดี  
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 3) ความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน ดวยเหตุที่การที่ชาวบานมีการประนีประนอมกัน
นั้นสงผลใหชาวบานมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีกัน ซึ่งเปนจุดแข็งอีกขอหนึ่งของชุมชนวัด
คุณหญิงสมจีน  

 4) การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในชุมชน ผูนําชุมชนจะชักชวนและนําพาชาวบานใน
ชุมชนรวมกันจัดตั้งกลุมขึ้นเอง เชน กลุมพัฒนาชุมชน กลุมสิ่งแวดลอม โครงการรวมกันอนุรักษลํา
คลอง กลุมเหลานี้ลวนกอใหเกิดความสามัคคีและความสมานฉันทกันในชุมชนได 

  2.14.6.2 จุดออน 
 จุดออนของความสมานฉันทในชุมชน โดยสวนมากแลวจะเปนเรื่องความยําเกรงตอกฎ

ของชุมชนลดลง ขอตกลงของชุมชนไมเด็ดขาดสามารถประนีประนอมได สิ่งเหลานี้กลายเปนจุดออน
ของชุมชน ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) ความยําเกรงตอของชุมชนลดลง ดวยเหตุที่มีการประนีประนอมมากเกินไปนั้น ก็มี
ผลเสียเหมือนกับดาบสองคมที่มีทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งทําใหเกิดความเคยตัวและไมหยุด
พฤติกรรมกาวราวและนิสัยที่ไมดีกอใหเกิดปญหาซ้ําซากบอย ๆ ขึ้นได 

 2) กฎชุมชนหรือขอตกลงรวมกันของชุมชนไมเด็ดขาด ดวยเหตุที่กฎชุมชนนั้นสามารถ
ยืดหยุนได จึงทําใหคนในชุมชนบางคนไมเกรงกลัวบทลงโทษเพราะคิดวาถาหากทําสิ่งที่ผิดสิ่งนั้นลงไป
แลวบทลงโทษ ก็เพียงแควากลาวตักเตือนหรือเสียคาปรับเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น 

  2.14.6.3 โอกาส 
 โอกาสของการสรางความสมานฉันทของคนในชุมชนมีหลายแนวทางที่เปนไปได เชน 

หนวยงานจากภาครัฐอาจจะใหงบประมาณแกชุมชน ในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การเลนกีฬา การ
รณรงคตอตานยาเสพติด ซึ่งเปนวิธีการสงเสริมสมานฉันทภายในชุมชน 

  2.14.6.4 อุปสรรค 
 สังคมทั่วไปไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบท ในการทํากิจกรรม การทํางาน 

หรือการประกอบอาชีพตาง ๆ ลวนมีอุปสรรคเกิดขึ้น อุปสรรคในการสรางความสมานฉันทในชุมชนไดทํา
การวิเคราะหอุปสรรคสามารถสรุปออกมาไดพอสังเขป ดังนี้ 

 1) ขาดบุคลากร เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนขาดบุคลากรที่มีความรูเรื่อง
เกี่ยวกับวิธีการสรางความสมานฉันทในชุมชน จําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสมารถเพื่อจะ
สรางความสมานฉันทใหเกิดข้ึนในชุมชนได 

 2) การขาดความรู ถาหากสมาชิกในชุมชนบางสวนมีพื้นฐานในการศึกษานอยก็จะทํา
ใหขาดความรูดานวิชาการซึ่งจะมีผลกระทบตอความรูความเขาใจในเรื่องการสรางความสมานฉันทได 

 
 2.14.7 การวิเคราะห SWOT การสรางภูมิคุมกันของชุมชน 
        การสํารวจขอมูลในพื้นที่ของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ในการสรางภูมิคุมกันเตรียม
ความพรอมของชีวิต จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอมรอบขาง พบวา ชาวบานใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมทุกดานของชุมชน เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพจิต ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน
ใหอยูเย็นเปนสุข ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  2.14.7.1 จุดแข็ง 
 เปนสวนที่สําคัญมากเพราะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งจุดแข็ง

การสรางภูมิคุมกันของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มรีายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อยูในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ชาวบานที่เขารับ

การรักษาที่สถานีอนามัย สวนใหญจะไดรับการดูแลในดานการตรวจสุขภาพรางกาย จิตใจ และการ
บําบัดรักษาสวนผูปวยที่พิการทางดานรางกาย เชน หูหนวก ตาบอด แขนขาใชงานไมได จะไดรับการ
ดูแลจากภาครัฐเปนอยางด ี

 2) ในสภาพของสังคมในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีความเปนอยูอยางเปนสุข ไมมีการ
ทะเลาะวิวาท ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนสวนมาก ไมวาจะเปนเรื่องอาหารการกิน เรื่องการ
ชวยเหลืองานตาง ๆ เชน งานศพ งานบุญประจําป งานวันสงกรานต เปนตน  

  2.14.7.2 จุดออน 
 ในชุมชนไมมีสถานีอนามัยภายในชุมชน เมื่อเกิดการเจ็บปวยเบื้องตนหรืออุบัติเหตุที่ไม

รายแรง ไมสามารถทําการปฐมพยาบาลได จําเปนตองนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลดานนอก
ชุมชน  

  2.14.7.3 โอกาส 
 โอกาสในการสรางภูมิคุมกันของชุมชน จําเปนอยางยิ่งที่จะไดรับการสนับสนุน ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) การไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพทํา

ใหมีสิทธิในการเขารับการรักษาที่แตกตางกันออกไป สําหรับโรคที่พบในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ไดแก 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเรื้อน และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เปนตน 

 2) การรักษาสุขภาพ มีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ชวยเพิ่มสิทธิในการรักษาพยาบาลใหแกชาวชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 

 3) การใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ แกเด็กในชุมชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง เชน 
วัคซีนปองกันโรคหัด โรคบาดทะยัก และโรคโปลิโอ เปนตน  

  2.14.7.4 อุปสรรค 
 อุปสรรคที่พบในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนถือไดวามีสวนนอย ซึ่งจากการวิเคราะห 

พบวามีผลตอสภาพความเปนอยูทางดานตาง ๆ ของคนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนอยูบาง ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) คนสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะบุคคลทั่วไปและผูสูงอายุ 
จะไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่เขามามีบทบาทในการใชชีวิตของคน
ในชุมชน 

 2) สนามเด็กเลนของชุมชนมีอุปกรณสวนใหญมีสภาพชํารุด อาจทําใหเด็กไดรับ
อุบัติเหตุและอันตรายจากการเลน ดังนั้นภาครัฐควรใหการสนับสนุนโดยการจัดหาอุปกรณมาใหใหม 
เพื่อใหเด็กไดเลนและฝกทักษะของตนเองอยางเต็มที่และปลอดภัย 
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 3) สภาพอากาศที่รอนเกินไป ทําใหคนในชุมชนตองระมัดระวังในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เชน โรคทองรวง  
เปนตน 

 4) ลักษณะการรับประทานสวนใหญเปนการรับประทานแบบงาย ๆ ไมคอยคํานึงถึง
คุณคาทางดานโภชนาการวาครบ 5 หมูหรือไม และมีนิสัยการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิม เชน การ
รับประทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ อยูเปนประจําไมคอยเปลี่ยนชนิดของอาหาร 
 
2.15 ขอมูลการวิเคราะหครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 

 2.15.1 การวิเคราะห SWOT ของโครงสรางของครัวเรือนเปาหมาย  
  การศึกษากิจกรรมในสวนของโครงสรางครัวเรือนเปาหมายของชุมชนวัดคุณหญิงสม

จีน พบวาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของครัวเรือนเปาหมายสามารถนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี SWOT 
เปนการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการดําเนินงานตอไปในปจจุบัน
และอนาคต วามีโอกาสขยายตัวไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหไปปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสรางของครัวเรือนเปาหมาย เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียว สรางความรักและความสามัคคีแกสมาชิกในครัวเรือนตอไป  

  2.15.1.1 จุดแข็ง   
 จากการศึกษาขอมูลพบวา สวนสําคัญที่จะทําใหครัวเรือนเปาหมายมีความเขมแข็ง 

สมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) ครัวเรือนเปาหมายมีความสามัคคี สมาชิกในครัวเรือนใหความรวมมือตอการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มที่ เพื่อจะใหกิจกรรมตาง ๆ นั้นดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2) หัวหนาครัวเรือนเปาหมายมีความเปนผูนํา มีศักยภาพในการจัดการปญหาตาง ๆ 
ในครัวเรือนไดตามขั้นตอนที่ไดเตรียมไว สมาชิกในครัวเรือนใหความเคารพและไวใจในหัวหนา
ครัวเรือน 

 3) สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายมีการชวยเหลือเกื้ อกูลพึ่ งพาอาศัยกัน ทําให
สภาพแวดลอมในครัวเรือนเปาหมายเปนกันเอง   

  2.15.1.2 จุดออน  
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบขอบกพรองบางอยางของครัวเรือนเปาหมายซึ่ง

จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) การคมนาคม เนื่องจากถนนที่ครัวเรือนเปาหมายใชสัญจรในทุก ๆ วัน ไมไดมีการ

เทคอนกรีตหรือราดยางมะตอย ทําใหบางครั้งทีเ่กิดฝนตกจะสงผลตอการเดินทางเขา-ออกจากบาน 
 2) แหลงน้ํา เนื่องจากชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีคลองหนึ่งผานกลางชุมชน ซึ่งมี

ผักตบชวาลอยอยูในคลองเปนจํานวนมาก ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายนิยมใชน้ําจากคลองหนึ่งมา
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ใชในการอุปโภค เนื่องจากครัวเรือนเปาหมายไมไดมีรายไดที่มากพอจะใชน้ําในการอุปโภคจาก
น้ําประปา 

