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ก 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชนบท โครงการย่อย  “โครงการพัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ำตะบัน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี” ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการ
เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านรายได้ การพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิม
รายได้และลดปัญหาด้านความยากจนให้กับครัวเรือนกลุ ่มเป้าหมาย สำหรับงานวิจัยฉบับนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมเพื่อสะท้อนบทเรียนจากการดำเนินงาน 
ทั้งนี้กระบวนการดำเนินงานได้ดำเนินการตาม 13 ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลของชุมชนเพ่ือ
จัดทำฐานข้อมูลของชุมชน (การดำเนินการในระยะที่ 1) จากนั้นจึงเริ่มมีการประชุมกลุ่มเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจ การอบรมให้ความรู ้ การศึกษาดูงาน การลงมือปฏิบัติ จนกระทั ่งการติดตามและ
ประเมินผล ทั้งนี้จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดมีการปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึนอย่างเห็น
ได้ชัดเจนใน 2 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ สมทาชิกกลุ่มเพาะเห็ดเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายเห็ด
สดและเห็ดสวรรค์ รวมทั้งสามารถลดรายจ่ายเรื่องค่าอาหารในครัวเรือนลงได้อีกด้วย สำหรับมิติด้าน
สังคม สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดเกิดการรวมพลังในการดำเนินงาน สมาชิกกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่การทำงาน
อย่างชัดเจนทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจนเกิดเป็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ รวมไปถึงพลังจาก
ภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านที่ทำให้สมาชิกทุกคนพร้อมที่จะต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาขีพเพาะเห็ด
นางฟ้าให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในชนบท โครงการย่อย  “โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ำตะบัน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” 
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน และขอขอบคุณคณะผู ้ว ิจัยทั ้งบุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาชิก
กลุ่มเพาะเห็ด รวมไปถึงการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และเครือข่ายภาค
ประชาชนต่างๆ ที่ทำให้การดำเนินการโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการ และความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา                
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐาน
ชีวิต ของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น 
และเสริมพลังให้ชุมชน ท้องถิ่น สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น   

โดยในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ด าเนินการจัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 52 ชุมชน 
ทั้งในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปทุมธานี ส าหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับผิดชอบใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจากการ
ส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายใน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
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จังหวัดปทุมธานี ในการด าเนินโครงการระยะที่ 1 พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการที่ส าคัญ 
คือ กลุ่มเป้าหมายที่ยากจน 4 ครัวเรือน เป็นผู้สูงอายุและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยมีโรคประจ าตัว 
ประกอบกับทุกครัวเรือนมีบุตรหลานที่ต้องดูแล ดังนั้นในระยะที่ 2 จึงได้มียกระดับการแก้ปัญหาความ
ยากจนจากระดับครัวเรือนเป็นระดับชุมชน โดยมีชาวบ้านที่สนใจประมาณ 10-15 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ว่างงานจึงต้องการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม ทั้งนี้อาชีพเสริมที่ชาวบ้านสนใจคือ
การรวมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมถ์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน ท้องถิ่น สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
4)  เพ่ือลดปัญหาด้านความยากจนให้กับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 

 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 
 1)  สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย    จ านวน   10  คน 
 2)  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน   6  คน 
 
1.4 ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 
 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
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1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น   
 
1.6 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/เป้ำหมำย 
 

เชิงปริมำณ 
1)  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10  คน 
2)  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
3)  รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10  

เชิงคุณภำพ   
1) ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของต ำบลระแหง 

 
ต าบลระแหง เป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอลาดหลุมแก้ว พ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและที่สูง 

พ้ืนที่บางส่วนได้รับประกาศเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2449 มีการปกครองแบ่งเป็น  12 
หมู่บ้าน สภาพโดยทั่วไปในอดีตพ้ืนที่ต าบลระแหงเป็นป่าพง มีสัตว์เล็กใหญ่ อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
เพราะมีความปลอดภัยและอาหารของสัตว์อย่างเพียงพอ ในฤดูน้ าหลากลงมาพ้ืนที่ต าบลนี้ จะท่วมทุก
พ้ืนที่ ลึก-ตื้น ตามสภาพของพ้ืนที่ และในฤดูแล้งน้ าตามธรรมชาติจะแห้งเป็นเวลาหลายเดือน จนกว่า
จะถึงฤดูฝน ท าให้พ้ืนดินแตกเป็นร่องๆ เป็นจ านวนมาก ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จึงเรียกขานกันว่า 
“คลองระแหง” ตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานมา  ค าว่าระแหง จึงได้เป็นชื่อของต าบลนี้ มีความส าคัญตาม
หลักฐานของทางราชการ เป็นที่ตั้งของอ าเภอ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2458 เป็นการชั่วคราว ก่อนมีชื่อ
ว่า “อ าเภอระแหง” ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2458 ได้ประกาศให้เรียกชื่ออ าเภอที่สร้างขึ้นใหม่ว่า “อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว” (องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง, ม.ป.ป.) 

2.1.1 ข้อมูลด้ำนกำยภำพ 
2.1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

     องค์การบริหารส่วนต าบลระแหง อยู่ห่างจากอ าเภอลาดหลุมแก้วไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 39.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,493.25 
ไร่ จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่มีจ านวน 9 หมู่บ้าน 

      หมู่ที่ 1 บ้านบ่อน้ าเชี่ยว มีจ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.ระแหงบางส่วน  อยู่ในเขต 
ทต.ระแหง บางส่วน 

      หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาโยธา มีจ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.บางส่วน อยู่ในเขต 
ทต.ระแหง บางส่วน 

      หมู่ที่ 6 บ้านคลองระแหง มีจ านวนหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต.บางส่วน อยู่ในเขต ทต.
ระแหง บางส่วน 

      หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองระแหง มีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 
      หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน มีจ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน อยู่ในเขต ทต.

