
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

รายงานผลการศึกษาชุมชน 
และแผนพฒันาครัวเรือนเป้าหมาย 

 
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ในกิจกรรมส ารวจบริบทชุมชนและ    
จัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต าบลเขาฉกรรจ์              
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 

โดย 
 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 
กิจกรรมส ำรวจบริบทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมูลในพ้ืนที่บ้ำนพรสวรรค์ หมู่ 8 ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอ

เขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของ
ชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งคณะครุศำสตร์ได้จัดท ำแบบรำยงำน
ผลกำรศึกษำชุมชนและแผนพัฒนำครัวเรือนเป้ำหมำยขึ้น เพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหำวิทยำลัยในกำร
พัฒนำท้องถิ่น และพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน โดยกำรลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจและศึกษำสภำพปัญหำเพ่ือ
เก็บข้อมูลและน ำมำเป็นแนวทำงกำรแก้ไขให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคคลในชุมชนอย่ำงแท้จริง 

รำยงำนผลกำรศึกษำฉบับนี้จะส ำเร็จไปไม่ได้ หำกปรำศจำกควำมร่วมมือของคณำจำรย์ที่เข้ำร่วม
โครงกำรลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล และน ำข้อมูลเบื้องต้นมำวิเครำะห์เพ่ือวำงกลยุทธ์ จัดท ำเครื่องมือชุมชนและจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือสรุปประเด็นปัญหำและน ำเสนอกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำ อีกทั้งนักศึกษำซึ่งท ำหน้ำที่เป็น
ผู้ช่วยในกำรเก็บข้อมูล ท ำให้กำรจัดเรียงข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีระบบ และที่ขำดไปไม่ได้คือควำมร่วมมือจำก 
ชำวบ้ำน ผู้น ำชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรให้ข้อมูลของแต่ละบุคคล ครัวเรือน รวม
ไปถึงสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ สภำพของชุมชน และสภำพปัญหำที่ชุมชนก ำลังประสบอย่ำงละเอียด ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อคณะผู้ด ำเนินโครงกำรเป็นอย่ำงมำก 

คณะผู้ด ำเนินโครงกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ผลกำรศึกษำชุมชนและแผนพัฒนำครัวเรือนเป้ำหมำยฉบับ
นี้ จะสำมำรถน ำไปต่อยอดเพ่ือแก้ไขปัญหำและพัฒนำทรัพยำกร ภูมิปัญญำของชุมชนให้ก้ำวหน้ำ มั่นคง และ
ยั่งยืนสืบไป 

 
 
 

คณะผู้ด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
บทน า 1 
 หลักกำรและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจลงพ้ืนที่ชุมชน 2 
 ขอบเขตกำรส ำรวจลงพ้ืนที่ชุมชน 2 
 วิธีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 2 
 เครื่องมือที่ใช้กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 3 
ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น  4 
 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 4 
 สภำพนิเวศวิทยำ 4 
 สภำพพ้ืนฐำนด้ำนเกษตรกรรม  กำรปลูกพืช กำรใช้แรงงำน ชนิด  จ ำนวน  เหตุผลของ
สัตว์ที่เลี้ยง ปัญหำด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์  กำรกระจำยผลผลิต  และกำรตลำด 

4 

 ข้อมูลด้ำนประชำกร 5 
 ข้อมูลด้ำนสำธำรณูประโภค 5 
 ข้อมูลด้ำนสังคม 5 
 ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 5 
 ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 7 
 ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 7 
 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 7 
 ข้อมูลด้ำนกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น 8 
 ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 8 
ผลการวิเคราะห์ชุมชน 9 
 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน 9 
 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 11 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 12 
 สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย 12 
 สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือขำ่ยประชำรัฐ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

12 

 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 12 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

รายละเอียดตาราง หน้า 
ตำรำงที่ 1 แผนกำรด ำเนินงำนส ำรวจ 2 
ตำรำงที่ 2 SWOT กำรวิเครำะห์ชุมชนในพ้ืนที่บ้ำนพรสวรรค์ 9 
ตำรำงที่ 3 SWOT กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย 11 

 
สารบัญภาพ 

 
รายละเอียดรูปภาพ หน้า 
ภำพที่ 1 ครัวเรือนของนำงจันทร์เพ็ญ ฉันทัดล ำ 11 
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บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  

ควำมยำกจนเป็นปัญหำที่ประเทศไทยเผชิญมำเป็นเวลำนำน และเป็นปัญหำระดับชำติ           
ภำวะควำมอดอยำกและควำมขำดแคลนส่งผลให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตตกต่ ำ ปัจจุบันปัญหำควำมยำกจนมี
ควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น ซึ่งไม่สำมำรถระบุได้ชัดเจนว่ำมีปัจจัยใดที่เป็นสำเหตุของควำมยำกจนที่แท้จริง 
รัฐบำลทุกยุคทุกสมัยได้ยอมรับและให้ควำมส ำคัญตลอดจนมีนโยบำยหรือมำตรกำรแก้ไขปรับปรุงหรือลดควำม
ยำกจนมำอย่ำงต่อเนื่อง ควำมยำกจนในควำมหมำยตำมยุทธศำสตร์ มิได้จ ำกัดเฉพำะควำมขัดสนทำงเศรษฐกิจ 
หรือด้ำนรำยได้ส ำหรับกำรยังชีพเท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงควำมยำกจนเชิงโครงสร้ำงที่เกิดจำกควำมขัดสนใน
หลำยๆด้ำน โดยเฉพำะกำรขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆของรัฐ และแหล่งเงินทุนในกำร
ประกอบอำชีพ อันน ำไปสู่ควำมไม่เสมอภำคและไม่เป็นธรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม  

      มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีพันธกิจที่สนองต่อปรัชญำของ
มหำวิทยำลัยในกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 7 ที่ ระบุให้ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น เสริมพลังปัญญำของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังกำรเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำเพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน” โดยมหำวิทยำลัยฯ ก็ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ในตลอดระยะเวลำนับตั้งแต่กำรก่อตั้ง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำ           
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นปัญหำหลำยๆด้ำนที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน และหนึ่งในปัญหำที่ควรได้รับกำรแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ   
คือ ปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในเขตชนบท แต่กำรจะวำงกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนนั้น 
จ ำเป็นต้องอำศัยกำรส ำรวจและกำรลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นเสียก่อน จึงจะสำมำรถน ำข้อมูล
เหล่ำนั้นมำก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน  

ทำงคณะครุศำสตร์ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรวำงยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน   
ในเขตพ้ืนที่คลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ต ำบลระแหง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี เนื่องจำกยังพบปัญหำ
ควำมยำกจน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ คณะท ำงำน
จึงมีควำมประสงค์ในกำรลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชน แล้วน ำมำ
วิเครำะห์ จัดท ำเป็นฐำนข้อมูล และพัฒนำเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในพ้ืนที่คลองถ้ ำตะบัน หมู่ 10 ต ำบลระแหง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี และในพ้ืนที่
บ้ำนพรสวรรค์ หมู่ 8 ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือควำมยั่งยืนสืบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการส ารวจลงพื้นที่ชุมชน  
1) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำและแก้ปัญหำชุมชนท้องถิ่น 
2) เพื่อส ำรวจข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูลหมู่บ้ำน 
 

3. ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
1)  ชำวบ้ำน ผู้น ำชุมชนในพ้ืนที ่จงัหวัดสระแก้ว   จ ำนวน 50 คน 
2)  คณำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล   จ ำนวน 9 คน 

 3)  นักศึกษำช่วยงำน      จ ำนวน 9 คน 
 

4. วิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน 

มีการก าหนดแผนการด าเนินงานส ารวจดังนี้      

ล าดับ 
ขั้นตอน/กิจกรรม 
ในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 
ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร 

             

2 เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ
โครงกำร 

                

3 ป ร ะ ส ำ น ง ำ น ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง 

             

 ด ำเนินโครงกำร 
 -  จั ด เ วทีประ ชุม
ว ำ ง แ ผ น ร่ ว ม กั บ
ชุมชนเพื่อวำงแผน
ด ำเนินกำรและลง
พื้นที่ส ำรวจบริบท
ชุมชน 

             

 -  ล งพื้ นที่ ส ำ ร วจ
บริบทชุมชน 

             

 -  จัดท ำ เครื่ องมือ
ชุมชนและจัดเวที
แลกเปลี่ยนเพื่อสรุป
ประเด็นปัญหำและ
น ำ เสนอกิจกรรม
เ พื่ อ แ ก้ ไ ขปั ญ ห ำ
ควำมยำกจน 

             

 สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
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5. เครื่องมือที่ใช้การส ารวจความต้องการของชุมชน เช่น 

 - โอ่งชีวิต 
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ผลการศึกษาชุมชนเบื้องต้น 
1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

ชุมชนบ้ำนพรสวรรค์ตั้งอยู่ในต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ    
ที่เต็มไปด้วยควำมสุข ผู้ใหญ่บ้ำนเล่ำให้เรำฟังว่ำ ชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกทำงภำคอีสำน               
มีวิถีชีวิตแบบคนอีสำน มีอำชีพติดตัวมำก็คือ กำรท ำนำ ปัจจุบันประกอบอำชีพเกษตรกรรม เพำะปลูกข้ำว 
และยูคำลิปตัส เลี้ยงสัตว์ นอกจำกท ำกำรเกษตรแล้วยังมี กำรทอผ้ำ กำรจักสำน ซึ่งเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สืบ
ทอดกันมำยำวนำน ชำวบ้ำนใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ำย พออยู่พอกิน มีกำรแบ่งปันกัน จึงท ำให้ชุมชนบ้ำน
พรสวรรค์แห่งนี้เป็น “ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด สระแก้ว 