  3. การโทรคมนาคม เนื่องจากเปนบริเวณที่ตั้งของครัวเรือนเปาหมาย ไมไดอยูใน
แนวเครื่องกระจายเสียงของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มักทําใหเกิดการตกหลนของขอมูลขาวสารที่
ประกาศผานตามเสียงตามสายจากผูนําชุมชน 

 2.15.1.3 โอกาส 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา มีปจจัยเสริมหลายอยางที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเปาหมาย

เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายมีความเขมแข็ง ความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งการไดรับการ
สนับสนุนบางสวนจากภาครัฐและเอกชน วัด โรงเรียน ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) มีหนวยงานเขามาชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เชน ธนาคารและสหกรณเพื่อ
การเกษตร วัด โรงเรียน ทําใหการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) มีสถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมและมศีักยภาพในการจัด
การศึกษาอยูในพื้นที่ใกลเคียงชุมชน ถือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหสมาชิกในครัวเรือน
เปาหมายมีความรู ซึ่งนําไปสูการพัฒนาครัวเรือนในอนาคตได  

 2.15.1.4 อุปสรรค 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนทําใหการดําเนินงานเปนไป

อยางลาชาและลําบากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1) สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายบางคนยังไมมีเวลามากพอที่จะเขารวมกิจกรรม อาจ

เกิดจากการประกอบอาชีพ ทําใหไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร  
 2) ที่ตั้งของครัวเรือนเปาหมายอยูหางจากศูนยกลางของชุมชน ทําใหเกิดความลําบาก

ตอการกระจายขาวสารของทางราชการ 
 3) สมาชิกของครัวเรือนเปาหมายยังขาดความรูในดานเทคโนโลยี เนื่องจากสมาชิก

สวนใหญเปนผูสูงอายุและเด็กเล็ก จึงไมมีความรูความชํานาญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช 
สงผลตอการใหความรวมมือตอชุมชนในการทํากิจกรรมดานตาง ๆ 
 
 2.15.2 การวิเคราะห SWOT เศรษฐกิจภายในครัวเรือนเปาหมาย  

   การดําเนินงานทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเปาหมาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุมชนวัด
คุณหญิงสมจีน ผูจัดทําโครงการไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของครัวเรือนเปาหมาย ใน
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแยกแยะปญหาอุปสรรคนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี 
SWOT เปนการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค เพื่อนําไปสูการทราบถึงการดําเนินงาน
ตอไป นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําไปปรับปรุงและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑหรือสินคาจากครัวเรือนใหตรงตามความตองการของตลาดตอไป 
โดยมีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
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   2.15.2.1 จุดแข็ง 
  ครัวเรือนเปาหมายสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเอง ในเรื่องของการคาขายและ

การรับจาง สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจภายในครัวเรือน เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนสามารถพึ่งตนเอง
ไดในเรื่องของการประกอบอาชีพ 

   2.15.2.2 จุดออน 
  ครัวเรือนเปาหมายไมมีอาชีพเสริม ทําใหรายไดสวนใหญเกิดจากการประกอบอาชีพหลัก 

   2.15.2.3 โอกาส 
  ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานทางภาครัฐ หนวยงานทางภาครัฐใหการสงเสริมทาง

เศรษฐกิจของครัวเรือนเปาหมาย โดยการสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือนในวัยอื่น ๆ เชน วัยทํางาน ได
มีการประกอบอาชีพเสริม เชน สํานักงานพัฒนาสังคม อําเภอคลองหลวง ไดเขามาสงเสริมการพัฒนา
อาชีพ และสอนทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมแกสมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย  

   2.15.2.4 อุปสรรค 
  สมาชิกในครัวเรือนไมมีความรูหรือความคิดสรางสรรคในการคิดในการประกอบอาชีพ

เสริม เพื่อเพิ่มรายไดภายในครัวเรือน 
 

 2.15.3 การวิเคราะห SWOT การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนของครัวเรือนเปาหมาย 
         จากการสํารวจครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบวา สมาชิกใน
ครัวเรือนตางตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนมากข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรธรรมชาติรอบๆ ครัวเรือน เชน ปริมาณขยะในคลองหนึ่ง เนื่องจากสงผลโดยตรงตอการ
ดํารงชีวิตประจําวันของสมาชิกในครัวเรือนในแงของกลิ่นรบกวน ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดนํามาทําการ
วิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT ซึ่งเปนการหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเพื่อนําไปสูการ
ปองกัน การรบัรูถึงปญหาและเปนแนวทางที่จะตองปฏิบัติและแกไขตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้

  2.15.3.1 จุดแข็ง 
 การใชทรัพยากรน้ําในคลองหนึ่งรวมกันภายในชุมชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค  

  2.15.3.2 จุดออน 
 มีการจัดการสิ่งแวดลอมไมดีเทาที่ควรโดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะ เนื่องจากครัวเรือน

เปาหมายมีถังขยะไมครบทุกหลังคาเรือน และทางหนวยงานราชการไมไดกําหนดวันในการมาเก็บขยะ
ในชุมชนที่ชัดเจน ทําใหขยะลนออกมานอกถังขยะ  

  2.15.3.3 โอกาส 
 จากการศึกษาพบวา โอกาสที่สมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย จะไดรับปจจัยเสริมเรื่อง

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนของชุมชนมีหลายดาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) มีการปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดบอรดประชาสัมพันธ

โครงการอนุรักษธรรมชาติภายในชุมชนภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในเรื่องของ
งบประมาณและการเปนผูนําโครงการใหแกเยาวชนในหมูบาน เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน 
รักธรรมชาติ มีการจัดระเบียบชุมชน รักษาความสะอาดที่สาธารณะ มีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี และลด
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การใชผลิตภัณฑที่สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม เชน โฟม ถุงพลาสติก  สารเคมี  มีกิจกรรม
ดูแลรักษาแหลงน้ําตาง ๆ 

 2) หัวหนาครัวเรือนเปาหมาย มีสวนสําคัญในการชวยแกไขปญหาโดยเปนแบบอยางที่ดี
แกสมาชิกในครัวเรือน สนับสนุนและสรางความเขาใจในปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ของชุมชน หากหัวหนาครัวเรือนใหความสําคัญ ชักชวนใหสมาชิกในครัวเรือน เขามามีสวนรวมในการ
แกไข ก็จะทําใหปญหาลดลงหรือเบาบางลงได 

  2.15.3.4 อุปสรรค 
 สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายบางคนยังขาดความรวมมือกับเจาหนาที่ไมคอยรักษา

ความสะอาดทิ้งขยะไมเปนที่ทําใหเกิดการเนาเหม็นกลายเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคเปนสาเหตุที่ทํา
ใหเกิด โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ   

 
 2.15.4 การวิเคราะห  SWOT วิถีประชาธิปไตยของครัวเรือนเปาหมาย  

  การศึกษากิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสม
จีน พบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของครัวเรือนเปาหมาย สามารถนํามาวิเคราะหโดยทฤษฎี  SWOT 
เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงการดําเนินงานตอไปในอนาคตวา
มีโอกาสขยายตัวไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปปรับปรุง
และพัฒนาระบบการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของครัวเรือนเปาหมาย เพื่อใหเกิดความ
เสมอภาคและความเปนระเบียบวินัยในครัวเรือน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.15.4.1 จุดแข็ง 
  จากการศึกษาพบวา เปนสวนที่มีความสําคัญมากเพราะเปนตัวชี้ วัดของ

ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งจุดแข็งของการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยของครัวเรือน
เปาหมาย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) สมาชิกทุกคนในครัวเรือนมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ ในการเขารวมกิจกรรมตาง 
ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้น เชน งานปใหม งานสงกรานต งานลอยกระทง โดยหัวหนาครัวเรือนจะสอบถาม
ความคิดเห็นของสมาชิกในครัวเรือน โดยเสนอวันและเวลาใหกับสมาชิกทราบ และใหสมาชิกออก
เสียงสนับสนุนโดยการยกมือ 

 2) สมาชิกในครัวเรือนใหความเคารพหัวหนาครัวเรือน กลาวคือ สมาชิกในครัวเรือน
ทุกคนจะถือวาหัวหนาครัวเรือนเปนผูนําของทุกคนในครัวเรือน และเชื่อวาหัวหนาครัวเรือนจะเปน
ปากเสียงของสมาชิกในการติดตอหรือประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 

  2.15.4.2 จุดออน   
 ขาดความรูความเขาใจในหลักประชาธิปไตย กลาวคือ สมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย

บางสวนยังยึดถือความคิดของตนเองเปนหลัก ไมยอมรับฟงความคิดเห็นคนอื่น ไมยอมฟงเสียงขางมาก 
  2.15.4.3 โอกาส  

 เปนสวนที่ครัวเรือนเปาหมายนาจะไดรับจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
เรื่องความรูและประสบการณในการดําเนินกิจกรรมทางวิถีประชาธิปไตยซึ่งรายละเอียด มดีังนี้ 
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 1) มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คือ หนวยงานทางราชการควรออกมาแนะนํา
ใหความรูและทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหมากยิ่งขึ้นและชักชวนให สมาชิกที่มี
สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกคนออกมาใชสิทธิ์และรณรงคอยาซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

 2) มีการอบรมแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให
สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายไดรูและเขาใจมากยิ่งข้ึน 

  2.15.4.4 อุปสรรค  
 สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายบางสวนไมคอยใหความรวมมือในการเขาประชุม อาจ

เนื่องจากสมาชิกบางสวนเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหรือไมอยากเขารวมประชุมเพราะอาจ
มีความขัดแยงสวนตัวระหวางตัวบุคคล 
 