ระแหง บางส่วน 
      หมู่ที่ 9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณฯ มีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 
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      หมู่ที่ 10 บ้านคลองถ้ าตะบัน มีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 
     หมู่ที่ 11 บ้านปลายคลองระแหง มีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 
      หมู่ที่ 12 บ้านคลองตับผักชี  มีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 

พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลระแหง มีพ้ืนที่การปกครอง 9 
หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลระแหงบางส่วน จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 
5, 6, และ 8 และอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลระแหงเต็มทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด 
5 หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ที่ 7, 9, 10, 11 และ 12 โดยมีชื่อหมู่บ้าน ดังนี้ 

               หมู่ที่ 1 บ้านบ่อน้ าเชี่ยว 
               หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาโยธา 
               หมู่ที่ 6 บ้านคลองระแหง 
               หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองระแหง 
               หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
               หมู่ที่ 9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 
               หมู่ที่ 10 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
               หมู่ที่ 11 บ้านปลายคลองระแหง 
               หมู่ที่ 12 บ้านคลองตับผักชี 
     โดยต าบลระแหงมีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้  
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต าบลบ่อเงิน และต าบลหน้าไม้ 
      ทิศใต้            ติดต่อกับ ต าบลคลองพระอุดมและต าบลลาดหลุมแก้ว 
      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลคูขวาง และต าบลคูบางหลวง 
      ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต าบลหน้าไม้ และต าบลลาดหลุมแก้ว 

2.1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา และมีคลอง

ชลประทานตัดผ่านในเขตพ้ืนที่หลายสาย เพ่ือเป็นคลองส่งน้ าให้กับคลองซอยต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบล
ระแหง 

2.1.1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
              ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 
              ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน 
              ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม – มกราคม 
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2.1.1.4 ลักษณะของดิน 
      ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว 

2.1.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
มีคลองชลประทาน จ านวน 1 สาย และมีคลองซอยทุกหมู่บ้าน 

 
2.1.2 ข้อมูลด้ำนสภำพทำงสังคม 

2.1.2.1 ด้ำนประชำกร 
ต าบลระแหงมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 7,562 แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 3,703 คน 

เพศหญิง จ านวน 3,859 คน จ านวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,684 ครัวเรือน 
     2.1.2.2 ด้ำนกำรศึกษำ 
    ต าบลระแหง มีโรงเรียนและสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง คือ 

โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ระแหง 1 แห่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดบัว
สุวรรณประดิษฐ์  และห้องสมุดชุมชนต าบลระแหง 1 แห่ง (อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลระแหง) 

     2.1.2.3 ด้ำนสำธำรณสุข 
    ต าบลระแหงมีหน่วยงานให้บริการด้านการสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง ตือ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลระแหง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลระแหง 
2.1.2.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP 
กลุ่มแม่บ้านเกษรกรตับผักชี ได้รับรางวัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และ

ได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาค ผลิตและจ าหน่ายน้ าพริกแกงเผ็ดต่างๆ เช่น น้ าพริกแกงเผ็ด น้ าพริก
แกงเขียวหวาน น้ าพริกเผา ท าสดใหม่ทุกวัน และยังมีทองม้วนสูตรโบราณ กรอบ อร่อย หวานมัน ยา
สีฟันสมุนไพร และไข่เค็ม ไข่แดงใหญ่   
 
2.2 ข้อมูลทั่วไปของ หมู่ที่ 8 บ้ำนคลองถ้ ำตะบัน  
 

ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็น
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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 2.2.1 ข้อมูลด้ำนประชำกร 
 จ านวนประชากรในพ้ืนที่หมู่ 8 ระแหง มีทั้งหมด 334 คน แยกออกเป็น ผู้ชาย 166 คน และ
ผู้หญิง 168 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) โดยประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และ
ประชากรวัยแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้าไปท างานในเขตเมือง    

2.2.2 ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
  2.2.2.1 กำรคมนำคม และกำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกหมู่บ้ำน 
  การเดินทางเข้าสู่ชุมชนต้องใช้รถส่วนตัว การติดต่อสื่อสารภายในใช้โทรศัพท์มือถือ
ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
  2.2.2.2 กำรมีไฟฟ้ำและประปำใช้ในหมู่บ้ำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชน 
  หมู่ที่ 8 มีไฟฟ้าและน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน ส าหรับระบบ Internet มีใช้ในบาง
ครัวเรือน ซึ่งส่วนมากจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร และบุตรหลานในครัวเรือนใช้ค้นคว้าหาข้อมูลใน
การศึกษา 
 2.2.3 ข้อมูลด้ำนสังคม  
 ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วยพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และ
บุตรหลาน ครอบครัวส่วนใหญ่มีลูกอยู่ในวัยท างาน และมักแยกครอบครัวไปต่างถิ่น โดยมีพ่อแม่อาศัย
อยู่ในชุมชน แต่เมื่อเลยวัยท างานก็จะย้ายกลับชุมชนเพ่ือมาท างานรับจ้าง  
   

2.2.4 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ได้แก่ พนักงานโรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่วน
อาชีพรองลงมาคือ เกษตรกร และค้าขาย ทั้งนี้ส้าหตุที่ชวาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
เนื่องจาก มีบุคคลภายนอกมาซื้อที่ดิน ท าให้คนในชุมชนมีเฉพาะที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย จึงท าให้
ชาวบ้านต้องออกไปท างานรับจ้าง ส าหรับชาวบ้านที่ประกอบาชีพค้าขายส่วนมากจะน าผลผลิตที่ผลิต
ได้ในหมู่ 8 น าไปจ าหน่ายที่ตลาดระแหง 100 ปี ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ 4 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

 การศึกษาโครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
อาศัยเครื่องมือทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากชุมชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาผลของกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีสาระส าคัญของระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรในชุมชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 335 คน เป็นเพศชายจ านวน 192 คน เป็นเพศหญิง
จ านวน 199 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 คน ใช้การสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้น ากลุ่มและชาวบ้านในชุมชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ที่มีความสมัครใจในด าเนินโครงการตามแผน
กิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพ่ือเป็นกรณีศึกษา 
 

3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.2.1 คณะผู้ด าเนินโครงการท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การให้กลุ่มผู้น าและชาวบ้านในชุมชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานีมาร่วมสนทนา (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของชุมชน ข้อมูล
ด้านประชากร ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม 
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ความเชื่อและการสันทนาการ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
รวมถึงการวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT 
 3.2.2 ท าการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview)  กั บผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญ  (Key-
Informants) คือ ตัวแทนภาคประชาชน พัฒนาการอ าเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปลัดต าบล อบต. 
และผู้น ากลุ่มในชุมชนรวม จ านวน 13 คน 
 

3.3 เครื่องมือในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ  
 

เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ กิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีล าดับขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 

  1.1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตจากเอกสารต ารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแนวคิด และจุดมุ่งหมายของกิจกรรมให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสม กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.2) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน จาก
เอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการสร้างโปรแกรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  1.3) ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มผู้น าและชาวบ้านในชุมชนหมู่ 8 บ้าน
คลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีมาร่วมสนทนา (Focus Group 
Discussion) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของชุมชน ข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของ
หมู่บ้าน ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม  ความเชื่อและการสันทนาการ  ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค 
SWOT   
   1.4) น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสร้างกิจกรรมโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจ าแนกเป็น
จ านวน 14 กิจกรรม 13 ขั้นตอนการด าเนินงาน   

