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บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้
โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทเป็น
การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) เพ่ือ เข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน 
และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไปถึงกระบวนการตั้ง
ค าถามและการไตร่ตรองเพ่ือสะท้อนความคิดและการรับฟัง (Reflective Questioning and 
Listening) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประชาชนได้เห็นพ้องต้องกันว่า
ควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วเข้าไปส่งเสริมอาชีพเพาะ
เห็ดนางฟ้า เนื่องจากชุมชนมีทุนเดิมคือโรงสีชุมชนเก่าที่สามารถน ามาปรับปรุงเป็นโรงเพาะเห็ด
นางฟ้า ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางและตลาดที่บ้านโนนสูงยังเปิดกว้าง
ส าหรับอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ดังนั้นโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าได้ท าการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ผล
จากการด าเนินโครงการพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าดีขึ้นและ
สามารถประยุกต์วิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้น า
ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในการด าเนินโครงการได้เป็นอย่างดีและ
ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือและสนใจโครงการเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ
เพาะเห็ดนางฟ้ารวมกลุ่มได้ 20 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1,260 บาท/
คน/เดือน (ตั้งเป้าหมาย 800 บาท/คน/เดือน) 
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บทที่ 1 
 บทน า  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ ในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือท้องถิ่นตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
และสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สั งคม ท า
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยการ
ออกแบบการท างานเพ่ือสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพ้ืนที่
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เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้
สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการ
ท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี้ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน การ
ด าเนินงานในระยะแรกเป็นการส ารวจข้อมูลชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน
และสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงจัดท าโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้
อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ 
เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชน
หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า  จ านวน 15 คน 
2. สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย   จ านวน 5 ครัวเรือน 
3. ผู้ด าเนินโครงการ   จ านวน 3 คน 

พื้นที่  บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
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เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 ครัวเรือน 
2.  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า 
3. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเป้าหมาย 800 บาท/ครัวเรือน (ในระยะเวลา 2 เดือน 
นับตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจกรรมระยะที่ 2) 

เชิงคุณภาพ   
1. กลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า มีทักษะด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาของบ้านโนนสูง 
 เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2456 ครั้งแรกเริ่มเดิมมีประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่ประมาณ 11 
ครัวเรือน  ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. นายด้วง ปาสองห้อง 
2. นายอ่อนจันทร์ กันพวง 
3. นายหลอด ดีบ้านพร้าว 
4. นายแพง อันธิสุทธฺ 
5. นายทราย กันเมียน 
6. นายเย้ กันทุม 
7. นายบุญ 
8. นางไว เพ็ชรสมบัติ 
9. นายพร ศรีรสุนทร 
10. นายหลวง ธิโสธร 
11. นายเปลี่ยน หาญกระโทก 

ซึ่งรายชื่อของบุคคลทั้งหมดนี้มีพ้ืนฐานที่มาจากเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลงมาอยู่อีสานเรื่อยไปจนถึงประเทศกัมพูชา และย้อนกลับขึ้นมาอีก หมู่บ้านโนนสูงเดิม
เป็นหมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อเวลา
ผ่านไปนานได้มีประชาชนย้ายเข้ามาอยู่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ท าให้มีความหนาแน่นของหลังคาเรือนจึง
แยกหมู่บ้านโนนสูงออกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 บ้านโนนสูงแต่ก่อนเดิมมีชื่อ
เรียกว่า “บ้านน้อยโนนสะแบง” ความหมายของชื่อหมูบ้านคือ  

“บ้านน้อย” คือ บ้านยังไม่มาก มีไม่หลายหลังคา 
“โนน” คือ พ้ืนที่สูงน้ าไม่ท่วม 
“สะแบง” คือ ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคนพ้ืนที่เรียกว่า “ต้นสะแบง” ภากลางเรียกว่า “ต้นยาง

เหียง” เป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับไม้ยาง ล าต้นสูงใหญ่  
ซึ่งภายหลังได้มีการแยกตัวออกจากบ้านโคกสูง จึงได้มีการมาตั้งชื่อใหม่เป็น บ้านโนนสูง  

แยกตัวออกมาครั้ง 1 เป็นหมู่ที่ 16 
 แยกตัวออกมาครั้ง 2 เป็นหมู่ที่ 8 
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แยกตัวออกมาครั้ง 3 เป็นหมู่ที่ 2  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน มี
เนื้อท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 3205 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 217 ไร่  

ปัจจุบันหมู่บ้านได้แบ่งออกเป็นคลุ้ม มีจ านวนทั้งหมด 7 คุ้ม (ภาพที่ 2.1) 
1. คุ้มปู่ตา 1, 2, 3 
2. คุ้มพอเพียง 1, 2, 3 
3. คุ้มโฮมสเต 

 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงชื่อป้ายคุ้มในหมู่บ้าน 

  
บ้านโนนสูงมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ คือ ยุทธการโนนหมากมุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2522-2523 

มีเหตุการณ์การสู้รบระหว่างเขมรเวียดนามเฮงสัมรินสู้รบกับเขมรกู้ชาติเกิดขึ้น ทหารเวียดนามได้เข้า
มายึดหมู่บ้านโนนหมากมุ่น ได้มีการสู้รบกับทหารไทยมีก าลังทหาร รถถัง ปืนใหญ่ และเครื่องบินรบ 
เพ่ือเข้ามายึดหมู่บ้านโนนหมากมุ่น การต่อสู้เกิดขึ้นได้มีเครื่องบินของทหารไทยตก 2 ล า ก าลังทหาร
ได้ยึดหมู่บ้านโนนหมากมุ่นกลับคืนมาได้ จึงถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของหมู่บ้านโนนหมากมุ่น
(ภาพที่ 2.2) 
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ภาพที่ 2.2 ประวัติศาสตร์ยุทธการโนนหมากมุ่น 

  
2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 

สภาพทางภูมิประเทศ (พิกัด แหล่งน้ า ปริมาณน้ าฝน ภูเขา ป่าไม้ อากาศ ดิน ฯลฯ) 
สภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากมุ่น  ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเป็นที่ราบ

และลาดเทไปทางทิศตะวันออกสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา  สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างแห้ง
แล้ง  พ้ืนที่ราบภูเขาที่ส าคัญคือ เขาอีด่าง และเขาพรมสุวรรณ ล าน้ าที่ส าคัญ มีอยู่ 3 สายคือ คลอง
ยาง, ห้วยหินตั้ง, ห้วยเหี้ย 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ    ติดต่อกับต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ทางทิศใต้ของทางเกวียน ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตบ้านอ่างศิลากับบ้านโคกไม้งาม ไป
ทางทิศตะวันออก   ตามแนวด้านทิศใต้ของทางเกวียน ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ด้านทิศเหนือของทาง
เกวียนซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตบ้านโคกสูงกับบ้านโนนหมากมุ่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนว
หลักไม้แก่น  แบ่งเขตบ้านโคกสูงกับบ้านโนนหมากมุ่น  ซึ่งปักไว้เป็นระยะถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ฝั่ง
ตะวันตกของถนนทางหลวงแผ่นดิน สายสี่แยกโคกสูงถึงบ้านหนองจาน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามแนวหลักแบ่งเขตบ้านโนนสูงกับบ้านโคกสูง  ซึ่งปักไว้เป็นระยะถึงคลองยุทธศาสตร์ ไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวทางเดินเท้า ถึงหลักไม้แก่นตามแนวพรมแดน ไทย – กัมพูชา รวมระยะทางด้าน
ทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก   ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา 
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ทิศใต้   ติดต่อต าบลป่าไร่และต าบลหนองสังข์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขต อ าเภออรัญประเทศกับอ าเภอโคก
สูง สิ้นสุดที่ล าห้วยนางามตามแนวเส้นแบ่งเขต อ าเภออรัญประเทศกับอ าเภอโคกสูงสิ้นสุดที่ล าห้วยนา
งามตามแนวเส้นแบ่งเขตอ าเภออรัญประเทศและอ าเภอโคกสูง รวมระยะทางด้านทิศใต้ 10 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับบ้านหนองม่วง กิ่งอ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมีเขตเริ่มต้น
จากล าห้ วยนางามแนวเส้นแบ่ ง เขตอ า เภออรัญประเทศกับกิ่ งอ า เภอโคกสู ง ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางเดินเท้าข้ามถนนสายบ้านหนองแอก - บ้านหนองจาน ถึงหลักไม้
แก่นที่ปักอยู่ทางทิศใต้ของทางเกวียนซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตบ้านอ่างศิลากับบ้านโคกไม้งาม รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร 

สภาพทางนิเวศวิทยาจ าเพาะ  (ต้นไม้ สัตว์ประจ าถิ่น หรืออพยพมา) 
ต้นไม้ประจ าหมู่บ้าน คือ “ต้นสะแบง” เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 20-30 เมตร 

ผลัดใบเรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมล าต้นเปลาตรงเปลือกหนาสีน้ าตาลปนเทาหนา 2-3 ซม. แตก
เป็นสะเก็ดและเป็นร่องลึกยาวตามล าต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับใบรูปไข่กว้าง 10-20 ซม. ยาว 15-25 ซม. 
ปลายใบมนโคนใบกว้างหรือหยักเว้าเข้าผิวใบมีขนสากสีเทาทั้ง 2 ด้านแผ่นใบหนาขอบใบมีขนสั้นนุ่ม
เส้นแขนง ใบข้างละ 9-14 เส้นก้านใบยาว 3-4 ซม. มีขนแน่นดอกสีชมพูออกรวมเป็นช่อสั้น ๆ ตาม
ซอกใบกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลาย 5 แฉกยาวไม่เท่ากันและมีสันหยักเป็นลอนบริเวณโคนกลีบ 
กลีบดอก 5 กลีบโคนกลีบเกยซ้อนเวียนเป็นรูปกังหันดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3.5 ซม. ผลแห้งแบบมี
ปีกค่อนข้างกลมมีกลีบคดพับไปมาตามยาวตัวผล 5 ครีบปีกคู่ยาวถึง 10 ซมเห็นเส้นตามยาว ปีกชัด
เพียง 1 เส้นมี 1 เมล็ดต่อผล ต้นสะแบงจะขึ้นเป็นกลุ่มๆบริเวณดินทรายเช่นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรัง
และป่าชายหาดทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ออกดอกเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมติดผลช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม 
 
2.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม   

ปฏิทินการปลูกพืชและการใช้แรงงาน    
พืชหลัก ปลูกข้าว  
ชาวบ้านในบ้านโนนสูงประกอบอาชีพท านา จ านวน 85 ราย การท านาปลูกข้าว  ฤดูท านา

ของชาวบ้านในบ้านโนนสูงโดยทั่วไปจะท าในฤดูฝนที่เรียกว่า การท านาปี ในการปลูกข้าว ชาวบ้านจะ
พิจาณาดูลักษณะของพ้ืนที่ปริมาณน้ าว่าเหมาะที่จะปลูกข้าวด้วยวิธีการใด จึงจะได้ผลตอบแทนสูง ซึ่ง
ชาวบ้านมีการท านาทั้งการท านาด า การท านาหว่าน และการท าไร่ข้าวเนื่องจากเป็นพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน
เพียงอย่าเดียวเป็นหลัก พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไวต่อช่วงแสง  ขาวดอกมะลิ



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

8 

 

105 รองลงมาเป็น เหลืองประทิวและขาวตาแห้ง มีพันธุ์พ้ืนเมืองเล็กน้อย เช่น ข้าวเหลือง และ ขาว
กอเดียว กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมหรือหน่วยแผนที่ดินต่างกัน มีการจัดการเพาะปลูก
และการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม สามารถให้ผลผลิตสูงสุด 782 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้งจะไม่มีการท านาปลูก
ข้าวของชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนสูงเลยสักครัวเรือน เนื่องจากในพื้นที่บ้านโนนสูง ต าบลโนนหมากมุ่น 
อ าเภอโคกสูง ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2559 จึงไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการ
ท าการเกษตรในฤดูแล้ง (ภาพที่ 2.3) 

พืชรอง ไม่มี 
 

 
ภาพที่ 2.3 ลักษณะพ้ืนที่ปลูกข้าวของชาวบ้านในช่วงหน้าแล้ง 

 
ปัญหาด้านการปลูกพืช   
ปัญหาด้านการปลูกปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านโนนสูง ต าบลโนนหมากมุ่น มีปัญหา