 2.15.5 การวิเคราะห SWOT การสรางความสมานฉันทในครัวเรือนเปาหมาย  

  ในครอบครัวหนึ่ง ๆ ยอมมีความสัมพันธกัน  มีการใชชีวิตอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูล
กัน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แตในการอยูรวมกันนั้นสมาชิกทุกคนจําเปนจะตองมีความรักใคร
สมัครสมานสามัคคีกัน มีความกลมเกลียวกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกันแบงปนซึ่งกันและกัน เมื่ออยูรวมกัน
แลวจะตองมีการทะเลาะบาดหมางกันบางเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นการที่จะอยูรวมกันอยางมี
ความสุขไดนั้นสมาชิกทุกคนจะตองรูจักการใหอภัย และเขาใจกัน มีน้ําใจ มีจิตใจกวางขวาง คุณธรรม
เหลานี้จะนําพาสมาชิกทุกคนในครัวเรือนพบแตความสงบสุข ครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิง
สมจีน มีความสมานฉันทที่สามารถเปนแบบอยางแกครัวเรือนอื่น  ๆ ไดเปนอยางดี  โดยสามารถทํา
การวิเคราะหไดตามหัวขอใหญ ๆ ไดดังนี้ 

  2.15.5.1 จุดแข็ง  
 โดยสวนมากจุดแข็งของการสรางความสามานฉันทจะเปนเรื่อง การประนีประนอม                 

และความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกัน การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในครัวเรือน ซึ่งสามารถสรุป
ออกมาไดพอสังเขป ดังนี้ 

 1) เมื่อมีการขัดแยงกันระหวางสมาชิกในครัวเรือนเปาหมาย หัวหนาครัวเรือนจะเรียก
คูขัดแยงมาทําการประนีประนอมกัน ซึ่งการประนีประนอมเปนจุดแข็งของครัวเรือนเปาหมาย เพราะ
เปนวิธีที่นิยมใชมาตั้งแตสมัย ปู ยา ตา ยาย เมื่อไดมีการประนีประนอมกันแลว ขอขัดแยงตาง ๆ 
มักจะจบลง นับวาเปนการสรางความสมานฉันทในครัวเรือนไดเปนอยางดี  

 2) ความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน ดวยเหตุที่การที่สมาชิกในครัวเรือนมีการ
ประนีประนอมกันนั้นสงผลใหสมาชิกมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีกัน ซึ่งเปนจุดแข็งอีกขอหนึ่ง
ของครัวเรือนเปาหมาย อันจะนําพาใหครัวเรือนเกิดความเขมแข็งข้ึน 

  2.15.5.2 จุดออน 
 จุดออนของความสมานฉันทในครัวเรือนเปาหมาย โดยสวนมากแลวจะเปนเรื ่อง

ความ0ยําเกรงตอกฎของครัวเรือนลดลง ขอตกลงของครัวเรือนไมเด็ดขาดสามารถประนีประนอมได 
สิ่งเหลานี้กลายเปนจุดออนของครัวเรือนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) ความยําเกรงตอกฎของครัวเรือนลดลง ดวยเหตุที่มีการประนีประนอมมากเกินไป   
ก็มีผลเสียเหมือนกับดาบสองคมที่มีทั้งดานดีและดานลบ ซึ่งทําใหเกิดความเคยตัวและไมหยุด
พฤติกรรมกาวราวและนิสัยที่ไมดีกอใหเกิดปญหาซ้ําซากบอย ๆ ขึ้นได 

 2) กฎครัวเรือนหรือขอตกลงรวมกันของครัวเรือนไมเด็ดขาดและสามารถยืดหยุนได 
จึงทําใหสมาชิกในครัวเรือนบางคนไมเกรงกลัวบทลงโทษ เพราะคิดวาถาหากทําสิ่งที่ผิดสิ่งนั้นลงไป
แลวบทลงโทษก็เพียงแควากลาวตักเตือนเล็ก ๆ นอย ๆ 

  2.15.5.3 โอกาส 
 โอกาสของการสรางความสมานฉันทของสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายมีหลายแนวทาง

ที่เปนไปได ดังนี ้
 1) หนวยงานจากภาครัฐอาจใหงบประมาณแกชุมชน เพื่อที่จะใหชุมชนนั้นนํา

งบประมาณไปใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ แกทุกครัวเรือน เชน การเลนกีฬา การรณรงคตอตานยา
เสพติด ซึ่งเปนวิธีการสงเสริมสมานฉันทภายในชุมชนรวมถึงครัวเรือนดวย 

 2) ครัวเรือนเขมแข็ง ในการจัดกิจกรรมสมานฉันทของชุมชน สมาชิกในครัวเรือนบาง
คนจะไดรวมกันทํากิจกรรมกับชาวบานคนอื่น ๆ ในชุมชน เชน รวมกลุมผลิตสินคาหัตถกรรม เครื่อง
จักสาน หรือการเพาะเห็ด ซึ่งกลุมแตละกลุมจะตองมีความสมานฉันทกันในการดําเนินการทํางาน
กิจกรรมภายในกลุม จึงจะประสบความสําเร็จและทําใหชุมชนเขมแข็งตอไป 

 2.15.5.4 อุปสรรค 
 ในสังคมทั่วไปไมวาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบทในการทํากิจกรรมทํางาน การ

ประกอบอาชีพตาง ๆ ลวนมีอุปสรรคดวยกันทั้งนั้น อุปสรรคในการสรางความสมานฉันทในครัวเรือน 
สามารถสรุปออกมาไดพอสังเขป ดังนี้ 

 1) เนื่องจากครัวเรือนเปาหมาย เปนครัวเรือนที่มีบริเวณบานในแงของสิ่งปลูกสราง
ขนาดเล็ก อีกทั้งจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายแตละครัวเรือนมีจํานวนมาก ทําใหเกิดความ
แออัดในการอยูอาศัย สงผลใหเกิดอุปสรรคในการประกอบอาชีพบางอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน 
เชน การทําผลิตภัณฑกลวยฉาบ รวมถึงการคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ นอกจากนี้การขาดบุคลากรที่มี
ความรูเกี่ยวกับวิธีการที่จะสรางความสมานฉันทในครัวเรือน เนื่องจากสมาชิกสวนใหญในครัวเรือน
ตองประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัว ความใสใจในการหาความรูเรื่องการสรางความ
สมานฉันทอาจลดลง เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

 2) ถาหากสมาชิกในครัวเรือนบางสวนมีพื้นฐานในการศึกษานอย ก็จะทําใหขาด
ความรูดานวิชาการซึ่งจะมีผลกระทบตอความรูความเขาใจในเรื่องการสรางความสมานฉันทได 

 
 2.15.6 การวิเคราะห SWOT การสรางภูมิคุมกันของครัวเรือนเปาหมาย 
          การสํารวจขอมูลในพื้นที่ของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ในการ
สรางภูมิคุมกันเตรียมความพรอมของชีวิต จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอมรอบขาง พบวา สมาชิกใน
ครัวเรือนเปาหมายใหความรวมมือในการทํากิจกรรมทุกดานของชุมชนตามที่หัวหนาครัวเรือนขอ
ความรวมมือ เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพจิต ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมของตนเองและชุมชนให
อยูเย็นเปนสุข โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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  2.15.6.1 จุดแข็ง 
 เปนสวนที่สําคัญมากเพราะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน ซึ่งจุดแข็ง

การสรางภูมิคุมกันของครัวเรือนเปาหมายในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน มีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1) ครัวเรือนเปาหมายไดมีการติดตั้งตูยาสามัญประจําบานในแตละครัวเรือน ซึ่งถา

เกิดการเจ็บปวยเบื้องตนก็จะสามารถปฐมพยาบาลเองได แตถาเจ็บปวยมากกวานั้น หัวหนาครัวเรือน
จะมีการสงตัวสมาชิกในครัวเรือนท่ีปวยตอไปยังโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด 

 2) ในชวงเย็นหลังเลิกงาน สมาชิกบางสวนของครัวเรือนเปาหมายจะพากันไปออก
กําลังกายที่ลานกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเดิน-วิ่ง กิจกรรมเตนแอโรบิค โดยกิจกรรมเหลานี้มีประโยชน
ตอรางกาย คือ ทําใหรางกายแข็งแรงระบบไหลเวียนโลหิตดีและชวยเสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหแก
รางกาย    

 3) ในสภาพของสังคมในครัวเรือนเปาหมาย จะอยูอยางเปนสุขไมมีการทะเลาะวิวาท 
ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนสวนมาก  

  2.15.6.2 จุดออน 
 จากการสํารวจขอมูลสาธารณสุขของครัวเรือนเปาหมาย ทําใหทราบถึงปญหาและ

จุดออนที่เกิดข้ึนในดานตาง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1) สถานที่และอุปกรณทางการแพทยไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากที่ตั้งของ

ครัวเรือนเปาหมาย มีการคมนาคมไมสะดวก ทําใหการสัญจรเปนไปอยางยากลําบาก ถามีสมาชิกใน
ครัวเรือนเจ็บปวยกะทันหัน การที่จะนําตัวสมาชิกคนนั้นไปสงโรงพยาบาลจะเปนไปอยางทุลักทุเล 

 2) มีบุคลากรไมเพียงพอ ในการใหบริการชวยเหลือและดูแลผูปวยในครัวเรือน
เปาหมายพบวา ไมมีสมาชิกคนใดในครัวเรือนมีความรูในการปฐมพยาบาลหรือการใชยาสามัญประจํา
บานในเบื้องตน  

  2.15.6.3 โอกาส 
 โอกาสในการสรางภูมิคุมกันของครัวเรือนเปาหมาย จําเปนอยางยิ่งที่จะไดรับการ

สนับสนุนและไดรับปจจัยเสริม มีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1) การไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของบัตรประกันสุขภาพทํา

ใหมีสิทธิในการเขารับการรักษาที่แตกตางกันออกไป สําหรับโรคที่พบในครัวเรือนเปาหมายไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ เปนตน 