  1.5) เสนอกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือแก้ไขปรับปรุง แล้ว
จึงเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ แนวคิด
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การประเมินผล ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมและเนื้อหาที่สอน มีความเหมาะสม
กับชุมชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

  1.6) ผู้วิจัยทดลองใช้ (Try out) กิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในด้าน
ของเนื้อหา เวลา ความเหมาะสม ปัญหาและอุปสรรค กับชุมชนหมู่ 3 บ้านป่างิ้ว ถนนวัดเสด็จ-ศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร ต าบลบ้านงิ้วอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

  1.7) ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากนั้นเสนอกิจกรรมโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อที่ปรึกษา
โครงการ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือก่อนน าไปใช้จริง 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 5 ชุด ดังนี้ 

  2.1) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ผู้วิจัยได้ศึกษา และรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยยึดแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับประชาชน หมู่ 8 บ้าน
คลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้น ส าหรับขั้นตอนในการ
สร้างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีดังนี้ 
   (1) ศึกษาแนวทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการรวบรวมข้อมูล
องค์ประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่มีผลงานทางวิชาการในด้านแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(2) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
(3) ศึกษา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ

แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(4) น าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่น าเสนอที่ปรึกษาโครงการ 

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 
(5) น าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ได้รับการตรวจแก้ไขแล้วไป

น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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(6) น าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงเชี่ยวชาญ 

(7) น าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อที่
ปรึกษาโครงการ  จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพของแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
โดยการทดลองใช้ เพ่ือพิจารณาความคล่องตัวในการด าเนินการเก็บข้อมูล 
 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นไปให้ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาตรวจสอบข้อค าถามและให้ค าปรึกษา
ชี้แนะเบื้องต้น จากนั้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบข้อค าถาม โดยถือเกณฑ์ตัดสินตาม
ความเห็นว่าเครื่องมือมีความสอดคล้องและครอบคลุมกรอบแนวคิดที่ก าหนด จากนั้นน าแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญ แล้วน า
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบไปทดลองใช้ เพ่ือพิจารณาความ
ชัดเจนและความสามารถในการเข้าใจข้อค าถามที่สร้าง 

2.2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้
การศึกษาเฉพาะกรณี เพ่ือท าศึกษากระบวนการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานีจนสามารถหาค าตอบได้ชัดเจน โดยการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มี
ข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ที่เรียกได้ว่า ข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) จะยุติการศึกษา (Collective cases) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนภาค
ประชาชน พัฒนาการอ าเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปลัดต าบล อบต. และผู้น ากลุ่มในชุมชนรวม 
จ านวน 13 คนที่เป็นกรณีศึกษาก่อนเป็นล าดับแรกและสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คนใน
ชุมชนอ้างถึง (Snow ball)  

  2.3) สมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นเครื่องมือที่ให้ชาวบ้านได้ฝึกปฏิบัติในการ
จดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง รวมทั้งการจดรายรับรายจ่ายของการขายเห็ด 

2.4) แบบรายงานถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ลักษณะของแบบรายงานถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละครั้ง มีลักษณะเป็น
กระดาษฟลิปชาร์ท โดยให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรายงานตนเองถึงสิ่งที่บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท์ 
ส าหรับแบบรายงานถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ
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ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากที่ปรึกษาโครงการและ
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จะถูฏน ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ใช้หลัก 3 ประการ (ชาย โพธิสิตา, 2556) คือ การจัด
ระเบียบ ข้อมูล (Data Organizing) การแสดงข้อมูล (Data Display) และการหาข้อสรุป การตีความ
และการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion, Interpretation and 
Verification) 
 

3.5  แผนกำรด ำเนินงำน 
 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ชุมชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 1  แผนการด าเนินงานโครงการ  
 

ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วัน/เดือน/ปี 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา ด าเนินการแล้วในระยะที่ 1 
2 รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการแล้วในระยะที่ 1 

3 
ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความ
มุ่งม่ัน 

15 พฤษภาคม 2562 

4 
4.1 ฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือน 22 พฤษภาคม 2562 

4.2 ศึกษาดูงานที่ฟาร์มเห็ดป้านา หมู่ 6 อ าเภอลาดหลุมแก้ว 1 มิถุนายน 2562 

5 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนประกอบการ 4 มิถุนายน 2562 
6 จัดหาพื้นที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 10 มิถุนายน 2562 
7 พัฒนาหลักสูตร จัดหาเครือข่ายวิทยากร หน่วยงานสนับสนุน 10 มิถุนายน 2562 
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ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วัน/เดือน/ปี 

8 
สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดและการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

15-16 มิถุนายน 2562 

9 สนับสนุน ช่วยเหลือการผลิตสินค้า หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ มิถุนายน 2562 

10 
จัดหา พัฒนาช่องทาง ขยายตลาดด้วยการแปรรูปสินค้าเห็ด
สวรรค์ 

19 มิถุนายน 2562 

11 
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกไปตรวจเยี่ยม ติดตาม
ผล ประเมินผลผลการด าเนินงาน 

28 มิถุนายน 2562 

12 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ กรกฎาคม 2562 

13 จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
กรกฎาคม 2562 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
 

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงพื้นหมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี น าเอาองค์ความรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพ ที่บุคลากรของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ  เข้า
ไปพัฒนาชุมชนแห่งนี้ เพ่ือมุ่งหวังให้ชาวบ้านในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยวิถีแห่งเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรฯ ได้เคยพระราชทานแนวคิดไว้ 

โครงการนี้ เริ่มต้นจากผู้น าหมู่บ้านและชาวบ้านในชุมชน ซึ่งมีความต้องการที่คล้ายคลึงกันที่
อยากจะรวมกลุ่มกัน เพ่ือใช้เวลาว่างในการหารายได้เสริมจากการท านาและการประกอบอาชีพ
เกษตรกร  จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน เกิดการรวมตัวเพ่ือ “เพาะเห็ด” เป็นอาชีพ
เสริม ประกอบกับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เข้า
มาส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการ โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการสร้าง
โรงเรือนเพาะเห็ด  

ด้วยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านท้องถิ่นกับอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
ร่วมกันสร้างโรงเพาะเห็ดได้ส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน  ซึ่งช่วยผลักดันให้
สมาชิกในชุมชนรวมพลังกันสร้างสรรค์สิ่งดีในชีวิต ส่งเสริมแนวคิดการสร้างสัมพันธภาพและยกระดับ
จิตใจ จนเติบโตและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน    
 