2. สภาพนิเวศวิทยา 

กลุ่มแม่บ้ำนพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มักใช้เวลำว่ำงที่มี
ไปใช้ในกำรทอผ้ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นมีมำตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่ำ ตำ ทวด มำทอและตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องแต่งกำย อำทิ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำซิ่น ผ้ำคลุม เป็นต้น โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นท่ีหำได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกฝ้ำย
แล้วเก็บดอกฝ้ำย มำเข็นมำปั่นเป็นเส้นฝ้ำย กำรเลี้ยงตัวไหมเพ่ือให้ได้เส้นไหมเพ่ือให้ได้เส้นใยของไหม จำกนั้น
จึงน ำมำต่อเป็นพ้ืนเรียบไม่ต้องย้อมสีหรือหำกจะย้อม กลุ่มแม่บ้ำนนิยมย้อมสีธรรมชำติ ที่ได้จำกเมล็ดหรือ
เปลือกไม้ที่หำได้จำกชุมชน อำทิ ครำม มะเกลือ เป็นต้น 

กำรเลี้ยงจิ้งหรีด เสียงของจิ้งหรีดที่เรำมักจะได้ยินเป็นเสียงร้องของจิ้งหรีดตั วผู้เท่ำนั้น ซึ่งพ่อหนุ่ม
จิ้งหรีดจะใช้ปีกคู่หน้ำ กรีดปีดเพ่ือให้เกิดเสียงร้องเรียกตัวเมียให้เข้ำมำหำ หลังจำกที่จับคู่ผสมพันธุ์แล้วตัวเมีย
จะเริ่มวำงไข่ซึ่งจะใช้เวลำฟักเป็นตัวอ่อน 7-10 วัน และจะใช้เวลำประมำณ 45 วันในกำรเติบโตเจริญเต็มวัย 
จำกนั้นก็พร้อมส่งขำยแล้ว ส ำหรับไข่จิ้งหรีดจะถูกฝังลงดินมีลักษณะเรียวยำวคล้ำยเม็ดข้ำวสีเหลืองๆ ซึ่งครั้ง
หนึ่งจะได้ไข่ประมำณ 100-200ฟองเลยทีเดียว 

จำกโซนแมลงเรำก็ย้ำยไปดูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำอย่ำง “กบ” กันบ้ำง ลูกกบที่มีอำยุ 60 วันขนำดเท่ำหัว
แม่มือลุงแสงขำยอยู่ตัวละ 3 บำท นอกจำกจะส่งลูกกบขำยแล้ว ยังส่งขำยทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อีกด้วย      
ซึ่งขอบอกว่ำตัวใหญ่มำกๆ ลุงแสงยังแอบกระซิบมำอีกว่ำกำรเลี้ยงกบสร้ ำงรำยได้ให้ลุงแสงไม่น้อยเลย             
และนี่ก็คือตัวอย่ำงวิถีพอเพียงแบบลุงแสง แห่งบ้ำนพรสวรรค์  

3. สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม  การปลูกพืช การใช้แรงงาน ชนิด  จ านวน  เหตุผลของสัตว์ที่เลี้ยง 
ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์  การกระจายผลผลิต  และการตลาด 

ในปัจจุบันประชำกรประกอบอำชีพเกษตรกรรม เพำะปลูก เลี้ยงสัตว์ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงขึ้นอีกด้วย เป็นกลุ่มที่ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในกำรด ำรงชีวิต น ำไปสู่             
กำรพ่ึงตนเองในระดับต่ำงๆอย่ำงเป็นขั้นตอน บนรำกฐำนของกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจุบันในกลุ่มมีประชำกรที่ปลูกผลไม้และสมุนไพร เช่น ล ำไย มะม่วง กล้วย มะนำว ว่ำนหำงจระเข้ มัน      
แครอท รวมไปถึงกำรเลี้ยงไก่ เป็ด และหมู นอกจำกนี้ยังมีกำรท ำผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตรอินทรีย์     
คือ น้ ำว่ำนหำงจระเข้ และไข่เค็มสมุนไพร มีกำรน ำผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้ไปจัดจ ำหน่ำยและจัดท ำเป็นสินค้ำ
ประจ ำชุมชน เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประชำกรในชุมชนได้อีกช่องทำงหนึ่ง 
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4. ข้อมูลด้านประชากร 

กำรปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ ำเภอ 58 ต ำบล 731 หมู่บ้ำน 

1.อ ำเภอเมืองสระแก้ว  2.อ ำเภอคลองหำด 

3.อ ำเภอตำพระยำ  4.อ ำเภอวังน้ ำเย็น 

5.อ ำเภอวัฒนำนคร  6.อ ำเภออรัญประเทศ 

7.อ ำเภอเขำฉกรรจ์  8.อ ำเภอโคกสูง 

9.อ ำเภอวังสมบูรณ์ 

ประชำกรในอ ำเภอเขำฉกรรจ์มีจ ำนวน 56,665 (พ.ศ.2560) หมู่บ้ำนพรสวรรค์แห่งนี้ประชำกรส่วน
ใหญ่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกภำคอีสำน มีวิถีชีวิตแบบคนอีสำน มีอำชีพติดตัวมำคือท ำนำ กำรเกษตร                     
และกำรเลี้ยงสัตว์ ชำวบ้ำนใช้ชีวิตอย่ำงเรียบง่ำย พอมีพอกิน 

5. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค 

จ ำนวนบ้ำนที่มีโทรศัพท์ 64 หลังคำเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของจ ำนวนหลังคำเรือน 

6. ข้อมูลด้านสังคม 

กลุ่มสตรีบ้ำนพรสวรรค์ ตั้งอยู่ที ่เลขที่ 44 หมู่ 8 บ้ำนพรสวรรค์ ต.เขำฉกรรจ์ อ.เขำฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
27000 เป็นกำรรวมกลุ่มกันภำยในหมู่บ้ำน ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ จ ำนวนสมำชิก 15 คน 

กำรจัดกำร ทำงกลุ่มสตรีต้องกำรที่จะมีอำชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่ครอบครัว ประกอบกับใน
พ้ืนที่มีวัตถุดิบที่สำมำรถจะน ำมำแปรรูปได้ และวัตถุดิบบำงส่วนได้สั่งซื้อจำกโรงงำน กลุ่มสตรีจึงมีแนวคิดที่จะ
จัดตั้งกลุ่มอำชีพขึ้นมำ โดยรวมกลุ่มกันจัดท ำเพ่ือจ ำหน่ำย เมื่อมีก ำไรก็จัดสรรให้กับสมำชิก ปัจจุบันมีสมำชิก 
115 คน 

7. ข้อมูลด้านการศึกษา 

ในพ้ืนที่มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ 

ข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ 

7.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ บ้ำนพรสวรรค์ หมู่ 8 ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต ๑ โทร 082-218-2788 

7.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ บ้ำนพรสวรรค์ หมู่ 8 ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว      
มีเนื้อที่ 25 ไร่ โรงเรียนเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยนำยทรง ฉ่ ำเอ่ียม ได้มอบที่ดินให้ และมีชำวบ้ำน
บำงส่วนช่วยสมทบ จำกนั้นได้ร่วมกันกับ นำยมิ่ง คุณจริยำ ครูใหญ่โรงเรียนบ้ำนวังแดง และนำยบรรจง 
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ไพบูลย์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้ำนตำหลังใน(ปัจจุบันเป็นชุมชนบ้ำนตำหลังใน) หำงบประมำณโดยของบประมำณ
จำกสภำต ำบลตำหลังใน จนได้รับอนุมัติให้ก่อสร้ำงได้ โดยได้ร่วมมือกับชำวบ้ำนสร้ำงเป็นอำคำรชั่วครำว
หลังคำมุงหญ้ำ 1 หลัง ในระยะแรกนี้ นำยพันธ์ รักพรม ได้อนุญำตให้ นำงสำวเพชรรัตน์ รักพรม มำด ำเนินกำร
ช่วยสอนไปก่อน โดยมีนักเรียนครั้งแรก ประมำณ 70 คน 

โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ในขณะนั้น ได้ขึ้นเป็นสำขำของโรงเรียนบ้ำนทุ่งมหำเจริญ โดยมี นำยชำญชัย 
หนูค ำ ครูใหญ่โรงเรียนบ้ำนมหำเจริญ ได้ส่งตัวนำยเกรียงไกร พิมพ์ขำว มำด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ (ค ำสั่ง
โรงเรียนบ้ำนมหำเจริญที่ 5 / 2526 ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2526) 

ในปลำยปี พ.ศ. 2526 นำยเกรียงไกร พิมพ์ขำว ได้ย้ำยกลับไปโรงเรียนบ้ำนมหำเจริญ และได้ส่งตัว 
นำยสมชำย โสดำวงษ์ มำด ำรงต ำแหน่ง อำจำรย์ 1 ระดับ 3 มำด ำรงต ำแหน่งครูใหญ ่

ในปี พ.ศ. 2527 นำยสมชำย โสดำวงษ์ ได้ย้ำยกลับไปโรงเรียนเดิม ในระยะนี้ไม่มีครูสอนต่อมำได้
นำงสำวเพชรรัตน์ รักพรม มำเป็นครูช่วยสอน ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

และในรำว เดือนพฤษภำคม ทำงส ำนั กงำนกำรประถมศึกษำอ ำ เภอเขำฉกรรจ์  โดยมี 
นำยธีรวัฒน์ อัตตโยธิน เป็นหัวหน้ำกำรประถมศึกษำอ ำเภอวังน้ ำเย็น และนำยสำมำรถ กองศรี อำจำรย์ใหญ่
โรงเรียนบ้ำนวังสมบูรณ์ ได้ขออำสำสมัคร (ครู) จำกโรงเรียนบ้ำนวังสมบูรณ์ มำช่วยรำชกำรโรงเรียนบ้ำน
พรสวรรค์ โดยมีนำยสมศักดิ์ ชำวกัณหำ อำจำรย์ 2 ระดับ 6 มำช่วยรำชกำร 

โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ เป็นสำขำของโรงเรียนบ้ำนมหำเจริญอยู่ 6 ปี จึงได้เป็นโรงเรียนเอกเทศ              
เ มื่ อ  พ . ศ . 2530 เ ปิ ดท ำ กำ ร เ รี ย นก ำรสอนตั้ ง แ ต่ ชั้ น  ประถมศึ กษ ำปี ที่  1 – ชั้ นประถมศึ ก ษ ำ 
ปีที่ 2 โดยใช้อำคำรชั่วครำวที่ชำวบ้ำนร่วมกันสร้ำงขึ้น ในปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ ได้งบประมำณ
จัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ สร้ำงอำคำรแบบถำวรขึ้น คือ แบบ สปช. 102 
/ 26 งบประมำณ 831,960 บำท สร้ำงโดยห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชัยภูมิ-สุขภัณฑ์ ผู้บริหำรคนแรก คือ นำยจ ำเนียร 
ชำระ ด ำรงต ำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2531 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2533 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้ำนพรสวรรค์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 จัด
กำรศึกษำ 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษำ และ ระดับประถมศึกษำ มีนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน ครูจ ำนวน 5 
คน และผู้บริหำร 1 คน 

8. ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

 โรงพยำบำลของรัฐขนำด 30 เตียง จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลเขำฉกรรจ์ ตั้งอยู่ 6 ต ำบล      
เขำฉกรรจ์ (รับผิดชอบ 6 หมู่บ้ำน) 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 1 แห่ง 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ได้แก่ 

 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เขำฉกรรจ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต ำบลเขำฉกรรจ์ (รับผิดชอบ 5 
หมู่บ้ำน) 

หมู่บ้ำนพรสวรรค์ไม่มีอนำมัยหรือโรงพยำบำลประจ ำต ำบล ท ำให้ชำวบ้ำนต้องรับกำรพยำบำลและ
สำธำรณสุขที่โรงพยำบำลเขำฉกรรจ์ ซึ่งเป็นโรงพยำบำลประจ ำต ำบล 

9. ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ 

ต ำบลเขำฉกรรจ์ มีควำมเชื่อจำกชำวบ้ำนที่ถ่ำยทอดสืบกันว่ำ เขำฉกรรจ์แห่งนี้ เป็นจุดที่สมเด็จ     
พระเจ้ำตำกสินมหำรำช สมัยที่ทรงเป็นพระยำวชิรปรำกำร ได้ทรงรวบรวมคนไทยจำกชุมนุมต่ำงๆ เพ่ือกอบกู้
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เอกรำชตอนเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 ได้ทรงกระท ำพิธี ฉอ-กัณฑ์ ซึ่งถือว่ำเป็นพิธีตัดไม้ข่มนำมที่ส ำคัญ โดย
พระผู้มีพลังจิตสูงเป็นผู้ท ำพิธีให้ โดยกำรเพ่งกสิณเพ่ือเรียกจิตภูติของชุมนุมต่ำงๆ ที่ส ำคัญทั้ง 5 ชุมนุม        มำ
ประชุมกันแล้วทรงก ำหรำบจิตภูติของชุมนุมทั้ง 5 พร้อมทั้งท ำพิธีตัดไม้ข่มนำม หลังจำกเสด็จพิธีแล้วจึงยกทัพ
ไปตีชุมนุมท้ัง 5 จนสำมำรถรวมเป็นหนึ่งเดียว และกอบกู้เอกรำชส ำเร็จ และจำกพิธีดังกล่ำวจึงเรียกว่ำ   “เขำ
ฉอ-กัณฑ”์ แต่มำเพ้ียนเสียงเป็น “เขำฉกรรจ์” จนทุกวันนี้ 

โดยต้นก ำเนิดของชำวศรีสะเกษมำจำกชำวอีสำนที่ย้ำยมำตั้งรกรำกและอำศัยอยู่ที่นี่ ท ำให้ได้รับและ
สืบทอดวัฒนธรรมทำงภำษำ ควำมเชื่อ และวิถีชีวิตแบบชำวอีสำนโดยตรงมำจนถึงปัจจุบันนี้  

10. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 ชำวบ้ำนส่วนใหญ่จะรวมตัวกันท ำผลิตภัณฑ์ชุมชนต่ำงๆขำยเป็นกลุ่ม เพ่ือน ำไปต่อยอดเป็นสินค้ำ
OTOP และเป็นเครื่องมือท ำมำหำกินของแต่ละครัวเรือน ดังนี้ 

1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จำกถุงน่อง 
2. กลุ่มท ำไม้กวำดจำกดอกหญ้ำ 
3. กลุ่มทอผ้ำไหม  
4. กลุ่มทอเสื่อกก 

10.1 กำรรวมกลุ่ม 
สมำชิกจะรวมตัวกันผลิต โดยสมำชิกจะได้รับค่ำจ้ำงเป็นรำยวัน หรือได้รับตำมผลก ำไร 

10.2 อำชีพหลัก 
ท ำนำ 

10.3 อำชีพเสริม 
หัตถกรรม/ท ำสวนผลไม้ 

11. ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

11.1 กำรปกครองส่วนภูมิภำค 
อ ำเภอเขำฉกรรจ์แบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น 4 ต ำบล 71 หมู่บ้ำน ได้แก่ 
1.  เขำฉกรรจ์   (Khao Chakan)    11 หมู่บ้ำน 
2.  หนองหว้ำ   (Nong Wa)    28 หมู่บ้ำน 
3.  พระเพลิง   (Phra Phloeng)    19 หมู่บ้ำน 
4.  เขำสำมสิบ   (Khao Sam Sip)    13 หมู่บ้ำน 