 2) การรักษาสุขภาพ มีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ชวยเพิ่มสิทธิในการรักษาพยาบาลใหแกครัวเรือนเปาหมาย 

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

  2.15.6.4 อุปสรรค 
 อุปสรรคที่พบในครัวเรือนเปาหมายถือไดวามีมาก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา มีผลตอ

สภาพความเปนอยูทางดานตาง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1) สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะผูสูงอายุ จะ

ไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่เขามามีบทบาทในการใชชีวิต 
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 2) อุปกรณประกอบอาหารภายในครัวเรือนสวนใหญมีสภาพชํารุด และไมได
มาตรฐาน หากใชในการประกอบอาหารเพื่อการบริโภค อาจสงผลเสียตอรางกาย ดังนั้นภาครัฐควรให
การสนับสนุนโดยการจัดหาอุปกรณมาใหใหม  

 3) สภาพอากาศที่รอนเกินไป ทําใหสมาชิกในครัวเรือน ไมคอยระมัดระวังในเรื่องของ
การรับประทานอาหาร ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสในการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือนได เชน โรค
ทองรวง เปนตน  

 4) ลักษณะการรับประทาน สวนใหญเปนการรับประทานแบบงายๆ ไมคอยคํานึงถึง
คุณคาทางดานโภชนาการวาครบ 5 หมูหรือไม และมีนิสัยการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิม เชน การ
รับประทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ อยูเปนประจําไมคอยเปลี่ยนชนิดของอาหาร 
 
2.16  ขอมูลสภาพปญหา ความตองการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเปาหมาย 

 2.16.1 สภาพปญหา 
  ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีอาชีพเสริม ทําใหรายไดสวนใหญเกิดจาก

การประกอบอาชีพหลัก ซึ ่งในบางครั้งอาจไมเพียงพอตอการใชในดํารงชีวิตในแตละเดือน ทําให
ชาวบานในชุมชนบางสวนมักจะไปหยิบยืมเงินจากนายทุนเงินกูนอกระบบ หรือใชบริการจากสถาน 
ธนานุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  

 2.16.2 ความตองการ 
   ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมสวนใหญไมมีอาชีพเสริมและตองการประกอบอาชีพ

เสริมที่ใชทุนเริ่มตนในการประกอบอาชีพไมมากนัก เพื่อหารายไดมาใชจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจาก
การประกอบอาชีพหลัก  

 2.16.3  โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเปาหมาย 

  ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนที่สนใจในการประกอบอาชีพเสริม ไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรูความสามารถเพียงพอที่จะนําไปตอยอดเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
เชน การจัดโครงการฝกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น รวมถึงแนะนําแหลงเรียนรู แหลงวัตถุดิบ และ
ตลาดเพื่อกระจายผลผลิตที่ไดจากอาชีพเสริมนั้น 
 
 
 

 



บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

3.1 วิเคราะห ประเมินความเปนไปไดในการสงเสริมและพัฒนา 
 

จากการสํารวจบริบทชุมชนและจัดทําฐานขอมูลในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน จังหวัดปทุมธานี
คณาจารยและนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ ไดรวมกลุมชาวบานเพื่อนําเสนอรายงานขอมูลดาน
สุขภาพ อาชีพ รายได การศึกษา การออม และหนี้สินของครัวเรือนในชุมชน พรอมทั้งรวมกันคัดเลือก
ครัวเรือนที่มีความพรอมและตองการเปนตนแบบครัวเรือนในการยกระดับคุณภาพชีวิต จํานวน 2 
ครัวเรือน  

 
3.2 รวบรวมจัดทํารายชื่อบุคคล ครัวเรือนเปาหมาย 
 
 เมื่อไดครัวเรือนเปาหมายที่มีความพรอมในการเขารวมโครงการแลว คณาจารยและนักศึกษา
ไดแบงกลุมเพื่อสัมภาษณ รวบรวมรายชื่อสมาชิก และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากครัวเรือนที่ไดรับ
คัดเลือก พรอมทั้งอธิบายแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน 
 
3.3 ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสรางแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุงมั่น 
 
 คณาจารยและนักศึกษานัดพบครัวเรือนเปาหมาย เพื่อพูดคุยสรางแรงบันดาลใจและความ
เชื่อม่ันในการเขารวมโครงการ โดยสอบถามความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม หรือการไดรับการ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรูความสามารถที่จะนําไปตอยอดเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  
 จากการสอบถามพบวา ครัวเรือนเปาหมายมีความตองการทําการเกษตรในพื้นที่จํากัดเปน
อาชีพเสริม เพื่อนําผลผลิตที่ไดมาบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งเปนการลดรายจายและสามารถนําไป
ขายเพื่อสรางรายไดใหเพียงพอตอสมาชิกทุกคนในครัวเรือน โดยครัวเรือนเปาหมายมีความเห็นพอง
รวมกันที่จะเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐาน 
 
3.4 ฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือน 
 
 การทําบัญชีครัวเรือนเปนการบันทึกรายรับ-รายจายประจําวัน เพื่อใหเห็นภาพรวมในการ
ใชจาย ทําใหทราบถึงรายรับ-รายจายและหนี้สินของครัวเรือน โดยขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการดานการเงิน จัดลําดับความสําคัญของรายจาย และวางแผนการใชจายวา รายจายใด
จําเปนหรือไมจําเปน ซึ่งปญหาความยากจนมีสาเหตุมาจากการมีหนี้สินเปนสวนใหญ ดังนั้นคณาจารย
และนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการจึงไดจัดฝกอบรมทําบัญชีครัวเรือนขึ้น เพื่อชวยแกไขปญหาความ
ยากจนดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาการบัญชี 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มาบรรยายเกี่ยวกับ
ประโยชนของการจัดทําบัญชีครัวเรือน ขั้นตอนการทําบัญชีครัวเรือน และการจัดหมวดหมูของขอมูล
เพื่อใชจัดทําบัญชีครัวเรือน พรอมทั้งฝกใหสมาชิกในครัวเรือนจดบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในแตละวัน
และนําขอมูลที่บันทึกไวมาสรุปยอดคาใชจายในแตละเดือน เพื่อนําผลสรุปมาวิเคราะหความสามารถ
ในการหารายไดที่เพ่ิมขึ้น การประหยัดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และถามีเงินเหลือควรจะเก็บออมไวเทาไร 
  
3.5 ประสานงานจัดหาพื้นที่ สถานที่ดําเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 
 

คณาจารยและนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการประสานงานกับหัวหนาครัวเรือนเปาหมายใน
การจัดสรรพื้นที่ในการดําเนินโครงการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐาน พรอมทั้งจัดหาวัตถุดิบจาก
แหลงใกลเคียงชุมชน  
 
3.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธในการเพาะเห็ด 
 
 ผูรับผิดชอบโครงการไดเชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงเห็ดมาใหบรรยายถึง
ประโยชนของการเพาะเห็ด ความแตกตางทางชีววิทยาของเห็ดแตละชนิด รวมถึงขั้นตอนและวิธีใน
การเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐาน รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของศัตรูเห็ด วิธีการ
ปองกันไมใหเกิดศัตรูเห็ด และการดูแลจัดการฟารมเห็ด พรอมทั้งสาธิตการเพาะเห็ดฟาง การดูแลเห็ด
นางฟาภูฐาน การเขี่ยกอนเห็ด และใหสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายไดลงมือปฏิบัติงานจริงดวย 
 
3.7 ประชุมตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดําเนินงาน 
 
 หลังจากดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําบัญชีครัวเรือน และกลยุทธในการเพาะเห็ด 
เปนเวลา 2 สัปดาห คณาจารยและนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการรวมกันตรวจเยี่ยมและติดตามผล
การดําเนินงาน โดยสอบถามปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน และการเพาะเห็ดชนิด
ตาง ๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
 
3.8 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการและจัดทําบทความเรื่องเลาความสําเร็จ 
 
 คณาจารยผูรับผิดชอบโครงการรวมกันประชุม วิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน และรวมกัน
จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ และจัดทําบทความเรื่องเลาความสําเร็จ 
 
 

 



บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนที่  

(Action Learning) 
  

 โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เปนโครงการที่มุงเนนเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชน ในชุมชนวัด
คุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการนี้ในสวน
แรกจะประกอบไปดวย การสํารวจบริบทชุมชนและรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชนในดานตาง ๆ 
อาทิเชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานการเมืองการปกครอง ดานสิ่งแวดลอม และดาน
การศึกษา และสวนที่สองจะเปนการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจบริบทชุมชน มาทําการวิเคราะห
สภาพปญหา ความตองการ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาของชุมชน อีกทั้งมีการรวบรวมขอเสนอแนะ 
และรวมวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนกับชุมชนอื่น ๆ บริเวณ
ใกลเคียง โดยมีคณาจารยจากหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะตัวแทนภาครัฐ ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาโครงการและผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งลําดับขั้นตอนในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ
แกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะเริ่มจากการวิจัยทางเอกสาร (Desktop 
Research) เพื่อศึกษาขอมูลทุติยภูมิของชุมชนเบื้องตนของชุมชนวัดคุณหญิงกอนที่จะทําการลงพื้นที่
ภาคสนามโดยการทําวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดทั้งหมด มาทําการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) ของชุมชน เพื่อนํามาวิเคราะหหาปจจัย
ตาง ๆ ที่สามารถนํามาแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งผล
สุดทายของโครงการนี้ไดนําไปสูการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี อยางมีสวนรวมไดอยางยั่งยืน 
 
4.1  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวามปีระชาชนทั้งหมด 3,240 คน แบงเปนเพศชาย 1,530 คน คิด
เปนรอยละ 53.09 และเพศหญิง 1,710 คน คิดเปนรอยละ 46.91 แสดงดังรูปที่ 4.1  

 



34 
 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงเพศของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 