 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เกี่ยวกับจุด
แข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย  โอกาส  และอุปสรรค   
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ตำรำงท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 

1.เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ/แกนน ามี
ศักยภาพพร้อมที่จะ
ร่วมแรงลงมือในการ
พัฒนาชุมชนโดย
เพียงพอต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1.ชาวบ้านไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ 

1.นโยบายรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

1.การเดินทางต้องใช้
รถส่วนตัว ไม่มีรถ
ประจ าทางเข้า - ออก
ในชุมชน 

 
ตำรำงท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 
1.บ้านครัวเรือน
เป้าหมายได้รับรายได้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2.บ้านครัวเรือน
เป้าหมายมีบุตรมี
อาชีพที่มีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

1.เป็นผู้สูงอาย ุ
2.ร่างกายไม่พร้อมที่
จะท างานหนัก 

1.ได้รับเงินสนับสนุน
จากภาครัฐ 
2.มีบุตรที่มีหน้าที่การ
งานที่มั่นคง 

1.บ้ า น ค รั ว เ รื อ น
เป้าหมายยังสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความยากจนของชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของครัวเรือน ประสบปัญหาเรื่องการเข้าร่วมด าเนินโครงการ เนื่องจากปัยหาด้าน
สุขภาพและภาระของครอบครัว จึงส่งผลให้ต้องมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาจากระดับครัวเรือน
กลายเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับชุมชน ซึ่ งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นชาวบ้านที่มีความ
สนใจในการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริม เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม ซึ่งในการประชุมพูดคุยนั้นพบว่า 
มีชาวบ้านให้ความสนใจประมาณ 13 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ว่างงาน และต้องการรายได้เสริม จึงมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะอาจารย์ ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ชาวบ้าน
ต้องการรวมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ซ่ึงการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนนั้น ได้ด าเนินการเริ่มต้น
จากการประชุมทีมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมและได้พบข้อมูลที่
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น่าสนใจคือ ในต าบลระแหงยังไม่มีกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด จึงมีความน่าสนใจในการท ากลุ่มอาชีพนี้ 
เพราะเป็นอาชีพ  ที่ลงทุนไม่มากแต่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดี แต่ส าหรับชุมชนนี้การเพาะเห็ดไม่ใช่
เรื่องแปลกใหม่ เพราะในอดีตชาวบ้านเคยได้รับแจกก้อนเห็ดจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ไปเพาะเป็น
อาชีพเสริม แต่ชาวบ้านยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ จึงท าให้การเพาะเห็ดครั้งนั้นไม่ประสบ
ความส าเร็จ และจากประสบการณ์ในครั้งก่อนท าให้ชาวบ้านได้พูดคุยและตกลงกันถึงแนวทางการ
ด าเนินการในครั้งนี้ โดยทีมอาจารย์จะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้โครงการประสบความส าเร็จและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ส าหรับ
ขั้นตอนถัดไป คือ การอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการ 
การศึกษาดูงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือการเพ่ิมรายได้
ต่อไปในอนาคต ซึ่งรายละเอียดของการด าเนินการทั้งหมดจะได้อธิบายในส่วนถัดไป 
 
4.2 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ และทักษะกำรประกอบอำชีพ  
 
 4.2.1 อบรมบัญชีครัวเรือน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติกการจัดท าบัญชีครัวเรือน ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ “อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์” ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 7.79  มีความรู้และทักษะการท าบัญชี
ครัวเรือน แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน 
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน 
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานียังขาดประสิทธิภาพ 
 หลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใน
กิจกรรมฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือน จากการสัมภาษณ์และตรวจสอบผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า ร้อยละ 92.31 มีการพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนด้วยตนเองได้ มี
เพียงร้อยละ 7.69 ที่ยังไม่สามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนด้วยตนเองได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
วัยชราสายตาและร่างกายไม่เอ้ืออ านวยในการพัฒนาความสามารถ แต่สามารถมีญาติให้การช่วยเหลือ
ในการจดบันทึกแทนได้  
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 นอกจากนั้นจากการเก็บรวมรวมข้อมูล พบว่า ประชาชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ที่เข้าร่วมโครงการฯในกิจกรรมฝึกอบรมในการจัดท า
บัญชีครัวเรือนมีความสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีได้ว่า เป็นการท าบัญชีหรือบันทึกรายรับ
รายจ่ายประจ าวัน และเป็นการบันทึกข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เช่น บัญชีทรัพย์สิน ใน
บ้านเราในชุมชนเรา บัญชีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า สิ่งหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกได้ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคนจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  การท าบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันของ
ครัวเรือน และสามารถน าข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการ
ออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ดังนั้นการท าบัญชีชีครัวเรือนมีความส าคัญ ดังนี้ 
                1) ท าให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน 
                2) น าข้อมูลการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียงล าดับความส าคัญของรายจ่าย 
และวางแผนการใช้จ่ายเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวันมีรายจ่ายใดที่มีความส าคัญมาก 
และรายจ่ายใดไม่จ าเป็นให้ตัดออก เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมีพอใช้และเหลือเก็บเพ่ือ
การออมทรัพย์ส าหรับใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็นในอนาคต บัญชีครัวเรือนถือเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ข้อคือ การพอประมาณ ถ้ารู้รายรับรายจ่าย ก็จะใช้แบบ
พอประมาณ แต่ มีเหตุผล รู้ว่ารายจ่ายใดจ าเป็นไม่จ าเป็น และเมื่อเหลือจากใช้จ่ายก็เก็บออม นั่นคือ
ภูมิคุ้มกัน ที่เอาไว้คุ้มกันตัวเราและครอบครัว บัญชีครัวเรือนสามารถจัดได้หมด จึงนับว่ามีประโยชน์
มาก ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมีความสอดคล้องการศึกษาของ ภัทรา เรื่องสินภิญญา (2555) ที่ศึกษาบัญชี
ครัวเรือน เป็นการประยุกต์ทางการบัญชีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้จัดท าบัญชีครัวเรือสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ท าให้เกิดการประหยัดและออม และในที่สุดจะ
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน  
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รูปที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบัญชีครัวเรือน” 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
 
 ทั้งนี้จากกิจกรรมครั้งที่ 11 ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกไปตรวจเยี่ยม ติดตามผล 
ประเมินผลผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
เพ่ิมมากขึ้น สิบเนื่องจากผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงพัฒนาอาชีพส่งผลให่เกิดการพัฒนารายได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลในบัยชีครัวเรือนที่แต่ละคนได้จัดท าขึ้นเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสร้างความรู้ และทักษะการจัดท าบัญชีครัวเรือนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีได้ 
 