เรื่องน้ าที่ใช้ในการปลูกพืชเป็นหลัก ส่วนด้านการกระจายผลผลิตของเกษตรไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงาน แต่การขนส่งค่อนข้างไกล ด้านการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากข้าว ที่
บ้านโนนหมากมุ่น มีโรงสีของชุมชนที่ให้ชาวบ้านมาสีข้าวน าไปบริโภคเองภายในครัวเรือน ถ้าเหลือ
จากการบริโภคก็จะน าไปขาย โรงสีของชุมชนสีได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า (ภาพที่ 2.4) การสีข้าวใน
ชุมชนเป็นลักษณะการสีข้าวแบบขัดขาวลักษณะของเมล็ดข้าวผ่านการสี ข้าวที่ออกมาเต็มเมล็ด 
สวยงาม เมล็ดข้าวที่แตกหักจะน ามาบริโภคเองภายในครัวเรือน(ภาพที่ 2.5) 
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ภาพที่ 2.4 โรงสีข้าวชุมชนบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

 

 
ภาพที่ 2.5 ลักษณะของเมล็ดข้าวผ่านการสีข้าว 

 
ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์  และการใช้แรงงาน 
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน 3 อ าเภอ คือ โคกสูง อรัญ

ประเทศ และวัฒนานคร โดยทั้ง 3 อ าเภอได้รับความเสียหายจากภัยแล้งอย่างรุนแรงไม่สามารถปลูก
ข้าวได้มีการเพาะปลูกข้าวและมันส าปะหลัง ซึ่งท าให้เกษตรกรมีรายได้น้อยและเกิดการขาดทุน ดังนั้น 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
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ทางจังหวัดสระแก้วจึงถือโอกาสนี้ในการปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงสัตว์ ได้เกิดโครงการ โคบาลบูรพา 
ขึ้น เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นซึ่งมีตลาดรองรับ ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ และ
การปลูกหญ้าเนเปียร์ จะท าให้เกิดการสนับสนุนกันและกัน มีรายได้ร่วมกัน ในพ้ืนที่โคกสูงได้รับวัว
จากโครงการครัวเรือนละ 5 ตัว โดยเป็นวัวเพศเมีย และเกษตรกรต้องมีพ้ืนที่ปลุกหญ้าให้กับวัวคนละ 
5 ไร่ เพ่ือท าเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยมีชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา ในหมู่ 2 บ้านโนนสูง 
ต าบลโนนหมากมุ่น จ านวน 18 ราย ซึ่งบางรายได้มีการถอนตัว เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะ
น้ าแล้ง ไม่มีอาหารที่จะน ามาให้วัวกิน (ภาพที่ 2.6) 

ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์   
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ า ท าให้ไม่มีหญ้าที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ใน

หน้าแล้ง ท าให้วัวที่เลี้ยงมีลักษณะที่ผอม เกษตรกรบางคนวัวที่เลี้ยงก็ล้มตายไปหลายตัว เนื่องจาก
ขาดแคลนอาหาร (ภาพที่ 2.7) บางคนก็มีค่าใช้จ่ายในการซื้อฟางมาเลี้ยงวัวในหน้าแล้ง และอีก
ประเด็นที่ส าคัญคือ การผสมพันธุ์เทียมให้กับวัวที่เป็นสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่ค่อนข้าง
ห่างไกลและไม่ค่อยมีเวลาอยู่ดูแลวัวอย่างใกล้ชิดท าให้พลาดเวลาการผสมพันธุ์ 

 

 
ภาพที่ 2.6 คอกเลี้ยงวัวของชาวบ้านโนนสูง 
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ภาพที่ 2.7 ลักษณะวัวของชาวบ้านโนนสูง 

 
2.4 ข้อมูลด้านประชากร 

จ านวนครัวเรือน  จ านวนประชากร  เพศ  อายุ 
บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 113 

ครัวเรือนที่ขึ้นตามทะเบียนราษฏร์ จ านวนประชากรทั้งหมด 371 คน แยกเป็นชาย 178 คน และหญิง 
193 คน รายละเอียดข้อมูลของประชากรดังตารางที่ 2.1 ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นคนดั่ง
เดิมรอ้ยละ 80 ภาษาท่ีใช้สื่อสารเป็นภาษาอีสาน คนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ 100% 

 
ตารางท่ี 2.1 จ านวนประชากรตามช่วงอายุของบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น 

ช่วงอายุ 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

อายุ 0 – 2 ปี 4 3 7 
อายุ 3 – 5 ปี 6 2 8 
อายุ 6 – 14 ปี 13 16 29 
อายุ 15 – 17 ปี 9 6 15 
อายุ 18 – 59 ปี 120 123 243 
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น 26 43 59 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย 
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2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 
การคมนาคมภายในหมู่บ้านถนนเส้นหลักที่ใช้เดินทางจากภายในหมู่บ้านออกไปภายนอก

หมู่บ้านสะดวกเป็นถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 บ้านนางาม-อ าเภออรัญประเทศ, โคกสูง, ตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมี 2 ช่องจราจรที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางเป็นหลัก  (ภาพที่ 2.8) ส่วน
ถนนที่แยกเข้าบ้านจะแบ่งออกเป็นด้านซ้ายและขวาสองข้างถนน โดยแบ่งออกเป็นซุ้มพอเพียง 1 ,2 
และ 3 อีกด้านหนึ่งจะแบ่งออกเป็นซุ้มปู่ตา 1,2 และ 3 ซึ่งการตั้งชื่อซุ้มนั้นได้มาจากที่มีสถานที่ส าคัญ
ของชาวบ้านอยู่ในฝั่งนั้น ถนนที่ใช้ในการเดินทางแยกลงจากถนนเส้นหลักส่วนใหญ่จะเป็นถนนเลน
เดียวเป็นทางลูกรังบ้าง คอนกรีตบ้าง (ภาพที่ 2.9 2.10 และ 2.11) 
 

 
ภาพที่ 2.8 ถนนเส้นทางหลักของหมู่บ้านโนนสูง ทางหลวงชนบทสาย สก.3085 บ้านนางาม-อ าเภอ

อรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 

 
ภาพที่ 2.9 ถนนเส้นทางรองของหมู่บ้านโนนสูง เป็นถนนคอนกรีต 
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ภาพที่ 2.10 ถนนเส้นทางรองของหมู่บ้านโนนสูง เป็นถนนทางลูกรัง 

 

 
      ภาพที่ 2.11 หมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 จะแบ่งฝั่งขวาออกเป็นคุ้มพอเพียง 1, 2 และ3 
 
การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน 
ชาวบ้านในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ภายบ้านทุกหลังคาเรือน และยังมีไฟส่องสว่างตามถนนภายใน