หากวิเคราะหตามวุฒิการศึกษาของประชาชนในชุมชน พบวาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูใน
ระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 1,.361 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือ ปวช./ปวส. 
จํานวน 460 คน คิดเปนรอยละ 19.74 ในขณะท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีนอยท่ีสุด 
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 1.00 โดยรายละเอียดตาง ๆ แสดงดังรูปท่ี 4.2  

 
 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 

และเม่ือพิจารณาอายุของประชาชนในชุมชน พบวาประชาชนในชุมชนสวนใหญอยูในวัยแรงงาน 
โดยมีอายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 2,333 คน คิดเปนรอยละ 72.01 รองลงมาอยูในวัยเด็ก มีอายุ
ระหวาง 6-14 ป จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 10.80 อยูในวัยทารก จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 
8.74 และเปนผูสูงอายุ จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 8.45 แสดงดังรูปท่ี 4.3  

 

1,530
(46.91%)

1,710
(53.09%)

ชาย หญิง

1,361 (42%)

616 (19%)640 (19.74%)

341 (10.53%)
170 (5.26%)80 (2.47%) 32 (1%)

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600



35 
 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงอายุของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 

เม่ือพิจารณาสถานภาพของประชาชนในชุมชน พบวาประชนชนในชุมชนสวนใหญมีสถานภาพ
โสด มีจํานวนท้ังสิ้น 1,199 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมามีสถานภาพสมรสและมีการจดทะเบียน 
จํานวน 745 คน คิดเปนรอยละ 23.00 มีสถานภาพสมรสแตไมมีการจดทะเบียน จํานวน 486 คน คิด
เปนรอยละ 15.00 มีสถานภาพหมาย จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 11.00 มีสถานภาพหยา จํานวน 
324 คน คิดเปน รอยละ 10.00 ในขณะท่ีมีสถานภาพแยกกันอยูนอยท่ีสุด จํานวน 130 คน คิดเปนรอย
ละ 4.00 รายละเอียดตาง ๆ แสดงดังรูปท่ี 4.4 

 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงสถานภาพของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 

 
 จากการสํารวจระยะเวลาท่ีประชาชนอาศัยอยูในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูท่ี 14 ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวาประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมายาวนาน
มากกวา 21 ป รวมแลวมากถึงรอยละ 73 ดังแสดงตามรูปท่ี 4.5 ทําใหเชื่อไดวาขอมูลท่ีไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปนขอมูลจากคนพ้ืนชุมชนอยางแทจริง และขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจึงมีความ
นาเชื่อถือคอนขางมาก  
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รูปท่ี 4.5 แสดงระยะเวลาท่ีพักอาศัยในชุมชนของประชาชนชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 

เม่ือพิจารณาสภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน พบวาประชาชนใน
ชุมชนกวารอยละ 72.00 หรือจํานวน 2,333 คน มีพ้ืนฐานครอบครับแบบอยูดวยกันทุกคนเปน
ครอบครัวใหญ ถึงแมวาสมาชิกในครอบครัวของประชาชนรอยละ 27.00 หรือจํานวน 907 คน จะมี
การแยกยายไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน แสดงดังรูปท่ี 4.6 แตพ้ืนฐานครอบครัวนั้นก็ยังเปนครอบครัวท่ี
อบอุนมีการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน 

 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงสภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 

หากมองในแงของการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน พบวาประชาชนในชุมชนสวน
ใหญประกอบอาชีพรับจาง/คาขายมากถึงรอยละ 37.21 หรือจํานวน 1,206 คน รองลงมาคือไม
ประกอบอาชีพ มีจํานวน 749 คน คิดเปนรอยละ 23.12 เปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 525 คน คิด
เปนรอยละ  16.20 ประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 7.79 ในขณะท่ีประกอบ
อาชีพรับจางท่ัวไป และธุรกิจสวนตัว จํานวน 210 คน และ 298 คน คิดเปนรอยละ 6.47 และ 9.21 
ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7  
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รูปท่ี 4.7 แสดงอาชีพของประชาชนชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 

ซ่ึงรายไดตอปของครัวเรือนของประชาชนในชุมชนสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 
200,001-250,000 บาทตอป จํานวน 1,322 คน คิดเปนรอยละ 40.79 และนอยกวา 200,000 บาท
ตอป จํานวน 810 คน คิดเปนรอยละ 25.00 โดยประชาชนในชุมชนมีรายไดเฉลี่ยตอปมากกวา 
300,0001 บาท นอยท่ีสุด มีจํานวน 512 คน คิดเปนรอยละ 15.79 ดังแสดงตามรูปท่ี 4.8 ซ่ึงรายได
เฉลี่ยตอปของครัวเรือนนี้ ทําใหประชาชนในชุมชนแหงนี้ตองไดรับการยกระดับรายไดท่ีสูงข้ึน 

 

 

รูปท่ี 4.8 แสดงรายไดเฉลี่ยตอปของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน  
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เม่ือพิจารณาในสภาพหนี้สินของประชาชนในชุมชน พบวาโดยสวนใหญแลวประชาชนใน
ชุมชนมีหนี้สิน จํานวน 2,430 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ซ่ึงสวนใหญเปนหนี้สินท่ีเกิดมาจากการกูยืม
เงินจากนายทุนเงินกูนอกระบบมาใชในการดํารงชีพ และมีประชาชนเพียงรอยละ 25.00 หรือจํานวน 
810 คน ท่ีไมมีหนี้สิน ดังแสดงตามรูปท่ี 4.9  

 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงสภาพหนี้สินของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน  
 

นอกจากนี้ ยังพบวามีประชาชนมากกวารอยละ 68.42 หรือจํานวน 2,217 คน ท่ีมีความ
พรอมและตองการความชวยเหลือในการพัฒนาอยางเรงดวนจากภาครัฐ ในขณะท่ีประชาชนรอยละ 
31.58 หรือจํานวน 1,023 คน ไมพรอมและไมตองการรับความชวยในการพัฒนา ดังแสดงตามรูปท่ี 
4.10  

 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงความพรอมในการพัฒนาของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน  
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ดังนั้น จากการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ขางตน รวมถึงความเปนไปไดในการใหความชวยเหลือ
ในการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิง
สมจีน หมูท่ี 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวาประชาชนในชุมชนสวน
ใหญมีความพรอมและตองการความชวยเหลือจากภาครัฐในการแกไขปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ทางคณาจารยจากหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะตัวแทนภาครัฐ จึงไดนํา
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจบริบทชุมชน มาทําการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ รวมถึงโอกาส
ในการพัฒนาของชุมชน อีกท้ังมีการรวบรวมขอเสนอแนะ และรวมวิเคราะหขีดความสามารถในการ
แขงขันของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนกับชุมชนอ่ืน ๆ บริเวณใกลเคียง เพ่ือหาวิธีการพัฒนาแกไขปญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูท่ี 14 ตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยโครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในครั้งนี้ มีประชาชนเขารวมโครงการจํานวน 19 คน จาก 2 
ครัวเรือน จากประชาชนท่ีมีความพรอมและตองการความชวยเหลือในการพัฒนาอยางเรงดวนรอยละ 
68.42 ซ่ึงผลของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดแสดงไวในหัวขอตอไป 

 
4.2  ผลการสังเคราะหโครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
 

จากการรวบรวมขอเสนอแนะ และรวมวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของชุมชนวัด
คุณหญิงสมจีนกับชุมชนอ่ืน ๆ บริเวณใกลเคียง เพ่ือหาวิธีการพัฒนาแกไขปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูท่ี 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวาประชาชนในชุมชนมีความสนใจท่ีจะประกอบอาชีพเสริม โดยมี
ปจจัยในการคัดเลือกอาชีพเสริมท้ังสิ้น 5 ปจจัย ไดแก รายไดดี ตนทุนต่ํา ผลผลิตดี ใชเวลาวางจาก
การประกอบอาชีพประจํา และใชแรงงานนอย ซ่ึงปจจัยดังกลาวประชาชนในชุมชนมีความเห็นรวมกัน
วาสามารถนํามาพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
วัดคุณหญิงสมจีนได ซ่ึงผลการคัดเลือกอาชีพเสริมจะทําการคัดเลือกโดยใหประชาชนในชุมชนมีสวน
รวมหลักในการคัดเลือก หลังจากนั้นทางคณาจารยจากหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต จะรวบรวม
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น จากประชาชนในชุมชน มาทําการสังเคราะหอาชีพเสริมท่ีตรงกับความ
ตองการของประชาชนในชุมชนและมีความสอดคลองกับปจจัยท้ัง 5 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ดังแสดง
ตามรูปท่ี 4.11 

ซ่ึงผลจากการสังเคราะหอาชีพเสริมท่ีมีความสอดคลองกับปจจัยท้ัง 5 พบวา การเพาะเห็ด
ฟาง และเห็ดนางฟาภูฐาน เปนอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งท่ีตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชน
และมีความสอดคลองกับปจจัยท้ัง 5 อีกท้ังมีการดูแลรักษาไมยุงยากและใชระยะเวลาในการเพาะ
ไมนาน และถาหากผลผลิตท่ีไดจากการเพาะเห็ดมีมากเกินวาการคาขาย ประชาชนสามารถนําผลผลิต
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ท่ีเหลือ มาใชในการบริโภคภายในครัวเรือน เปนการลดคาใชจายในการซ้ือวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร  

 

 
รูปท่ี 4.11 แสดงกิจกรรมการคัดเลือกอาชีพของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 

 
4.3  ผลการสังเคราะหในการเลือกครัวเรือนเปาหมายในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือ

แกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

จากผลการสังเคราะหคุณลักษณะของประชาชน บริบทชุมชน ความตองการในการ
ดําเนินงานจากเสียงของประชาชน การเรียนรูจากประสบการณจริงในพ้ืนท่ี และกลยุทธในการดํา 
เนินโครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
โครงการท่ีประชาชนไดมีสวนรวมหลักในการคัดเลือก พบวาโครงการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูท่ี 
14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ การสรางอาชีพเสริมในการเพาะเห็ดฟาง 
และเห็ดนางฟาภูฐาน ซ่ึงเปนโครงการท่ีประชาชนสวนใหญใหความสนใจ ประกอบกับสามารถใชเวลา
วางหลังจากการประกอบอาชีพหลักมาใชในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดได และจากการคัดเลือก
ครวัเรือนเปาหมายจากประชนชนในชุมชนท่ีสนใจ จํานวน 2 ครัวเรือน ไดแก ครัวเรือนท่ี 1 ครัวเรือน
ของ นางสิริกัญญา งามบุญวงษ ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท้ังสิ้น 9 คน แบงเปนสมาชิกท่ี
ประกอบอาชีพหลัก จํานวน 6 คน และไมประกอบอาชีพอีกจํานวน 3 คน แตสมาชิกท่ีประกอบอาชีพ
สวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป และมีการแยกยายไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืนๆ  ทําใหมีสมาชิกท่ี
อาศัยอยูในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนของครัวเรือนนี้ เหลือแตนางสิริกัญญา งามบุญวงษ และสามี ท่ี
ไมไดประกอบอาชีพ และเขาสูวัยผูสูงอายุ และเม่ือวิเคราะหปญหาของครัวเรือนนี้ พบวาเปนครัวเรือน
ยากจน เนื่องจากมีรายรับไมเพียงพอตอรายจาย จึงทําใหเกิดการกูยืมเงินท้ังในระบบและนอกระบบ
เรื่อยมา จนเปนหนี้สะสมจํานวนมาก แสดงดังรูปท่ี 4.12 
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รูปท่ี 4.12 แสดงหนึ่งในสมาชิกของครัวเรือนเปาหมายครัวเรือนท่ี 1 

 
และครัวเรือนท่ี 2 คือ ครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง ซ่ึงมีสมาชิกในครัวเรือนท้ังสิ้น 

10 คน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท้ังสิ้น 10 คน แบงเปนสมาชิกท่ีประกอบอาชีพหลัก จํานวน 2 คน 
และไมประกอบอาชีพอีกจํานวน 8 คน โดยสมาชิกของครัวเรือนท่ีไมประกอบอาชีพมีเด็กจํานวน 4 
คน เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวจํานวนมาก และสมาชิกสวนใหญไมมีการประกอบอาชีพเปนหลัก
แหลง ไมมีการแยกยายไปท่ีอ่ืนๆ ทําใหสมาชิกสวนใหญในครัวเรือนมีเวลาวาง ดังนั้นการหารายไดจึง
ตกเปนภาระอยูท่ีสมาชิกท่ีประกอบอาชีพ เม่ือวิเคราะหปญหาของครัวเรือน พบวาเปนครัวเรือนนี้
จัดเปนครัวเรือนยากจน เนื่องจากมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีกใน
อนาคต สงผลใหมีคาใชจายมากข้ึน จึงอาจทําใหรายรับไมเพียงพอตอรายจาย ประกอบกับสมาชิกใน
ครัวเรือนหลายคนอยูในวัยเรียน จึงทําใหไมสามารถหารายรับเขาครอบครัวไดอยางเพียงพอ แสดงดัง
รูปท่ี 4.13 

  
รูปท่ี 4.13 แสดงหนึ่งในสมาชิก และสภาพท่ีอยูอาศัยของครัวเรือนเปาหมายครัวเรือนท่ี 2 
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เนื่องจากครัวเรือนท่ี 1 ท่ีสนใจเขารวมโครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูท่ี 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีแตผูสูงอายุอาศัยอยู อาจทําใหการดําเนินโครงการเกิดการขัดของ และ
ประกอบกับความเห็นจากประชาชนในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนสวนใหญ เห็นพองตองกันวาควรวาให
ครัวเรือนท่ี 2 ของครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง เปนตัวแทนประชาชนในชุมชน ในการเขา
รวมโครงการ ดังนั้นทางหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะตัวแทนภาครัฐ ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการ
และผูรับผิดชอบโครงการ จึงเลือกครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง เปนครัวเรือนเปาหมายใน
โครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการ
สงเสริมใหประกอบอาชีพการเพาะเห็ดฟาง และเห็ดนางฟาภูฐานเปนอาชีพเสริม 

 
4.4  ผลการสังเคราะหในการจัดอบรมบัญชีครัวเรือนใหกับครัวเรือนเปาหมายในการดําเนิน

โครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 จากการบรรยายเรื่อง การจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยวิทยากรคือ อาจารยดวงมณี ชักนํา 
อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และมีคณาจารยสาขาคณิตศาสตรประยุกตและนักศึกษาท่ีรวมลง
พ้ืนท่ี เปนผูชวยวิทยากร ในหัวขอดังตอไปนี้ 
 1)  ความหมายและประโยชนของการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
 2)  ความแตกตางของรายรับ รายจาย และยอดคงเหลือประจําวัน  
 3)  ข้ันตอนการทําบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจายและยอดคงเหลือ 
 4)  การจัดหมวดหมูของขอมูลเพ่ือใชจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 5)  ลักษณะของตารางบัญชีครัวเรือน 
 6)  ตัวอยางบัญชีครัวเรือนเบื้องตน  

 
รูปท่ี 4.14 แสดงการบรรยายเรื่อง การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
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 หลังจากฟงการบรรยายจบ วิทยากรไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถาม-ตอบขอสงสัย
ในการเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายไดทราบถึงประโยชนของ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน สามารถแยกความแตกตางระหวางรายรับ รายจาย และยอดคงเหลือ
ประจําวันได รูจักข้ันตอนการทําบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจาย และยอดคงเหลือเบื้องตน สามารถ
จัดหมวดหมูของขอมูลเพ่ือใชจัดทําบัญชีครัวเรือนได สามารถบอกความแตกตางของลักษณะของ
ตารางบัญชีครัวเรือนประเภทตางๆ ได 
 ในสวนของการฝกปฏิบัติ ไดดําเนินการโดยแบงกลุมฝกปฏิบัติการจัดทําบัญชีครัวเรือน มี
วิทยากรประจํากลุม คือ อาจารยดวงมณี ชักนําและอาจารยธิติรัตน วงษกาฬสินธุ อาจารยประจํา
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี เปนผูควบคุมดูแลและใหคําปรึกษา และมีคณาจารยสาขาคณิตศาสตรประยุกตและ
นักศึกษาท่ีรวมลงพ้ืนท่ี เปนผูชวยวิทยากร ในการฝกปฏิบัติตอไปนี ้
 1)  แจกสมุดบัญชีครัวเรือนใหสมาชิกในแตละครัวเรือน 
 2)  สอนใหสมาชิกในแตละครัวเรือน จดบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในแตละวันวา รับ-จายเปน
เงินเทาไร 
 3)  สอนใหสมาชิกในแตละครัวเรือนนําขอมูลมาจัดรวมกันเปนหมวดเชน หมวดรายได หมวด
คาใชจาย เพ่ือความสะดวก 
 4)  สอนใหสมาชิกในแตละครัวเรือนนําขอมูลท่ีบันทึกไวมาสรุปยอด รวมวาในเดือนหนึ่งๆ มี
รายไดและคาใชจายเทาไร 
 5)  สอนใหสมาชิกในแตละครัวเรือนนําผลสรุปมาวิเคราะหความสามารถในการหารายไดท่ี
เพ่ิมข้ึน การประหยัดคาใชจายท่ีฟุมเฟอย และถามีเงินเหลือควรจะเก็บออมไวเทาไร 

 
รูปท่ี 4.15 แสดงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถาม-ตอบขอสงสัยในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
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 หลักจากการฝกปฏิบัติจัดทําบัญชีครัวเรือน วิทยากรและทีมงานไดตรวจสอบและประเมิน
การฝกปฏิบัติ พบวา สมาชิกในครัวเรือนจดบันทึกรายรับและรายจายเงินในชีวิตประจําวันอยาง
ถูกตองและมีระบบ สามารถนําขอมูลจริงของครัวเรือนมาจัดหมวดหมูได สามารถสรุปยอดรายได   
และรายจายของครัวเรือนตนเองได สมาชิกในแตละครัวเรือนสามารถวิเคราะหวา ควรเพ่ิมรายได 
และลดรายจายไดจากเรื่องใดบางของแตละครัวเรือนทราบแนวทางแกไขปญหาดังกลาวจากวิทยากร  
 คณาจารยสาขาคณิตศาสตรประยุกตไดมีการติดตามผลจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการติดตามการจัดทําบัญชีครัวเรือนของครัวเรือนเปาหมาย 

ระยะเวลา ผลการติดตาม ปญหา วิธีการแกปญหา 

สัปดาหท่ี 2 
เดือนมิถุนายน 

สมาชิกในครัวเรือน
จัดทําบัญชีครัวเรือนยัง
ไมถูกตอง  

สมาชิกแจงรายไดและ
รายจายไมครบ ทําให
ยอดคงเหลือไมถูกตอง  

สมาชิกตองกําชับและ
ทวงถาม รายรับ 
รายจาย ใหครบทุกคน 

สัปดาหท่ี 4 
เดือนมิถุนายน 

สมาชิกในครัวเรือน
จัดทําบัญชีครัวเรือน
ถูกตองบางสวน 

สมาชิกแจงรายไดและ
รายจายไมครบ และใน
บางวันลืมการบันทึก
รายรับ รายจาย ท่ีมียอด
เล็กนอย ทําใหยอด
คงเหลือไมถูกตอง  

สมาชิกตองกําชับและ
ทวงถาม รายรับ 
รายจาย ใหครบทุกคน 
และทบทวนการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนทุกสิ้น
เดือน 