 4.2.2 กำรวำงแผนประกอบกำร 

เมื่อได้เรียนรู้ตัวอย่างการเพาะเห็ดแล้ว ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติจริง สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันวาง
แผนการท างาน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพ่ือระดมสมองถึงการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบในการด าเนินงานของสมาชิกท้ัง 13 คน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน
สมปองเป็นหัวหน้ากลุ่ม รวมถึงการวางแผนทางการเงินค านวณรายรับรายจ่าย ต้นทุน ก าไร โดยผล
จากการประชุมกลุ่มพบว่า สมาชิกเห็นพ้องให้มีการแบ่งเงินรายได้ ภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เช่น ค่า
ฉลากสินค้า ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าน้ า และค่าเช่าที่ดิน ซึ่งยอดเงินคงเหลือทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 สัดส่วนร้อยละ 50 แบ่งเป็นเงินทุนส าหรับการด าเนินการซื้อก้อนเห็ดรุ่นถัดไป (ระยะเวลา
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ก้อนเห็ดต่อรุ่น 5 เดือน) ส่วนที่ 2 สัดส่นร้อยละ 30 แบ่งไว้ส าหรับการช่วยเหลือชุมชนและผู้ป่วยติดตี
ยง และส่วนสุดท้ายคือ ร้อยละ 20 เป็นส่วนที่จะปันผลคืนให้กับสมาชิกของกลุ่ม ส าหรับการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ได้มีการวิเคราะห์จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของชาวบ้าน รูปแบบของตลาดในบริเวณนั้น 
ซึ่งมีท้ังตลาดสดตอนเช้า และตลาดนัดตอนเย็น ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วท าให้ทางกลุ่มได้ข้อสรปุเรื่อง
ประเภทสินค้าที่จะวางขายในแต่ละตลาดว่า จะขายห็ดสด 2 รูปแบบ คือ เป็นถุง ถุงละครึ่งกิโลกรัม 
และเป็นถาดโฟม น้ าหนักประมาณ 2.5 ขีด ราคาถาดละ 20 บาท ส่วนเห็ดสวรรค์จ าหน่ายในราคา
เดียวคือ กล้องละ 1 ขีด ขีดละ 50 บาท ส าหรับฉลากสินค้าอาจารย์และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดได้ 
ร่วมกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบฉลากสินค้าให้มีจุดเด่น และง่ายต่อ
การจดจ าโดยเน้นที่หมายเลข 8 ที่เป็นที่ตั้งของชุมชน (หมู่ที่ 8)  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ฉลากสินค้าเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดสวรรค์ 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
 
4.3 กำรพัฒนำอำชีพให้กับกลุ่มเป้ำหมำย   
 4.3.1 เพิ่มเติมควำมรู้ ดูงำนต้นแบบ 

ภายหลังจากการอบรมเตรียมความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน และการอบรมให้ความรู้
เรื่องการสร้างโรงเพาะเห็ด การเพาะเห็ด การบ ารุงรักษาแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาดูงานจาก
ผู้ที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งหน่วยงานที่ทางคณะผู้วิจัยและชาวบ้านได้เลือกเข้าไปเรียนรู้ คือ ฟาร์มเห็ด
ป้านา หมู่ที่ 6 ต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพ้ืนที่ หมู่ที่ 
8 โดยในการศึกษาดูงานครั้งนั้น ป้านา หรือ คุณธนพร โพธิ์มั่น ได้บรรยายประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1) รูปแบบการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และเห็ดแต่ละ
ประเภท ส าหรับการด าเนินโครงการครั้งนี้ ชาวบ้านมีความสนใจที่จะเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดย
โรงเรือนที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมี 2 รูปแบบ คือ โรงเรือนแบบวาง และโรงเรือน
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แบบแขวน และเมื่อกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกันประเมินถึงข้อจ ากัดของกลุ่มจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้โรงรือน
แบบวางก้อนเห็ด    

2) การเพาะเชื้อเห็ด โดยวิทยากรได้อธิบายถึงส่วนประกอบและวิธีการท าก้อนเชื้อ
เห็ด โดยการท าก้อนเชื้อเห็ดด้วยตัวเองนั้นจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องมีก ารลงทุน
ค่อนข้างสูง ดังนั้นวิธีการท าก้อนเชื้อเห็ดจึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการท าเป็นอาชีพ แต่ส าหรับการสร้าง
อาชีพเสริมหรือการเพาะเลี้ยงภายในครัวเรือนควรใช้วิธีการซื้อก้อนเชื้อเห็ดแบบส าร็จรูป ซึ่งจะมี
จ าหน่ายอยู่ท่ัวไปในราคา 8-10 บาท   

3) การบ ารุงรักษา วิทยากรได้แนะน าวิธีการรดน้ าเห็ด ซึ่งควรท าในช่วงหลังจากที่
เก็บดอกเห็ดแล้ว และควรรดน้ าให้เห็ดมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ นอกจากนี้การเก็บดอกเห็ดควรใช้มือบิด
ดอกเห็ดที่เริ่มบานออกดอก ไม่ควรรอให้บานหมดพร้อมกันทั้งช่อ และเมื่อเก็บเห็ดเสร็จแล้วควรใช้
ปลายช้อนขูดเศษดินออกให้หมด พ่ือให้เห็ดพร้อมออกดอกในรุ่นถัดไป 

4) การแปรรูปเห็ด วิทยากรได้แนะน าวิธีการแปรรูปเห็ดใน 2 รูปแบบคือ การท า
แหนมเห็ดและการท าเห็ดสวรรค์ ซึ่งขั้นตอนการแปรรูปทั้ง 2 ชนิดใช้เครื่องปรุงและอุปกรณ์ค่อนข้าง
น้อย และท าได้ง่าย ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด 