11.2 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ ำเภอเขำฉกรรจ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ 

 เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์ ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 3-5 และบำงส่วนของหมู่ที่ 6, 9 ต ำบลเขำฉกรรจ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำฉกรรจ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเขำฉกรรจ์ (เฉพำะนอกเขตเทศบำลต ำบล

เขำฉกรรจ์ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้ำนวังรี, หมู่ที่ 2 บ้ำนนำ, หมู่ที่ 7 บ้ำนนำบน, หมู่ที่ 8 บ้ำนพรสวรรค์,     
หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกยำง, หมู่ที่ 11 บ้ำนลุมมะค่ำ รวมทั้งบำงส่วนของหมู่ที่ 6 บ้ำนสันติสุข และหมู่ที่ 9 
บ้ำนหนองกระทุ่ม) 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหว้ำ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลหนองหว้ำทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระเพลิง ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลพระเพลิงทั้งต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ ครอบคลุมพ้ืนที่ต ำบลเขำสำมสิบทั้งต ำบล 

12. ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน 

 แนวทำงกำรพัฒนำหลักของชุมชนที่เข้มแข็งคือฐำนกำรเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ดังนี้ 

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่1 คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เป็นกลุ่มที่ใช้ แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในกำร
ด ำรงชีวิตน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรพ่ึงตนเองในระดับต่ำงๆ อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน บนพ้ืนฐำน  ของหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันในกลุ่มมีสมำชิกที่ปลูกทั้งผลไม้ สมุนไพร เช่น ล ำไย กล้วย มะม่วง มัน      
แครอท มะนำว ว่ำนหำงจระเข้ รวมไปถึงกำรเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์คือ น้ ำว่ำนหำงจระเข้ ไข่เค็ม สมุนไพร เป็นต้น 

 ฐำนกำรเรียนรู้ที่2 คือ “ศูนย์เรียนรู้ กำรทอผ้ ำ” เป็นกลุ่มที่ใหญ่และโดดเด่นที่สุดของหมู่บ้ำน 
เนื่องจำก “ผ้ ำขำวม้ำ” ของชุมชนบ้ำนพรสวรรค์แห่งนี้คุณภำพดี มีชื่อเสียง โด่งดัง จนได้รับกำรคัดสรรให้เป็น
สินค้ำโอทอป 4 ดำว และ สินค้ ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำกอุตสำหกรรม จังหวัดสระแก้ว ด้วย
ควำมพิเศษของกำรน ำเส้นด้ำยจ ำกำปกคอเสื้อ เหลือใช้จำกโรงงำนมำเป็นวัตถุดิบในกำรทอ ท ำให้ ผ้ำขำวม้ำ
ของที่นี่ เนื้อผ้ำหนำนุ่ม คุณภำพดี สีไม่ตก ขนำดผืนใหญ่ หน้ำ กว้ำง 90เซนติเมตร ยำว 2 เมตร ปัจจุบันมีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เป็น ผ้ ำคลุม ผ้ ำพันคอ เสื้อ กำงเกง กระโปรง กระเป๋ำ เบำะรอง นั่ง หมอนอิง ฯลฯ นอกจำก
กำรทอผ้ำขำวม้ำด้วยกี่กระตุกแล้ว ชุมชนบ้ำนพรสวรรค์ยังมี “ศูนย์สำธิตกำรเลี้ยงหม่อนไหม” ที่ก ำลัง          
จะพัฒนำขึ้นมำใหม่ เนื่องจำกในอดีตเคยท ำกันมำตั้งแต่รุ่นปู่ ย่ ำต ำทวด แต่ปัจจุบัน ก็ล้มหำยตำยจำกกันไป   
จนเหลือบ้ำนที่เลี้ยง ไหมอยู่เพียงไม่ก่ีบ้ำน อีกท้ังยังเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับกำรทอผ้ ำและ สร้ำงรำยได้ให้กับคน
ในชุมชนด้วย 
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ผลการวิเคราะห์ชุมชน 
 SWOT Analysis เป็นเครื่องมือวิเครำะห์ที่เข้ำใจง่ำยและถูกน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยเพ่ือวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม และค้นหำจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและอุปสรรค(ภัยคุกคำม) ทีมีผลกระทบต่อประเด็นที่ต้องกำร
ศึกษำ ในรำยงำนชิ้นนี้จึ้งได้น ำแนววิเครำะห์ SWOT มำใช้วิเครำะห์ในประเด็นต่ำงๆของโครงกำรสร้ำง
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น  สำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ในกิจกรรมส ำรวจบริบทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมูลในพ้ืนที่บ้ำนพรสวรรค์ หมู่ 8            
ต ำบลเขำฉกรรจ์ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมกีำรวิเครำะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT ดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 
 

วิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ชุมชนในพื้นที่บ้านพรสวรรค์ 