หมู่บ้านเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการดูแลจากนายก อบต.โนนหมากมุ่น นายวันชัย ไพเราะ  
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        ภาพที่ 2.12 หมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

 

 
ภาพที่ 2.13 หมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ได้รับการซ่อมแซม ดูแลเรืองไฟฟ้าจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสูง 
 
การมีประปาหมู่บ้าน 
แหล่งน้ าดื่มท่ีใช้ คือ ประปาหมู่บ้านโนนสูง (ภาพที่ 2.14 และ 2.15) 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
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ภาพที่ 2.14 ประปาหมู่บ้านโนนสูงที่ไว้ส าหรับบริโภค 

 

 
ภาพที่ 2.15 แหล่งน้ าที่น ามาใช้ท าน้ าประปาหมู่บ้านโนนสูงที่ไว้ส าหรับบริโภค 
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แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คือ ฝายบ้านโนนสูง (ภาพที่ 2.16 และ ภาพที่ 2.17) 

 
ภาพที่ 2.16 ฝายบ้านโนนสูงที่ไว้ส าหรับใช้น้ าท าการเกษตร 

 

 
ภาพที่ 2.17 ฝายบ้านโนนสูงที่ไว้ส าหรับใช้น้ าท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ าน้อย 

 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 

ในพ้ืนที่หมู่บ้านโนนสูงมีอินเตอร์ของประชารัฐ ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้งานได้ มีจ านวน 2 จุด 
ได้แก่ บริเวณจุดแสดสินค้า OTOP นวัติวิถี ซึ่งอินเตอร์เน็ตจุดนี้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมในหมู่บ้าน
ไปถึงจุดแสดงสินค้า และอีกจุดอยู่บริเวณจุดผ่อนปรนไปถึงจุดรอยต่อของอีกหมู่บ้าน 
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2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
ลักษณะของครอบครัวในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัด

สระแก้ว มีลักษณะเป็นทั้งครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนถิ่น
ร้อยละ 80  มีเพียงส่วนน้อยที่มีถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงใช้ภาษาอีสานเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสาร จากการสังเกตในการลงพ้ืนที่ไม่พบว่าคนในหมู่บ้านไม่มีความขัดแย้ง หรือ
ความแตกต่างทางสังคม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มาจากถิ่นฐานที่คล้ายกัน จึงมีแนวคิดและการ
ด าเนินชีวิตในลักษณะที่คล้ายกัน (ภาพที่ 2.18) 

ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ การขัดแย้งกันเรื่องที่ดิน 
การจัดสรรที่ดินท ามาหากิน แต่ก็ไม่มีการใช้ความรุนแรง ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไกล่เกลี่ยให้กับลูกบ้าน 
 

 
  ภาพที่ 2.18 การสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมของคนในหมู่บ้าน 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา 

ด้านการศึกษาพบว่าประชากรในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกสูง (ภาพที่ 2.19) จ านวน 1 แห่ง เปิดสอนในระดับชั้น
ก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล และมีสถานศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสูง (ภาพที่ 2.20)  เปิดสอน
ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโคกสูง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2468 
โดยใช้ศาลาวัดโคกสูงเป็นสถานที่ท าการสอนโดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลต าบลโคกสูง (วัดโคก
สูง) “โดยมีนายสมาน ผลสวัสดิ์เป็นครูใหญ่เมื่อ พ.ศ.  2481 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้เงินสมทบทุน
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สร้างโรงเรียนเป็นเงิน 700 บาท โดยให้ราษฎร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการสร้างในบริเวณโรงเรียน
บ้านโคกสูงปัจจุบันและได้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลโคกสูง (ราษฎรบ ารุงวัดโคกสูง) “เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4   
              จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2509 โรงเรียนบ้านโคกสูง (ราษฎรบ ารุงวัดโคกสูง) ได้โอน
มาอยู่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในช่วงนี้ได้ขยายชั้น
เรียนจากชั้นประถมศึกษาตอนต้นคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4  จนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
               ในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนบ้านโคกสูงได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ใน
ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านโคกสูงเป็นโรงเรียนแกนน าการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2551 และเป็นโรงเรียน
ต้นแบบคุณธรรมชั้นน า ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2  
               ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2 มอบให้โรงเรียนเข้า
โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีเรียนรู้ด้วยตนเองมาก โดยมีนายรังสัน 
พานเพ็ชร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนปัจจุบัน โดยมีจ านวนนักเรียน ทั้งหมด 156 คน แยกได้ดังนี้ 
 ชั้นอนุบาล ชาย 7 คน หญิง 11 คน ทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 
 ชั้นประถม(1-3)ชาย 35 คน หญิง 60 คน ทั้งหมด 95 คน แบ่งเป็น 6 ห้องเรียน 
 ชั้นมัธยมต้น(1-3)ชาย 21 คน หญิง 22 คน ทั้งหมด 43 คน  แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน 
 

 
   ภาพที่ 2.19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกสูง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสูง 
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 ภาพที่ 2.20 โรงเรียนบ้านโคกสูง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านโนนสูง 
 
ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 จากการลงพ้ืนที่พบว่า แหล่งบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนหมากมุ่น ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยให้บริการขั้น
พ้ืนฐานทั่วไป เช่น  

1. การสุ่มเก็บน้ าแข็งกับน้ ามาตรวจเพื่อหาเชื้อโรคที่ปนเปื้อน 
2. การตรวจฟันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านโนนสูงและโรงเรียนบ้าน

โนนสูง 
3. ออกให้ความรู้ช่วยเหลือคนจมน้ าที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นและ

โรงเรียนบ้านหนองจาน 
4. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
5. เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง 

 ถ้าหากชาวบ้านต้องการรักษาพยาบาล เช่น เย็บแผล ผ่าตัด หรือตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ต้อง
เดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาลโคกสูง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 14 กิโลเมตร 
ในหมู่บ้านโนนสูง ยังมีสถานพยาบาล คือ บ้านโนนสูงคลินิกสถานพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่
สามารถรักษาพยาบาลในเบื้องต้นก่อน (ภาพที่ 2.21) 
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ภาพที่ 2.21 บ้านโนนสูงคลินิกสถานพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านโนนสูง 

 
ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ   
 หมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วน
ใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.99 โดยมีสถานที่ทางศาสนาที่ส าคัญได้แก่ วัดโคกสูง สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกราบไหว้ คือ พระครูพรหมวิริยะคุณ อดีตเจ้าคณะ อ าเภอตาพะยา 
อ าเภอปราจีนบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 (ภาพที่ 2.22 และ 2.23) 
 