 
 รูปที่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน “ฟาร์มเห็ดป้านา” 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
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 4.3.2  ร่วมแรงร่วมใจ ก่อสร้ำงโรงเรือน 
 ภายหลังจากการศึกษาดูงาน ชวาวบ้านและคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันพูดคุยถึงการวางแผน
ประกอบการในการท าอาชีพเพาะเห็ด โดยเริ่มจากการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โดยมีการก าหนด
พ้ืนที่บริเวณหน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 หรือ ผู้ใหญ่สมปอง ขนาดพ้ืนที่โรงเรือน 3x3 เมตร การ
ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด ผู้น า
ชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มาช่วยกันก่อสร้างโรงรือนให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีในระยะเวลาเพียง 2 วัน นอกจากนี้การร่วมแรงแล้ว ยังมีการรวบรวมทรัพยากรอ่ืนๆ 
จากในชุมชน เช่น ไม้ไผ่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่างต่างๆ ที่น ามาช่วยกันสร้างโรงเรือนเพาะ
เห็ดให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งนีจ้าการสังเกตและการสัมภาษณ์ชาวบ้าน และนักศึกษาท่ีร่วมกัน
ก่อสร้างโรงเรือนพบว่า ชาวบ้านและนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการก่อสร้างโรงเพาะเห็ดเพ่ือที่จะท าให้
เกิดเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพาะเห็ด โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการต่อจากเพ่ือสร้างหลังคา 
จากปราชญ์ชาวบ้านผู้ที่เป็นหัวหน้าควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้ด้านองค์ความรู้ในการก่อสร้างนั้น
เป่นสิ่งที่ได้มาจากปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ส าหรับเรื่องก าลังแรงงาน
หลักนั้นได้มาจากนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่เพราะมีก าลังแรงกายมากกว่า  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 กิจกรรมสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
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4.3.3 ลงมือ ทดลอง 
 เมื่อการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเสร็จสมบูรณ์ ชาวบ้านได้น าก้อนเห็ดทั้งหมด 3,000 ก้อน
มาวางเรียงในโรงเรือนเพาะเห็ดและเปิดก้อนเชื้อเห็ดออก รอเวลาประมาณ 1 สัปดาห์เห็ดก็เริ่มออก
ดอกให้ได้เก็บผลผลิต ในขณะที่เห็ดเริ่มออกดอก ชาวบ้านได้เริ่มมีการฝึกปฏิบัติในการแปรรูปเห็ดเป็น
เห็ดสวรรค์ โดยเชิญวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  “คุณจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์” ซึ่งได้มาช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการแปร
รูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจนความรู้ในเรื่องบรรจุภัณฑ์ในการส่งเสริมการขายเห็ดสดและเห็ดแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดในการส่งขายอีกด้วย โดยสมาชิกกลุ่มได้เลือกการแปรรูปเห็ดเป็น 
“เห็ดสวรรค์” ซึ่งเป็นเมนูที่สามารถท าได้ง่าย ใช้เครื่องปรุงไม่มาก มีขั้นตอนน้อย และใช้เวลาไม่นาน 
ทั้งนี้จาการสังเกตและการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่า ชาวบ้านรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้น าเห็ดที่ตน
ปลูกมาต่อยอดในการแปรรูปเป็นเห็ดสวรรค์เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 กิจกรรมจัดหา พัฒนาช่องทาง ขยายตลาดด้วยการแปรรูปสินค้าเห็ดสวรรค์ 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
 
4.4 กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำย   
 

4.4.1 มิติเศรษฐกิจ เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย 
ตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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เป้าหมายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายและช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน โดยในส่วนแรกได้มีการสร้างความรู้ทักษะด้านรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในส่วนนี้ทาง
คณะท างานได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการท าบัญชีครัวเรือนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มได้ทราบถึงสถานะทางการเงินในปัจจุบันของแต่ละครัวเรือนว่ามีรายรับเท่าไหร่ มี
รายจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละวัน จากข้อมูลการจัดท าบัญชีครัวเรือนท าให้เราทราบถึงสถานะทางการเงิน
ของแต่ละครอบครัว เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเสริมรายได้และลดรายจ่ายให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพหลักจึงท าให้มีปัญหา
เรื่องรายรับ ด้วยเหตุนี้ โครงการจึงได้มีการพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่ไม่มีงานท า และยังเป็นการช่วยลดรายจ่าย
ในครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วยด้วย 

มิติทางเศรษฐกิจของชาวบ้านที่มีการเปลี่ยนไป สามารถแยกอธิบายได้เป็น สองส่วนที่ส าคัญ 
คือ  

1) กำรเพิ่มรำยได้ 
จากการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มพัฒนาอาชีพเพาะเห็ด เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มมี

รายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม ทั้งการขายเห็ดสดและการแปรรูปเห็ดสรรค์ ในส่วนนี้เมื่อดู
จากบัญชีครัวเรือนที่สมาชิกในกลุ่มได้จดบันทึกทั้งในส่วนของรายรับและรายจ่าย เห็นได้ว่าสมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการรวมกลุ่มกันท าอาชีพเสริม 

 

รูปที่ 6  บัญชีครัวเรือนของกลุ่มเพาะเห็ด 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
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ต้นทุน,  50% = 
5,105 บำทแบ่งปันสังคม, 

20%=2,042 บำท

ปันผล, 30% = 
3,063 บำท

ต้นทุน

แบ่งปันสังคม

ปันผล

จากการท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเพาะเห็ดในระยะเวลา 1 เดือน พบว่าสมาชิกในกลุ่ม
สามารถขายเห็ดภูฐานไม่ว่าจะเป็นเห็ดสดหรือเห็ดแปรรูปได้รายได้จ านวน  13,070 บาท และมี
รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าน้ ามัน ค่าน้ า ค่าแรง จ านวนรวมทั้งสิ้น 2,859 บาท 
คงเหลือเงินสุทธิจ านวน 10,211 บาท หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงได้น าเงินสุทธิที่เหลือมาแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เก็บไว้เป็นทุน 50 % คิดเป็นเงินจ านวน 5,105 บาท ส่วนที่ 2 แบ่งปัน
สังคม 20% คิดเป็นเงินจ านวน 2,042 บาท และส่วนที่ 3 ปันผล 30% คิดเป็นเงินจ านวน 3,063 บาท 
ในส่วนของเงินปันผล ได้มีการแบ่งปันให้แก่สมาชิกในกลุ่มจ านวน 10 คน คนหนึ่งจะได้เงินปันผลคน
ละ 306 บาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละครัวเรือนจากการท าอาชีพเสริมเพาะเห็ดร่วมกัน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7  การปันผลของกลุ่มเพาะเห็ด 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
 

2) กำรลดรำยจ่ำย 
นอกจากการเพ่ิมรายได้ในส่วนแรกแล้ว สมาชิกในกลุ่มยังสามารถลดรายจ่ายใน

ครัวเรือนได้อีกส่วนหนึ่งด้วย จากการพูดคุยสะท้อนผลของการพัฒนาอาชีพเสริมเพาะเห็ด พบว่า
สมาชิกในกลุ่มสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกประมาณเดือนละ 240 บาท เนื่องจาก สมาชิกใน
กลุ่มได้น าเห็ดที่ไดจ้ากการรวมกลุ่มมาท าเป็นอาหารรับประทานภายในครอบครัว ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ต้อง
ซื้อวัตถุดิบจากตลาด ดังนั้นพบในหนึ่งเดือนสมาชิกได้มีการน าเห็ดไปปรุงอาหารเพ่ือรับประทานใน
ครัวเรือนประมาณ เดือนละ 4 ถุง ถุงละครึ่งกิโลราคา 60 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 240  บาท ในส่วน
นี้จึงท าให้สมาชิกในกลุ่มสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้บางส่วนอีกด้วย 