S (Strengths) จุดแข็ง 

1 .  เป็นหมู่ บ้ ำนที่ ได้ รั บคัด เลื อกให้ เป็นชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีฐำนกำรเรียนรู้ดังนี้ 
“กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” “ศูนย์เรียนรู้กำร
ทอผ้ำ” “บ้ำนจักสำน” “ฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
อำหำรพื้นบ้ำน” และ“บริกำรที่พักโฮมสเตย์” 
2. เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งปรำศจำกยำเสพติด และ
แหล่งอบำยมุข รวมทั้งมีจารีต(ขล า) มีข้อตกลง
หมู่บ้ำน และมีควำมเป็นเครือญำติ ท ำให้เป็นชุมชน
เข้มแข็ง  
3. ชำวบ้ำนชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำก
ทำงภำคอีสำน มีวิถีชีวิตแบบคนอีสำน มีอำชีพติดตัว
มำก็คือ กำรท ำนำ ปัจจุบันชาวบ้านประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เพำะปลูก เลี้ยงสัตว์ นอกจำกทำง  
กำรเกษตรแล้วยังมี กำรทอผ้ำ กำรจักสำน ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมำยำวนำน  
4. ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ใช้ชี วิตกันแบบเรียบง่าย                  
พออยู่พอกิน และมีกำรแบ่งปันกันในชุมชน ถือเป็น
ตัวอย่ำงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสระแก้ว 

W (Weaknesses) จุดอ่อน 

1. ปัญหาจากฝุ่นละออง เนื่องจำกมีกำรเผำตอซัง
อ้อย และเผำหญ้ำในพื้นที ่
2.  ปัญหาขาดแคลนแหล่งน  าส ำหรับกำรท ำ
เกษตรกรรม ท ำให้ชำวบ้ำนไม่สำมำรถท ำกำรเกษตร
ได้ตลอดปี 
3. ปัญหาการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจำกชำวบ้ำนกำรรวมกลุ่ม
จัดท ำผลิตภัณฑ์กระเป๋ำจักสำน และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
จำกผ้ำทอ เช่น กระเป๋ำชนิดต่ำงๆ เสื้อ หมอน ผ้ำถุง 
เป็นต้น ซึ่ งรวมกลุ่มกันในนำม “กลุ่มสตรีบ้ำน
พรสวรรค์”  
4. ปัญหาขาดการอนุรักษ์ภู มิปัญญาท้องถิ่น 
ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่(ลูกหลำน)ในหมู่ต่ำงพำกันไป
เรียนหรือท ำงำนต่ำงถิ่น ท ำให้ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่
กลุ่มคนที่จะพร้อมเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญำท้อง
ถิ่นอำศัยในหมู่บ้ำน 

5. ปัญหาการล้าหลังทางการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของโลก โลกยุคปัจจุบันคือโลกยุคกำร
สื่อสำรไร้พรหมแดน ยิ่งไปว่ำนั้นเทคโนโลยีมีบทบำท
เข้ำมำเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเรำมำกยิ่งขึ้น กระทั่งมี
ก ำ ร ก ล่ ำ ว ว่ ำ เ ป็ น  “ยุ ค เ ท ค โ น โ ลยี ป่ ว น โ ลก 
Disruptive Technology” 
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O (Opportunities) โอกาส 

1. เพ่ิมกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนให้ครึก
คักมำกยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้ำนที่เป็นชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เป็นตัวเอกของกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวออก
สู่สำยตำของคนภำยนอก 

2. เ พ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับชำวบ้ำน                
โดยหำลู่ทำงในกำรน ำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรต่อ
ยอดออกสู่ตลำดภำยในและภำยนอกประเทศ  

3. เ พ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำชำวบ้ำนให้ทันกับ
เทคโนโลยียุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน เช่น กำรเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลเ พ่ือกำรสืบค้นข้อมูล กำรรวบรวม
ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นผ่ำนสื่อออนไลน์   
กำรท ำประชำสัมพันธ์ในโลกกำรค้ำออนไลน์ เป็นต้น 

T (Threats) อุปสรรค 

1. ต้องแข่งขันอย่ำงเข้มข้นกับผู้ค้ำคู่แข่งที่คล้ำยคลึง
กันในแง่ต่ำงๆ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรท ำ
กำรตลำด เจ้ำของตลำดผู้ผลิตรำยเดิม และคุณภำพ
ของสินค้ำ เป็นต้น 

2. ด้ำนเทคโนโลยีที่จะน ำมำใช้หรือกำรพัฒนำอำจที
กำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงรวดเร็ว พร้อมที่จะเกิด
ควำมเสี่ยงหำกไม่สำมำรถก้ำวทันเทคโนโลยีโลกยุค
ปัจจุบันได้ 

3. ควำมไม่แน่นอนเชิงนโยบำยของรัฐบำลใหม่ที่
ก ำลังจะเข้ำมำหลังกำรเลือกตั้ง ซึ่งอำจจะมีกำร
ทบทวนเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดหรือยกเลิกบำง
โครงกำร เพ่ือหวังผลอ่ืนๆตำมมำ 

4. ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศไทยและส่งผลกระทบทำงตรงต่อ
กำรบริโภคหรือจับจ่ำยใช้สอยของคนในประเทศ  