 
ภาพที่ 2.22 วัดโคกสูง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกราบไหว้ 
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ภาพที่ 2.23 พระครูพรหมวิริยะคุณ อดีตเจ้าคณะ อ าเภอตาพะยา อ าเภอปราจีนบุรี สร้างเมื่อปี 

พ.ศ. 2540 ที่ชาวบ้านเคารพบูชา 
 

 ในหมู่บ้านยังมีศาลปู่ตา เจ้าแม่โสภา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือภายใน
หมู่บ้านที่รองลงมาจากวัดโคกสูง โดยจะมีการจัดท าบุญเลี้ยงศาลปู่ตา เจ้าแม่โสภา ทุกเดือนมิถุนายน
และเดือนธันวาคมของทุกปี มีการจัดอาหารคาวหวานและการแสดงหมอร า ต่างๆ แล้วแต่ความ
ศรัทธาของชาวบ้าน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง 
และบอกเล่าวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ในช่วง
เทศกาลศาสนาส าคัญ เช่น โครงการสืบชะตาป่าไม้ สายน้ า บวชป่า เลี้ยงผีปู่ย่า พิธีท าบุญละถวายทาน
เมี่ยงและกาแฟ พิธีถวายทานข้าวใหม่ และมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านมีการแต่งกายชุดไทยพ้ืนเมืองใน
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (ภาพที่ 2.24) 

 
ภาพที่ 2.24  ศาลปู่ตา เจ้าแม่โสภา ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 
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 การสันทนาการ 
     บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จะมีการแสดงที่สืบ
สานประเพณีวัตถนธรรมของหมู่บ้าน คือ การฟ้อนร ากระด้ง  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ร ากระแจะ”  
เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวชะบน ซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง มีภาษาพูดเป็นของตนเอง  มีภาษา
คล้ายกับภาษามอญ  มีถิ่นฐานตั้งอยู่ในเขตอ าเภอปักธงชัย ลักษณะการละเล่นของแต่ละหมู่บ้านจะ
เป็นลักษณะเฉพาะตัว มีหลายหมู่บ้าน  มีภาษา ประเพณี การร าดังกล่าวจะละเล่นในยามมีงานรื่นเริง
ประจ าหมู่บ้าน งานประจ า หรืองานประเพณีส าคัญ เท่านั้น 
 
2.7 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 รายได้หลัก 
 ประชากรหมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ท านา นอกเขตชลประธาน โดยมีพ้ืนที่ 1,337 ไร่ ครัวเรือนที่ท านา มี
ทั้งหมด (ไม่นับการปลูกข้าวไร่ เพราะถือเป็นการปลูกพืชไร่อายุยาว)  จ านวน 68 ครัวเรือน 
รายละเอียดพ้ืนที่การท านาของประชากรแสดงในภาพที่ 2.25 ต้นทุนในการท านาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,200 
บาท/ไร่ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 23,000 บาท/ปี  
 

 
ภาพที่ 2.25 พ้ืนที่การท านาของประชากร 

3%

18%

34%

41%

4%

ไม่เกิน 5 ไร่

มากกว่า 5-10 ไร่

มากกว่า 10-20 ไร่

มากกว่า 20-50 ไร่

มากกว่า 50 ไร่
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 ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อจากโครงการโคบาลบูรพานั้น ยังไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่
เกษตรกรได้ เนื่องจากว่าเกษตรกรต้องท าสัญญากู้ยืมโคเนื้อเพศเมียลูกผสมพ้ืนเมืองรายละ 5 ตัว เพ่ือ
น าไปเลี้ยงจนได้ลูกและส่งคืนลูกโคเพศเมียอายุ 12 เดือน ให้โครงการ 5 ตัว เพื่อน าไปให้เกษตรกรราย
ใหม่ยืมไปเลี้ยงต่อ เกษตรกรที่ท าสัญญากู้ยืมโคจึงได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของโครุ่นแรกเต็มรูปแบบ ดังนั้น
ภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้ เกษตรกรจะยังไม่มีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ ในทางตรงกันข้าม เกษตรกร
ยังต้องลงทุนเพิ่มในด้านค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และค่าการจัดการต่างๆ ในการเลี้ยงดูอีกด้วย 
 ร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน (ภาพที่ 2.26) 
  1. ร้านขายของช าหรือขายของเบ็ดเตล็ด จ านวน 3 แห่ง 
  2. ร้านจ าหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถจักรยาน จ านวน 1 แห่ง 
  3. ปั้มน้ ามัน จ านวน 1 แห่ง 
  4. ร้านจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร จ านวน 2 แห่ง 
 

 
ภาพที่ 2.26 ร้านจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

  
 กองทุนในหมู่บ้าน 
  1. กองทุนหมู่บ้าน  
  2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  
  3. กองทุนแก้ไขความยากจน  
  4. กรณีมีการเกิด จ่ายเงินรับขวัญสมาชิกใหม่ในหมู่บ้าน 1,000 บาท 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

24 

 

  5. กรณีนอนรักษาตัวโรงพยาบาล จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้คืนละ 150 บาท 
ไม่เกิน3 คืน/คน/ปี 

6. กรณีเสียชีวิต จ่าย 10,000 บาท 
7. กรณีส าเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คนละ 1,000 บาท 
8. กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน 
9. การจัดสรรผลประโยชน์จากรายได้กลุ่มโฮมสเตย์มีการจัดสรรผลประโยชน์ดังนี้ 

(ภาพที่ 2.27) 
-ค่าบริหารจัดการ การตลาดประชาสัมพันธ์ 25% 
-กองทุนสหกรณ์ไฟฟ้า 30% 
-กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน 20% 
-กองทุนด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 10% 
-การจัดสรรผลประโยชน์จากรายได้กลุ่มที่พัก 

 

 
ภาพที่ 2.27 โฮมสเตย์บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

  
 กลุ่มอาชีพ 
 บ้านโนนสูง  ตั้งอยู่หมู่ 2  ต าบลโนนหมากมุ่น  อ าเภอโคกสูง ซึ่งไม่ไกลจากอุทยานประวัติ
ศาสตร์สด๊กก๊อกธม  มีผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจจากกลุ่มสานตะกร้าใยสังเคราะห์  ได้แก่  ตะกร้า  กระเป๋า
คล้องไหล่  กระเป๋าหิ้ว  กระเป๋าถือ  กระเป๋าเงิน  กระเป๋าใส่เหรียญ  กระเป๋าใส่ของ  กล่องใส่กระดาษ
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ทิชชู่  พวงกุญแจ  เป็นต้น  ซึ่งทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมด ที่ประดิษฐ์จากการสานเส้นใยสังเคราะห์อย่าง
ประณีต  ผลงานแต่ละชิ้นจึงออกมาสวย  เก๋  ไม่เหมือนใคร  และที่ ส าคัญคือมีแค่หนึ่งเดียวในโลก 
(ภาพที่ 2.28) 
 