สรุป ในด้านมิติทางเศรษฐกิจของชาวบ้านที่มีการเปลี่ยนไป เกิดขึ้น 2 ส่วน คือ การ
เพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป้าหมายและช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน จึงท าให้สมาชิกในกลุ่มมี
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คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องตามแนวพระราชด าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า  “... การพัฒนาประเทศ
จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่
เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความ
มั่นคงพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2551) จากการด าเนินการของกลุ่มสมาชิกในเบื้องต้น 
สมาชิกในกลุ่มมีภูมิคุ้มกันสามารถที่จะพ่ึงพาตัวเองได้ แม้ในปัจจุบันลักษณะการรวมกลุ่มของสมาชิก
กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ 8 จะเป็นการรวมกลุ่มขนาดเล็กที่มีสมาชิกประมาณ 10-12 คน แต่ต่อไปในอนาคต
สมาชิกในกลุ่มได้มีการวางแผนที่จะขยายกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้เข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้น จน
พัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความยั่งยืนต่อไป 
 
 4.4.2 มิติด้ำนสังคม รวมพลัง พึ่งพำตนเอง 
   1) ไม่หยุดใฝ่หำควำมรู้ สู่ทุกล ำดับขั้น มุ่งม่ันพึ่งพำตนเอง  
   การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของชาวบ้านในโครงการนี้นั้น  มีขั้นตอนการด าเนินการ
เป็นล าดับขั้น เริ่มต้นจากบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างองค์ความรู้ที่ใช้ในการเพาะเห็ด ถ่ายทอดผ่านอบรมและการ
เรียนรู้ร่วมกัน ทุกคนทุกฝ่ายมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะใฝ่หาความรู้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ลองผิดลองถูก ศึกษาดูงาน และ ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง แล้วจดจ าน าเอาความรู้แล ะ
เกร็ดวิธีการ “เพาะเห็ด” ที่ได้จากปราชญ์ชาวบ้านที่เคยประสบความส าเร็จในการเพาะเห็ดแล้ว
ได้ผลดีมาบอกต่อ แบ่งปัน ทดลองในบริบทของชุมชนหมู่ที่ 8 เมื่อผลการทดลองท าซ้ าแล้วปรากฎว่า
ได้ผลดีเช่นเดียวกัน จึงน าเทคนิควิธีการมาก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า
ภูฐานของตนเอง 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ที่ยินดีให้ความรู้เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่
ผู้อื่น ส่งผลให้ชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ที่เข้าร่วมโครงการนี้ยิ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พยายามเพาะปลูกเห็ดตามล าดับขั้นที่ได้ศึกษามาทุกขั้นตอน 
เป็นการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้ “ท าได้ อยู่ได้” สามารถเอาตัวรอดจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยก าลังของชาวบ้านเอง 

2) รู้ รัก สำมัคคี มีส่วนร่วม รวมกลุ่มเพื่อชุมชน 
   การด าเนินการของชาวบ้าน จัดตั้งอยู่ในรูปของคณะกรรมการเฉพาะกิจของหมู่บ้าน  
จากการผลักดันด้วยภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  ในฐานะประธานกลุ่ม วางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับชาวบ้าน ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยความ “รู้ รัก สามัคคี” มุ่งหวังที่จะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานให้
มีคุณภาพดี จึงร่วมกันสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดอย่าง “ครบวงจร” ได้ส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น  
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   คณะกรรมการชุดเฉพาะกิจดังกล่าว ได้แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มี
การพูดคุย และนัดหมายประชุมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกฎระเบียบ ข้อตกลง ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของสมาชิก และแนวทางการบริหารจัดการรายได้ของกลุ่ม ซึ่งการศึกษาข้อมูลการเพาะปลูกเห็ดอย่าง
เป็นระบบและครบวงจรดังกล่าวนี้ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน เกิดการสร้าง
อาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมในชุมชน สมาชิกในกลุ่มที่มีบ้านอยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งเคยต่างคน
ต่างอยู่ ต่างท ามาหากิน กลับมามีความถ้อยทีถ้อยอาศัย เอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรักใคร่
สามัคคีเสมือนญาติพ่ีน้อง ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในโครงการนี้ ด้วยการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันท า
หน้าที่ จัดสรรเวลาว่างของแต่ละคนเพ่ือการเพาะปลูกเห็ด เป็นการรวมพลัง แบ่งปันประสบการณ์ 
วางแผนส่งต่องานให้กัน เป็นการเพ่ิมความสามารถและโอกาสในการแก้ปัญหาโดยใช้ปัจจัยกลุ่ม ที่
ช่วยท าให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องดียิ่งขึ้น  
   จากความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มท างานอย่างมีความสุข 
สมาชิกในกลุ่มท างานทุกอย่างด้วยใจรัก มีศรัทธากับสิ่งที่ท าอยู่ ผู้น าชุมชนได้ “ท าเป็นตัวอย่างดู อยู่
ให้เห็น” รวมพลังท างานด้วยใจ ส่งผลให้ความส าเร็จของครัวเรือน พัฒนาไปเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้
เสริมพลังและเกิดอ านาจในการต่อรองกับคนนอกชุมชน น าไปสู่การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  
นอกจากนี้ การจัดสรรรายได้ที่ได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการนี้ น าไปใช้ในการช่วยเหลือ
จุนเจือคนในชุมชนที่ด้อยโอกาส หรือ เจ็บป่วย จนไม่สามารถดูแลตนเองได้ ยิ่งเป็นเป็นสายใยที่ยึด
เหนี่ยวคนในชุมชนนี้ไว้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