 

2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  

ส ำหรับกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำยที่คัดเลือกมำ คือ ครัวเรือน นำงจันทรเ์พ็ญ  ฉันทัดล ำ  

วิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 

S (Strengths) จุดแข็ง 

ครัวเรือนนี้มีอำชีพหลัก คือ กำรเกษตร ท ำนำ และ
ยังมีอำชีพเสริม คือ กำรท ำไม้กวำด กำรปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมเพ่ือขำยให้กับ“กลุ่มสตรีบ้ำนพรสวรรค์”  
ซึ่งสำมำรถถือเป็นรำยได้หลักในครัวเรือนอีกทำง 

 

W (Weaknesses) จุดอ่อน 

ปัญหำของครัวเรือน คือ มีรำยได้ไม่เพียงพอกับ
รำยจ่ำยท ำให้ต้องกู้ยืมเงิน และเสียดอกเบี้ยเป็น
จ ำนวนมำก รำยได้ที่มีต้องจ่ำยเป็นค่ำดอกเบี้ย ไม่มี
เงินเก็บไว้ใช้จ่ำยยำมฉุกเฉิน 

O (Opportunities) โอกาส 

ครัวเรือนใช้พ้ืนที่ในกำรสร้ำงรำยได้เสริมโดยปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม และมีหน่วยงำนของทำงรำชกำรมำ
ให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนตัวไหมส ำหรับน ำมำ
เลี้ยงโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม  

T (Threats) อุปสรรค 

ครัวเรือนไม่สำมำรถผลิตตัวไหมได้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของตลำด เนื่องจำกแรงงำนของครัวเรือนไม่
เพียงพอต่อกำรผลิต รวมทั้งสมำชิกในครัวเรือนขำด
โอกำสทำงกำรศึกษำ ท ำให้ไม่สำมำรถต่อยอดควำมรู้
ในศำสตร์เฉพำะทำงได้ 
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รูปภาพ ครัวเรือนของนางจันทรเ์พ็ญ ฉันทัดล า 
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สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
1. สภาพปัญหา ความต้องการ โอกาสในการพัฒนาจากชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมาย    

1.1 เป็นหมู่บ้ำนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีฐำนกำรเรียนรู้ดังนี้ “กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” “ศูนย์เรียนรู้กำรทอผ้ำ” “บ้ำนจักสำน” “ฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำหำรพ้ืนบ้ำน” 
และ“บริกำรที่พักโฮมสเตย์” 

1.2 เป็นหมู่บ้ำนที่เข้มแข็งปรำศจำกยำเสพติด และแหล่งอบำยมุข รวมทั้งมีจำรีต(ขล ำ) มีข้อตกลง
หมู่บ้ำน และมีควำมเป็นเครือญำติ ท ำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  

1.3 ชำวบ้ำนชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกทำงภำคอีสำน มีวิถีชีวิตแบบคนอีสำน มีอำชีพ
ติดตัวมำก็คือ กำรท ำนำ ปัจจุบันชำวบ้ำนประกอบอำชีพเกษตรกรรม เพำะปลูก เลี้ยงสัตว์ นอกจำกทำง  
กำรเกษตรแล้วยังม ีกำรทอผ้ำ กำรจักสำน ซึ่งเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมำยำวนำน 

1.4 ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ำยพออยู่พอกิน  และมีกำรแบ่งปันกันในชุมชน ถือเป็น
ตัวอย่ำงของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว 

2. สรุปความต้องการเชิงพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน เครือข่ายประชารัฐทีเ่กี่ยวข้อง  

2.1 เพ่ิมกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนให้ครึกคักมำกยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งของหมู่บ้ำนที่เป็น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นตัวเอกของกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวออกสู่
สำยตำของคนภำยนอก 

2.2 เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันให้กับชำวบ้ำน โดยหำลู่ทำงในกำรน ำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรต่อ
ยอดออกสู่ตลำดภำยในและภำยนอกประเทศ  

2.3 เพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำชำวบ้ำนให้ทันกับเทคโนโลยียุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน เช่น กำรเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้นข้อมูล กำรรวบรวมผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นผ่ำนสื่อออนไลน์ กำรท ำ
ประชำสัมพันธ์ในโลกกำรค้ำออนไลน์ เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงการพัฒนาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Quick Win Project) 

 3.1 โครงกำรพัฒนำ ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น(ผลิตภัณฑ์กระเป๋ำจักสำน และ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆจำกผ้ำทอ) 

 3.2 โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน เพ่ือสร้ำงกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว(โดยใช้จุดแข็งของ
หมู่บ้ำนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำพัฒนำและต่อยอดให้มั่งคง และยั่งยืน) 

 โดยทำงคณะท ำงำนได้ยึดแนวทำงกำรท ำงำนหลักคือ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 3 หัวใจหลักของวิธีกำร
แห่งศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถ
บพิตรทรงใช้เป็นวิธีกำรทรงงำนมำตลอดรัชสมัย ทั้งยังน ำไปสู่กำรตอบโจทย์ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ 
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ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย 
สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
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