 
ภาพที่ 2.28 จุดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านโนนสูง 

 
 โดยกลุ่มอาชีพเหล่านี้มีจุดรวมผลิตภัณฑ์และสถานที่จ าหน่าย ได้แก่ ศูนย์แสดงและ
จ าหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสูง และแม้ว่าจะมีจุดจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมียอดจ าหน่ายที่น้อยมาก และกลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ต้องการการส่งเสริมในด้านของการตลาดผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (ภาพที่ 2.29-2.33) 

 
ภาพที่ 2.29 ศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัิวิถี บ้านโนนสูง 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

26 

 

 
ภาพที่ 2.30 ศูนย์สาธิตอาหารพื้นถ่ิน บ้านโนนสูง 

 

 
ภาพที่ 2.31 สินค้า OTOP นวัติวิถี ผ้าทอพ้ืนเมือง บ้านโนนสูง 
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ภาพที่ 2.32 สินค้า OTOP นวัติวิถี ตะกร้าใยสังเคราะห์  บ้านโนนสูง 

 

 
 ภาพที่ 2.33 สินค้า OTOP นวัติวิถี กระเป๋าตัดเย็บจากผ้าพ้ืนเมือง บ้านโนนสูง 
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2.8 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
การปกครอง 
ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลโดนหมากมุ่นมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว
ทั้งหมด 

จ านวน 7 คน ดังนี้ 
ท าเนียบผู้น าหมู่บ้านโนนสูง 

หมู่ที่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
1. นายสม กันดิษฐ์ 
2. นายไข ชินสา 
3. นายกอง ศรีสวัสดิ์ 
4. นายอิต เกิดทอง 
5. นายปุ่น ถายะเดช 
6. นายจรูญ เขียวพรมมา 
7. นายบัวลา กาพิมาย 

ผู้น าหมู่บ้าน นายบัวลา กาพิมาย (ภาพที่ 2.34) ได้รับต าแหน่งผู้น าชุมชน วันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน 10 ปี 

 

 
ภาพที่ 2.34 นายบัวลา กาพิมาย (กลาง) ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
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บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว 
 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
(ภาคผนวก) เป็นจ านวน 113 ชุด โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าครัวเรือน โดย
แบบสอบถามได้จ าแนกออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสังคม 
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการศึกษา 
ตอนที่ 5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ตอนที่ 6 ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ตอนที่ 7 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
2. แบบสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดย

มี ผู้ใหญ่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น คือ นายบัวลา กาพิมาย และประชากรในหมู่บ้านเป็น
ผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของคนในหมู่บ้าน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพ
ของคนในหมู่บ้าน 

 

3.2 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
 ขอบเขตในการส ารวจชุมชนเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความยากจน ควรได้รับการส ารวจในทุกๆ
ด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องดังนี้ 
 1. ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะพ้ืนที่ การคมนาคมขนส่ง 
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 2. ข้อมูลทางด้านประชากร จ านวนประชากร อัตราการเพ่ิม-ลด ของประชากร การประกอบ
อาชีพ การศึกษา ศาสนา เพศ อายุ และแยกตามอายุเพศ 
 3. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อของคนในชุมชน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
ตลอดจนสิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 
 4. ข้อมูลด้านการศึกษา ระดับการศึกษาของคนในชุมชน แห่งสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
สภาพของโรงเรียน จ านวนครูและนักเรียน ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อสถานศึกษาใกล้บ้าน 
 5. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน รายได้ของคนใน
ชุมชน ความต้องการของคนในชุมชนในการขยายช่องทางการตลาด การผลิต แปรรูป และการ
ส่งเสริมอาชีพ 
 6. ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ได้แก่ แหล่งบริการด้านสุขภาพ สถานีอนามัย โรงพยาบาล การ
บริการด้านสถานพยาบาล การวางแผนครอบครัว สิ่งแวดล้อม น้ าดื่มที่สะอาด และความสะอาดของ
คนในหมู่บ้าน และท่ีอยู่อาศัย 
 7. ข้อมูลทางด้านสังคม ได้แก่ ความขัดแย้ง ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน การร่วมกันท า
กิจกรรม ของคนในหมู่บ้าน  
 8. ข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในด้านการ
บริหารงานของผู้น าชุมชนและมีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย 

 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ครัวเรือนที่มีรายชื่อในทะเบียนส ามะโนครัว
ประชากร พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น ต าบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 113 ครัวเรือน (ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว, 2562) 
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินโครงการประกอบไปด้วย (1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณตามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทชุมชน สภาพการด าเนิน
ชีวิต และความต้องการและแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแบบสอบถามมีทั้ง
ค าถามที่เป็นค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการและ
แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสภาพความเป็นอยู่และอุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิต และส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
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interview) เพ่ือเน้นการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นค าถามกว้าง ๆ ให้ประชาชนเกิดความ
กระตุ้นในการเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชนและความต้องการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่แท้จริง และ (3) แผนที่เดินดิน (Geo-social mapping) เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของโครงการได้ท าการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruence: IOC) ด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 4 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นอย่างดี ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (3) รองศาสตราจารย์ ดร.
ประจวบ กล่อมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550) จะพิจารณาข้อค าถามของแบบสอบถามและ
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึกตามค่าท่ีได้ก าหนดดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 เมื่อข้อค าถามมีความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล 
 ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล 
 ให้คะแนน -1 เมื่อข้อค าถามไม่มีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดผล 
จากนั้นน าผลคะแนนที่ได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน มาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ตามสมการที่ 3.2  
 

                         10𝑐 =
∑𝑅

𝑁
=

ผลรวมของคะแนนผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด
                             (3.2) 

 
การก าหนดค่าแปลผลดัชนีความสอดคล้อง 

 ข้อค าถามที่มีค่า 𝐼𝑂𝐶 ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 มีความเท่ียงตรงสามารถใช้ได้ 