สัปดาหท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม 

สมาชิกในครัวเรือน
จัดทําบัญชีครัวเรือน
ถูกตองบางสวน 

สมาชิกแจงรายไดและ
รายจายไมครบ และใน
บางวันลืมการบันทึก
รายรับ รายจาย ท่ีมียอด
เล็กนอย ทําใหยอด
คงเหลือไมถูกตอง 

สมาชิกตองกําชับและ
ทวงถาม รายรับ 
รายจาย ใหครบทุกคน 
และเปลี่ยนกันตรวจสอบ
ความถูกตองการของ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

สัปดาหท่ี 4 
เดือนกรกฎาคม 

สมาชิกในครัวเรือน
จัดทําบัญชีครัวเรือน
ถูกตองบางสวน 

สมาชิกแจงรายไดและ
รายจายไมครบ และใน
บางวันลืมการบันทึก
รายรับ รายจาย ท่ีมียอด
เล็กนอย ทําใหยอด
คงเหลือไมถูกตอง แตมี
จํานวนรายการท่ีไม
ถูกตองลดนอยลง 

สมาชิกตองกําชับและ
ทวงถาม รายรับ 
รายจาย ใหครบทุกคน 
และทบทวนการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนทุกสิ้น
เดือน และเปลี่ยนกัน
ตรวจสอบความถูก
ตองการของการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
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ระยะเวลา ผลการติดตาม ปญหา วิธีการแกปญหา 

สัปดาหท่ี 2 
เดือนสิงหาคม 

สมาชิกในครัวเรือน
จัดทําบัญชีครัวเรือน
ถูกตอง 

ไมมี  - 

 
4.5  ผลสําเร็จในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดใหกับครัวเรือนเปาหมายในการ

ดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดใหกับครัวเรือนเปาหมาย คณะผูจัดทํา
โครงการไดแบงการอบรมออกเปนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยภาคบรรยาย วิทยากรนําโดย 
อาจารยสุเมษ เลิศจริยพร อาจารยประจําสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ และมีคณาจารยสาขาคณิตศาสตรประยุกตและนักศึกษาท่ีรวมลงพ้ืนท่ีเปนผูชวย
วิทยากรในหัวขอดังตอไปนี ้

1) ชีววิทยาของเห็ดและการเพาะเห็ดถุง 
  ในหัวขอนี้ วิทยากรไดบรรยายใหครัวเรือนเปาหมายไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของ
ความหมายและประโยชนของการเพาะเห็ด ความแตกตางทางชีววิทยาของเห็ดแตละชนิด และ
ข้ันตอนและวิธีการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐาน 

2) ศัตรูเห็ดและการจัดการฟารมเห็ด 
  ในหัวขอนี้ วิทยากรไดอธิบายใหครัวเรือนเปาหมายเขาใจถึงชนิดและลักษณะของศัตรูเห็ด 
วิธีการปองกันไมใหเกิดศัตรูเห็ด และการดูแลและจัดการฟารมเห็ด 

หลังจากฟงการบรรยายจบ วิทยากรไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถาม-ตอบขอสงสัย
ในการการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐาน พบวาสมาชิกในครัวเรือนเปาหมายไดทราบถึงประโยชน
ของการเพาะเห็ด  สามารถแยกความแตกตางระหวางเห็ดแตละชนิดได รูจักวิธีการเพาะเห็ดฟางและ
เห็ดนางฟาภูฐาน นอกจากนี้สมาชิกในครัวเรือนเปาหมายยังไดรูจักชนิดและลักษณะของศัตรูเห็ด  
รูวิธีการปองกันไมใหเกิดศัตรูเห็ด อีกท้ังรูจักวิธีการดูแลและจัดการฟารมเห็ด 

ในสวนของภาคปฏิบัติ ไดดําเนินการโดยแบงกลุมฝกปฏิบัติการเพาะเห็ด โดยมีวิทยากร
ประจํากลุมคือ อาจารยสุเมษ เลิศจริยพร และอาจารยภัททิตา เลิศจริยพร อาจารยประจําสาขาวิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนผูควบคุมดูแลและใหคําปรึกษา 
และมีคณาจารยสาขาคณิตศาสตรประยุกตและนักศึกษาท่ีรวมลงพ้ืนท่ีเปนผูชวยวิทยากรในหัวขอการ
ฝกปฏิบัตดิังตอไปนี ้

1) การเพาะเห็ดฟาง 
  ในหัวขอนี้ วิทยากรไดสาธิตและใหสมาชิกในแตละครัวเรือนลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ดฟาง 
อีกท้ังสอนใหสมาชิกในแตละครัวเรือนรูจักวิธีการดูแลเห็ดฟางในระยะยาว 
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2) การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 
  ในหัวขอนี้ วิทยากรไดสาธิตและสมาชิกในแตละครัวเรือนลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ด
นางฟาภูฐาน อีกท้ังสอนใหสมาชิกในแตละครัวเรือนรูจักวิธีการดูแลเห็ดนางฟาภูฐานในระยะยาว 

หลังจากการฝกภาคปฏิบัติ วิทยากรและทีมงานไดตรวจสอบและประเมินการฝกปฏิบัติ 
พบวาสมาชิกในแตละครัวเรือนเปาหมายรูจักวิธีการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐาน และเขาใจ
วิธีการดูแลเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐานใหเจริญงอกงามตอไปได นอกจากนี้ทีมวิทยากรและสมาชิก
ในแตละครัวเรือนเปาหมายไดมีการรวมอภิปรายและซักถามปญหาในการเพาะเห็ด ทําใหไดทราบถึง
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวจากวิทยากร  

 

รูปท่ี 4.16 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดฟาง 
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รูปท่ี 4.16 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดฟาง (ตอ) 
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รูปท่ี 4.16 แสดงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการเพาะเห็ดฟาง (ตอ) 
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รูปท่ี 4.16 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดฟาง (ตอ) 
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รูปท่ี 4.16 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดฟาง (ตอ) 
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รูปท่ี 4.16 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดฟาง (ตอ) 
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รูปท่ี 4.17 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 
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รูปท่ี 4.17 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน (ตอ) 
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รูปท่ี 4.17 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน (ตอ) 
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รูปท่ี 4.17 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน (ตอ) 
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รูปท่ี 4.17 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน (ตอ) 
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รูปท่ี 4.17 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน (ตอ) 
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คณะผูจัดทําโครงการไดมีการตรวจเยี่ยม ติดตามผล และประเมินผลจากการดําเนินงานเรื่อง
การเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟาภูฐาน ไดผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1) การเพาะเห็ดฟาง 
จากการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเพาะเห็ดฟาง พบวา เห็ดท่ีงอกออกมาจากกองฟาง

มีการกลายพันธุ เนื่องจากมีเชื้อราชนิดอ่ืนเจือปน ทําใหผลผลิตท่ีไดไมสามารถนําไปบริโภคหรือจัด
จําหนายได ดังรูปท่ี 4.17 

 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงผลจากการติดตามการเพาะเห็ดฟาง 
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 2) การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 
  จากการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน พบวา กอนเห็ดนางฟา 

ภูฐานจํานวนมากของครัวเรือนของนางสิริกัญญา งามบุญวงษ มีเชื้อราชนิดอ่ืนเจือปน เนื่องจาก
สถานท่ีของครัวเรือนเปาหมายไมเอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโตของผลผลิต ทําใหเจอปนเชื้อราชนิด
อ่ืนไดงาย ดังรูปท่ี 4.18 

 

 
รูปท่ี 4.19 แสดงผลจากการติดตามการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานของครอบครัวนางสิริกัญญา งามบุญวงษ 
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 ในสวนของครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง เห็ดนางฟาภูฐานออกผลผลิตไดเปนอยางดี 
เพียงพอตอการนําไปบริโภคและจัดจําหนาย ดังรูปท่ี 4.19 เปนการเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่งของ
ครัวเรือน อีกท้ังสมาชิกในครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง มีความเห็นตรงกันวา โครงการนี้เปน
ประโยชนอยางมาก เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทําใหทุกคนมีความสุขและรูสึกวาตนเองมี
คุณคาและความสําคัญ ไดรับความรูเปนอยางดี สามารถนําไปประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดและ
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีโครงการในลักษณะนี้อีก 
 

 

 

รูปท่ี 4.20 แสดงผลจากการติดตามการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานของครอบครัวนายสมชาย จุยอางทอง 
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รูปท่ี 4.20 ผลจากการติดตามการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานของครอบครัวนายสมชาย จุยอางทอง (ตอ) 
 

 ครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง ไดนํารายไดจากการจําหนายเห็ดนางฟาภูฐานท่ีไดจาก
กอนเชื้อเห็ดในชุดแรก ไปตอยอดโดยการซ้ือกอนเชื้อเห็ดนางฟาภูฐาน และเชื้อเห็ดอ่ืน ๆ เพ่ือนํามา
เพาะปลูก เปนการสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ จากการท่ีครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง สามารถเพาะเห็ดนางฟาภูฐานให
เจริญเติบโตและสรางผลผลิตไดเปนอยางดี ทําใหญาติ เพ่ือน และคนรูจักของครอบครัวนี้ มีความ
สนใจท่ีจะนําไปเปนอาชีพเสริมของตนเอง ซ่ึงเปนการเพ่ิมรายไดใหกับคนในชุมชนอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

 

รูปท่ี 4.21 แสดงผลผลิตอ่ืน ๆ ของครอบครัวนายสมชาย จุยอางทอง 
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4.6 ผลการวิเคราะหผลผลิตและรายไดจากการเพาะเห็ด 

 จากการตรวจเยี่ยมและติดตามผล ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากดําเนินโครงการ ขอมูลผลผลิต
ท่ีไดในแตละเดือน ดังนี้ 