3) เพำะปลูกเห็ดในใจคน ฝึกฝนควำมพอเพียง 
   การวางแผนการผลิตให้สามารถส่งผลผลิตเห็ด เพ่ือส่งจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย
การควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้มีมาตรฐาน เห็ดที่เพาะได้มีดอกหนา ปราศจากเชื้อราและสิ่งเจือปน
อ่ืน ๆ มีการท าความสะอาด จัดเก็บกวาดวัสดุที่ตกหล่นไปทิ้งนอกโรงเรือน และ ปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
ของการเพาะปลูกเห็ดแบบปลอดสารพิษ  ซึ่งการเพาะเห็ดในแนวทางนี้  ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกไม่มี
ค่าใช้จ่ายในส่วนของยาฆ่าแมลง ปุ๋ย หรือสารเคมีชนิดต่าง ๆ ท าให้ “ได้ก าไรเพ่ิมขึ้น ใช้จ่ายอย่าง
พอเพียง เลี้ยงตนเองได้”  ดังนั้นผลสัมฤทธิ์สุดท้ายของโครงการ จึงไม่ได้เป็นเพียงการ “เพ่ิมรายได้ 
และ ลดรายจ่าย” แต่เพียงเท่านั้น  แต่ยังเป็นการบ่มเพาะความส าเร็จ ดุจดั่งการเพาะปลูกเห็ดในใจ
คน ให้ค่อย ๆ เริ่มต้นจากความต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเครือข่าย  
สามารถ “อยู่ได้ อย่างพอเพียง” หล่อเลี้ยงหน้าที่ด้วยก าลังใจ พัฒนาร่วมกันไป ด้วยความยั่งยืน 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8  ผลผลิตจากการด าเนินงานโครงการ 
ที่มำ : คณะผู้วิจัย (2562) 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 
       โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้
น าองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีมาสู่สมาชิกกลุ่ม การช่วยเหลือแนะน า 
บ่มเพาะทักษะ และสร้างรูปแบบเทคนิควิธีการต่างๆ ในการเพาะเห็ด ส่งผลให้ชุมชุนมีความเข้มแข็ง 
เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง               
มีจิตส านึกร่วมกันในการเป็นชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพ่ึงตนเองได้ ซึ่งเป็นความสุขอย่างยั่งยืน ที่เริ่มต้น
ขึ้นอย่างเรียบง่าย จาก “เห็ด” เพียงก้อนเดียว   

การด าเนินโครงการนี้ ทั้งในส่วนของผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  
ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไปพร้อม ๆ กัน ตามแนวปฏิบัติซึ่ งมุ่ งเน้นการด าเนินงานโดยใช้หลักการ 
“ประหยัด ปฏิบัติเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ าตะบัน ต าบล
ระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้สละพ้ืนที่ภายในรั้วบ้านของตนเอง  เพ่ือให้คนในชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้พ้ืนที่สร้างเป็นโรงเรือนเพาะเห็ด โดยมีเป้าหมายแรกเริ่มของโครงการ  ที่
มุ่งหวังไว้เพียงเพ่ือที่จะให้ลูกบ้านของตน เพาะเห็ดไว้บริโภคเอง เพ่ือ “ลดรายจ่าย” ไม่ได้หวังผลก าไร
ในการขายผลผลิต หากแต่ต้องการให้ชาวบ้านในพ้ืนที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ต่อมาภายหลังจาก
การเพาะเห็ดจากโครงการนี้ ประสบผลส าเร็จ มีผลผลิตมากขึ้น ชาวบ้านในชุมชน สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยการน าผลผลิตของเห็ดหลังจากเหลือจากการบริโภคไปจ าหน่าย รวมทั้งน าผลผลิตที่ได้
ขยายไปสู่การแปรรูปเห็ดเพื่อจ าหน่ายเป็นการ “เพ่ิมรายได”้ ของครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
การส่งผลผลิต “เห็ด” ไปขาย  มีตลาดที่แน่นอนในการจ าหน่าย ด้วยการใช้การประชาสัมพันธ์
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบปากต่อปาก รวมทั้งจ าหน่ายผลผลิตเห็ดแปรรูปในงานจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ นับเป็นประโยชน์สูงสุดที่ได้จากผลผลิตของโครงการ เป็นการ
สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของขาวบ้าน  และ สานความสัมพันธ์อันเหนียว
แน่นให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้อย่างชัดเจน 

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของคน
ในชุมชน ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยการสร้างอาชีพ และการพัฒนาด้านสังคมโดยการสร้างความ
ร่วมมือและเสริมสร้างพลังชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปนี้ มุ่งหวังสู่
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ผลสัมฤทธิ์ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน คือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้เสริมจาก “การรวมกลุ่มอาชีพเพาะ
เห็ด”   
 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 องค์ควำมรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ 

 1) การด าเนินงานโครงการแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับ และน าไปสู่ความ
มุ่งม่ันตั้งใจในการด าเนินการ 

2) การวางแผนแนวทางการด าเนินโครงการที่เริ่มต้นจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้การด าเนินโครงการเกิดความยั่งยืน 

3) การสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน ช่วยให้งานเกิดความส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น 
4) ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชนเป็นแรงเสริมอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินการประสบ

ความส าเร็จ 
 

 5.2.2 แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จำกโครงกำร 
  1) การก าหนดกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ชาวบ้านได้แสดง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของกลุ่มตน จนน าไปสู่การเลือกกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ที่ท าให้
เกิดการยอมรับและความมุ่งม่ันตั้งใจในการด าเนินการ 

2) การวางแผนการด าเนินงานโครงการที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้าน 
ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง เป็นแนวทางท่ีสร้างให้การด าเนินงานเกิดความยั่งยืน 
   

5.2.3 ข้อเสนอแนะ  
 1) ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกของกลุ่ม รวมทั้งการต่อยอดสู่การเป็น

วิสาหกิจชุมชน 
 2) ควรขยายเครือข่าย/สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเพาะเห็ดกับหน่วยงานภาครัฐ 

หรือกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดอ่ืน เพ่ือขยายตลาดและสนับสนุนการด าเนินงานทั้งด้านองค์ความรู้และการ
สนับสนุนด้านอื่นๆ  

 3) ควรน านวัตกรรมใหม่มาช่วยในกระบวนการเพาะเห็ดหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ สังกัด วุฒิกำรศึกษำ 
1 อาจารย์บุญอนันต์  บุญสนธิ ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2 ผู้ช่วยศาสตรจารยอ์ัญชัญ ยุติธรรม สาขาวิชานิติศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- นิติศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

3 อาจารย์ ดร. กฤตยชญ์ ค ามิ่ง สาขาวิชาทัศนศิลป ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ทัศนศลิป์และ
การออกแบบ)  มหาวิทยาลัยบรูพา 
- ศิลปมหาบณัฑิต (เครื่องเคลือบดิน
เผา) มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวัง  สนามจันทร์นครปฐม 

4 อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- การศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 

5 อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง สาขาวิชาจิตวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- การศึกษาบัณฑติ (การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์    สาขาวิชสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
(นโยบายสาธารณะและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑติพัฒน 
บริหารศาสตร์  
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 