 ข้อค าถามท่ีมีค่า 𝐼𝑂𝐶 ต่ ากว่า 0.50 ต้องแก้ไขและไม่สามารถใช้ได้ 
ผลจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามส าหรับโครงการนี้ ซึ่งการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แสดงดังตารางที่ 3.1 พบว่า 
ทุกข้อค าถามมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และมีค่า IOC เกิน 0.50 ทั้งหมด ดังนั้น แบบสอบถาม 
สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน สภาพการด าเนินชีวิตและความ
ต้องการและแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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ตารางท่ี 3.1 ผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่วนที่ ข้อที ่
คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ คะแนน 

รวม 
ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 4 

1 

1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 0 +1 +1 4 0.75 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 

2 

1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 0 +1 4 0.75 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 0 +1 +1 4 0.75 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
8 0 +1 +1 +1 4 0.75 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 0 4 0.75 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 

3 

1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 

4 1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช้ได้ 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ท าหนังสือการขอเข้าพ้ืนที่การเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ส่งไปยังองค์การบิหารส่วนต าบลโนนสูงและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายชื่อในส ามโนครัวประชากรหมู่บ้านโนนสูง 
หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น ต าบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลบริบทชุมชน 
หมู่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น ต าบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยตนเอง 

3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 113 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 113 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เ พ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับ  
การศึกษา สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ 
 
3.6 วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมการด าเนินการ: เพ่ือให้การด าเนินงานของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ประชุมก่อนออกเดินทางเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบล
โนนหมากมุ่น ต าบลโคกสูง จังหวัดสระแก้วเชิงบูรณาการ 

2. ลงพ้ืนที่ด าเนินการศึกษาในขั้นต้นเพ่ือ ประเมิน และส ารวจพ้ืนที่และบริบทชุมชน ศึกษา
สภาพปัญหา และท าการศึกษาด้านองค์ความรู้เดิม วิถีชีวิต ทุนทางทรัพยากรเดิมท่ีชุมชนมีอยู่ 
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3. เสนอโครงการ กิจกรรม และแผนการด าเนินการของโครงการ จัดสรร และขออนุมัติ
งบประมาณ 

4. น าเสนอผลการด าเนินงานจากการศึกษาท่ีได้จากการประเมิน และส ารวจพื้นที ่
5. ด าเนินการออกแบบ วางแผนการพัฒนา ขั้นตอน และกิจกรรมของโครงการวิจัย  
6. ด าเนินกิจกรรม และปฏิบัติการตามแผนงาน และกิจกรรมในโครงการแต่ละข้ันตอน 
7. ประชุม ติดตาม ประเมินผล และน าเสนอผลความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมแจ้ง

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
9. จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ  
 

ตารางท่ี 3.2 ตารางกิจกรรม ปฏิทินและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
1 ส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าแผน

ข้อมูล ในระยะที่ 1 
25 ธันวาคม 2561-
มกราคม 2562 

1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 
2. นักศึกษา จ านวน 5 คน 

2 น าเสนอผลการส ารวจพื้นที่และ
ส ารวจบริบทชุมชนที่ได้จากการ
ประเมิน  

กุมภาพันธ์ 2562 1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 

3 เสนอโครงการ กิจกรรม และ
แผนการด าเนินการของโครงการ 
จัดสรร และขออนุมัติงบประมาณ 
ระยะที่ 2  

กุมภาพันธ์ 2562 1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 

4 ตรวจเยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาล
ใจ/ตรวจสอบความมุ่งมั่น 

27 พฤษภาคม 2562 *เดินทางไปราชการ 1 วัน 
1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 

5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่าง
ความส าเร็จ 

30 พฤษภาคม 2562 *เดินทางไปราชการ 1 วัน 
1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 
2. Mr.Sean Phealay (นักศึกษา) 
3. Miss Vann Sreymao 
(นักศึกษา) 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
6 ประชุมกับชุมชนและประสานงาน

จัดหาพื้นที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา 
รวบรวมวัตถุดิบในการเพาะเห็ด
นางฟ้า 

3 มิถุนายน 2562 *เดินทางไปราชการ 1 วัน 
1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 
2. Mr.Sean Phealay (นักศึกษา) 
3. Miss Vann Sreymao 
(นักศึกษา) 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ 
ความรู้ 

 เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า 

 

14,17,18,19,20,21 
มิถุนายน 2562 

*เดินทางไปราชการ 6 วัน  
1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 
2. Mr.Sean Phealay (นักศึกษา) 
3. Miss Vann Sreymao 
(นักศึกษา) 

8 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลผล
การด าเนินงาน 

24,25,26,27,28 
มิถุนายน 2562 

*เดินทางไปราชการ 5 วัน  
1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 

9 
จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ/จัดท าบทความเรื่องเล่า
ความส าเร็จ 

30 มิถุนายน 2562 1. อ.ดร.เจนจิรา นามี 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
     
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน 
 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชากรในชุมชนมีทั้งหมด 371 คน ครัวเรือนทั้งหมด 113 ครัวเรือน ชาย 
178 คน คิดเป็น 52 เปอร์เซ็นต์ และ หญิง 193 คน คิดเป็น 48 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ผล
จากการวิเคราะห์ตามวุฒิการศึกษาพบว่ามี การศึกษาในชั้นก่อนประถมศึกษา 3 คน คิดเป็น 2 
เปอร์เซ็นต์ การศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3): 90 คน คิดเป็น 69 เปอร์เซ็นต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
13 คน คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ อนุปริญญา/เทียบเท่า 14 คน คิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต์ ปริญญาตรี 11 
คน คิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ และ สูงกว่าปริญญาตรี 0 คน คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ผล
การส ารวจอาชีพของคนในชุมชนที่ตอบแบบสอบถาม อาชีพเกษตรกร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70% อาชีพ
รับจ้าง คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ อาชีพค้าขาย คิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต์ อาชีพราชการ คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ 
และไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์  

 
ภาพที่ 4.1 เพศของประชากรในหมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถาม 

ชาย
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ภาพที่ 4.2 การศึกษาของประชากรในหมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
ภาพที่ 4.3 อาชีพของประชากรในหมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถาม 