- ผลผลิตในเดือนมิถุนายน ในชวงครึ่งเดือนแรก คิดเปนคาเฉลี่ย 3 กิโลกรัมตอวัน และ
ในชวงครึ่งเดือนหลัง คิดเปนคาเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัมตอวัน 

- ผลผลิตในเดือนกรกฎาคม ในชวงครึ่งเดือนแรก คิดเปนคาเฉลี่ย 2 กิโลกรัมตอวัน และ
ในชวงครึ่งเดือนหลัง คิดเปนคาเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัมตอวัน 

- ผลผลิตในเดือนสิงหาคม ในชวงครึ่งเดือนแรก คิดเปนคาเฉลี่ย 1 กิโลกรัมตอวัน 
  

 

รูปท่ี 4.22 แสดงจํานวนผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินโครงการ 
 

 ผลผลิตท่ีไดสามารถนําไปจําหนายไดในราคา 50 – 70 บาทตอกิโลกรัม ทําใหครัวเรือนของ
นายสมชาย จุยอางทอง มีรายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 36,000 บาท เปน 41,400 
บาท ในเดือนมิถุนายน คิดเปนรอยละ 15 และเพ่ิมข้ึนเปน 40,200 บาท ในเดือนกรกฎาคม คิดเปน
รอยละ 11.67  
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการณจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมู 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปน
โครงการที่อยูภายใตโครงการพันธกิจสัมพันธแกปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชนบท โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเพ่ือสรางเครือขายพัฒนา อีกทั้งเปนการศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตใหกับกลุมครัวเรือนที่เปนเปาหมาย หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน และเห็ด
นางฟา โดยเริ่มจากจัดเก็บขอมูลแบบผสมผสานโดยการสัมภาษณเชิงลึกและจัดทําเวทีชุมชนเพื่อ
สอบถามวิถีชีวิต ลักษณะทางกายภาพ บริบทของชุมชน และสภาพปญหาของชุมชน จากนั้นได
คัดเลือกกลุมเปาหมาย และการสงเสริมอาชีพ ซึ่งประชาชนกลุมเปาหมายไดมีความเห็นวาควรใหเขา
ไปสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดโดยมีประกอบไปดวย เห็ดนางฟาภูฐาน และเห็ดฟาง และการดําเนิน
โครงการสามารถสรุปผล บทเรียนที่ไดรับ และขอเสนอแนะไดดังตอไปนี ้

 
5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เปนโครงการที่มุงเนนเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชน ในชุมชนวัด
คุณหญิงสมจีน หมูที่ 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการนี้ในสวน
แรกจะประกอบไปดวย การสํารวจบริบทชุมชนและรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชนในดานตาง ๆ 
อาทิเชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานการเมืองการปกครอง ดานสิ่งแวดลอม และดาน
การศึกษา และสวนที่สองจะเปนการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจบริบทชุมชน มาทําการวิเคราะห
สภาพปญหา ความตองการ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาของชุมชน อีกทั้งมีการรวบรวมขอเสนอแนะ 
และรวมวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนกับชุมชนอื่น ๆ บริเวณ
ใกลเคียง ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรูจากประสบการจริงในพื้นที่ (Action Learning) พบวา
สภาพของปญหาสวนใหญในชุมชนคือ ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีนไมมีอาชีพเสริม ทําใหรายได
สวนใหญเกิดจากการประกอบอาชีพหลัก ซึ่งในบางครั้งอาจไมเพียงพอตอการใชในดํารงชีวิตในแตละ
เดือนทําใหชาวบานในชุมชนบางสวน มักจะไปหยิบยืมเงินจากนายทุนเงินกูนอกระบบ หรือใชบริการ
จากสถานธนานุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวบานในชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน สวนใหญไมมีอาชีพ
เสริม และตองการประกอบอาชีพเสริมที่ใชทุนเริ่มตนในการประกอบอาชีพไมมากนัก เพื่อหารายได
มาใชจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก จากการรวบรวมขอเสนอแนะ และรวม
วิเคราะห ผลการวิจัยพบวา โองชีวิต เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชน และแผนที่เดินดิน
แสดงแผนที่ของชุมชนโดยรอบที่ทําการสํารวจ ซึ่งชุมชนเปนชุมชนเมือง มีพื้นที่ในการทําเกษตรกรรม
อยางจํากัด การสงเสริมอาชีพทางดานเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนกลุมเปาหมายไดมคีวามเห็นวาควรให
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เขาไปสงเสริมอาชีพเพาะ
เห็ดซึ่งประกอบไปดวย เห็ดนางฟาภูฐาน และเห็ดฟาง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 
ทางโครงการไดมกีารสังเคราะหอาชีพเสริมที่มีความสอดคลองกับปจจัยทั้ง 5 พบวา การเพาะเห็ดฟาง 
และเห็ดนางฟาภูฐาน เปนอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่ตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชนและ
มีความสอดคลองกับปจจัยทั้ง 5 อีกทั้งมีการดูแลรักษาไมยุงยากและใชระยะเวลาในการเพาะไมนาน 
และถาหากผลผลิตที่ไดจากการเพาะเห็ดมีมากเกินวาการคาขาย ประชาชนสามารถนําผลผลิตที่เหลือ 
มาใชในการบริโภคภายในครัวเรือน เปนการลดคาใชจายในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และ
เพื่อเปนการตรวจสอบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการทางโครงการจึงจัดอบรมการทําบัญชีครัวเรือน
ใหประชาชนกลุมเปาหมายเพื่อสรุปรายรับรายจาย และรายไดท่ีมีเพ่ิมมากขึ้น  

ผลการดําเนินโครงการพบวา จากการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเพาะเห็ดฟาง พบวา เห็ด
ที่งอกออกมาจากกองฟางมีการกลายพันธุ เนื่องจากมีเชื้อราชนิดอื่นเจือปน ทําใหผลผลิตที่ได 
ไมสามารถนําไปบริโภคหรือจัดจําหนายได ในสวนของเห็ดนางฟาภูฐานออกผลผลิตไดเปนอยางดี 
เพียงพอตอการนําไปบริโภคและจัดจําหนาย และประชาชนกลุมเปาหมายไดมีการจัดสรรขยายพื้นที่
เพื่อเพาะเห็ดนางฟาภูฐานเพิ่มขึ้น ทําใหประชาชนกลุมเปาหมายมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่ได
สามารถนําไปจําหนายไดในราคา 50 – 70 บาทตอกิโลกรัม ทําใหครัวเรือนของกลุมเปาหมายมีรายได
โดยเฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิม 36,000 บาท เปน 41,400 บาท ในเดือนมิถุนายน คิดเปน 
รอยละ 15 และเพิ่มขึ้นเปน 40,200 บาท ในเดือนกรกฎาคม คิดเปนรอยละ 11.67 จากความสําเร็จ
ประชาชนกลุมเปาหมายมีความเห็นตรงกันวา โครงการนี้เปนประโยชนอยางมาก เปนการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน ทําใหทุกคนมีความสุขและรูสึกวาตนเองมีคุณคาและความสําคัญ ไดรับความรูเปน
อยางดี สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และหวังเปนอยางยิ่งวา
จะมีโครงการในลักษณะนี้อีก นอกจากนี้ จากการที่ครัวเรือนของนายสมชาย จุยอางทอง ซึ่งเปนหนึ่ง
ในครัวเรือนกลุมเปาหมายสามารถเพาะเห็ดนางฟาภูฐานใหเจริญเติบโตและสรางผลผลิตไดเปนอยางดี 
ทําใหญาติ เพื่อน และคนรูจักของครอบครัวนี้ มีความสนใจที่จะนําไปเปนอาชีพเสริมของตนเอง ซึ่ง
เปนการเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชนอื่น ๆ ไดอีกดวย  

 
5.2 บทเรียนที่ไดรับและขอเสนอแนะ 
 

บทเรียนที่ไดรับจากความสําเร็จของการสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟาภูฐานและเห็ดฟาง 
ใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมู 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี สิ่งหนึ่งที่ถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา คือการจัดทําตัวชี้วัด และเกณฑการพัฒนา 
ที่นําเอาหลักการที่สําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักอันเปนพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก ความมี
เหตุมีผลในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพจับจายใชสอย มีความพอดี พอประมาณ ที่เหมาะท่ีควรสม
ฐานะของตน การเพิ่มรายไดการลดรายจายการออมการลดลงของหนี้สิน การดูแลสุขภาพ การ
ควบคุมอบายมุข และยาเสพติด ความสามัคคีของคนในชุมชน การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
การดําเนินงานการพัฒนาชุมชนที่กลาวไปแลวในเบื้องตน จะพบวาการพัฒนาชุมชนไปสู ความ
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เขมแข็งอยางยั่งยืน ไมสามารถดําเนินการไดโดยสมาชิกชุมชนแตเพียงฝายเดียว จําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนจากฝายตางๆ จนทําใหทางมหาวิทยาลัยเขาไปสงเสริมอาชีพจนประสบผลสําเร็จ 

ขอเสนอแนะในการสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟาภูฐานและเห็ดฟาง ใหกับประชาชน
กลุมเปาหมาย ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมู 14 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จากผลการวิจัยพบวามีขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

1) การพัฒนาผูนําชุมชนและสมาชิกใหมีความรูความเขาใจในเรื่องชุมชน เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ที่เหมาะสม 

2) การติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาแกไขปญหาตาง ๆ กับชุมชน 
3) ควรมีการติดตามการดําเนินงานตามแผน เพื่อกระตุนรับทราบปญหาขอขัดของในการ

ดําเนินงาน ตลอดจนใหคําปรึกษาขอเสนอแนะในการปรับแผนการดําเนินงาน 
4) การบันทึกขอมูลผลผลิต 
5) การลดตนทุนการผลิต 
6) การปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ 
7) การศึกษาดูงานกับกลุมที่ประสบผลสําเร็จ 
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Infographics ของชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 