 
ประชากรในหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยส่วยใหญ่แล้วท านาซึ่งมีพ้ืนที่ท านาทั้งหมด
1,337 ไร ่จ านวนครัวเรือนที่ท านาทั้งสิ้น 68 ครัวเรือน ผลผลิตข้าวเปลือกที่เก็บเก่ียวได้จะมีปริมาณ
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ของผลผลิตโดยเฉลี่ยไร่ละ 382 กิโลกรัม ราคาขายให้กับพ่อค้าหรือโรงสีข้าวราคาขายข้าวเปลือกได้
เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 13 บาท โดยประชากรส่วนใหญ่มีสิทธิครอบครองที่ดินท ากินซึ่งเป็นที่ดินท ากิน
ของตนเอง และไม่ต้องเช่าอยู่ประมาณ 80 ครัวเรือน ครัวเรือนมีท่ีดินท ากินของตนเอง แต่เช่าเพ่ิม
บางส่วน 1 ครัวเรือน และครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง ต้องเช่าทั้งหมด 1 ครัวเรือน 
 
4.2 ผลการสังเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
 ผลการสังเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนดังแสดงตามรูปที่ 4.4 พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอของคนใน
ท้องถิ่น จากการประชุมประชากรบ้านโนนสูงจะได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า 
ได้รับแนวทางการปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างถูกวิธี ได้รับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนกับผู้มีประสบการณ์โดยตรงและการจัดตั้งกลุ่ม/การรวมกลุ่มและองค์ความรู้  
กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเก่ียวกับการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า 

 
ภาพที่ 4.4 กิจกรรมการคัดเลือกกลุ่มอาชีพของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ชุมชนโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
 จุดแข็ง   
 1. ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการท ากิจกรรมในทุกครั้ง ให้ความ
ร่วมมือเต็มที่ทุ่มเทร่างกาย  และจิตใจ เพ่ือจะให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้น าชุมชนมีความเป็นผู้น าสูง  มีศักยภาพในการบริหารงานซึ่งจะท างานตามขั้นตอนตาม
แผนงานที่วางไว้อีกท้ังชาวบ้านยังให้ความรักและความไว้ใจในตัวผู้น าสูง 
 3. การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ในสังคมชาวบ้าน  จะอาศัยและพ่ึงพากัน อยู่กันฉันพ่ีน้องมีจิตใจ
เอ้ือเฟ่ือเผือแผ่ซึ่งกันและกันจึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง อีกทั้งยังให้
เกียรติซึ่งกันและกัน 
 4. มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จากการสอบถามชาวบ้านโนนสูง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 99.99 จึงมีวัดเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน มีวัด 1 แห่ง คือ  วัดโนนสูง ชาวบ้านใช้วัดเป็นตัวเชื่อม
ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนมาท ากิจกรรมร่วมกัน 
 5. ฝีมือทางหัตถกรรม นอกจากอาชีพทางการเกษตรแล้วชุมชนบ้านโนนสูงยังประกอบอาชีพ
อ่ืนเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะการสานตะกร้าและการทอผ้าพ้ืนเมือง 
 
 จุดอ่อน 
 1. การคมนาคม  เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอและสภาพทางเศรษฐกิจ
ยังไม่ดีเท่าที่ควรท าให้การเดินทางเข้าเมืองเพ่ือท าธุรกิจต่างๆ ยังมีน้อย อีกทั้งพาหนะยังมีน้อย คือ มี
เฉพาะเพียงตอนเช้าเท่านั้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนได้ 
 2. แหล่งน้ า  เนื่องจากภาคอีสานมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในบางปีฟ้าฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาลอีกทั้งแหล่งชลประทานมีน้อย เมื่อถึงฤดูร้อนจึงท าให้ขาดน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 
และใช้ในการเกษตรกรรม ท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนได้ 
 3. เยาวชนรุ่นใหม่ ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นมาก
เท่าที่ควร การที่กลุ่มขาดสมาชิกที่เป็นวัยรุ่น จะท าให้ไม่มีมีผู้สืบทอดวัฒนธรรมที่ผู้ใหญ่คิดขึ้นไม่มี
วัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู 
 4. ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  นับได้ว่าการประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีความ
มากหลากหลายแต่การผลิตรูปแบบเป็นแบบเดิมราคายังคงเดิม  
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 โอกาส 
 1. การได้รับรางวัล เนื่องจากคนในชุมชนมีความรักและสามัคคีมีความขยันอดทน มีการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ อีกทั้งมีผู้น าชุมชนเข้มแข็ง และมีความพร้อมเพียงในการท ากิจกรรม
ต่างๆ จึงน าไปสู่ความส าเร็จ  
 2. มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคารและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
วัด โรงเรียน ท าให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนมีความรู้น าไปสู่
การพัฒนาชุมชนในอนาคต การด าเนินงานไปในทางเดียวกันจึงท าให้การท างานของชุมชนร่ วมกับ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Home stay) ได้เนื่องจากชุมชนมีความสามัคคีมี
ความเป็นระเบียบวินัย จึงเหมาะแก่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ( Home stay) 
นอกจากนั้นแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จึงเหมาะสมใน
การพัฒนาด้านนี้ 
 5. การท าเป็นหนังสือเผยแพร่ วัฒนธรรมไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมให้
เป็นที่รู้จัก หรือเป็นการชักชวนให้อยากมาเที่ยวในงานประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้านท าให้หมู่บ้านมี
รายได้จากการท่องเที่ยว 
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ การที่จะต้อง
ปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้วให้มีการพัฒนาคุณภาพ ยิ่งขึ้นท าให้มีรูปแบบที่หลากหลายและถูกตาถูกใจ
ของลูกค้า อีกมากมายอีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วย  
 
อุปสรรค 
 1. สมาชิกในชุมชนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร เนื่องจากสมาชิกในชุมชนบางคนยัง
มีความขัดแย้งในตัวบุคคล ยังไม่พอใจในการด าเนินงานของชุมชนจึงท าให้เกิดความขัดแย้งกันเป็นครั้ง
คราว 
 2. ที่ตั้งของชุมชนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 77 กิโลเมตร ท าให้เกิดความล าบากต่อการ
ติดต่อทางราชการเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก 
 3. สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีความรู้ ความช านาญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ส่งผล
ท าให้ผลงานบางอย่างไม่ทันเวลา ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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 4. สินค้าต่างๆมากมายแต่มีความซ้ าซ้อนกัน กับสินค้าของชุมชนอ่ืนที่มีสินค้าประเภท
เดียวกันดังนั้นจะต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดทางการบริหารให้เข้มแข็ง เพราะเราไม่สามารถรู้
ได้ว่า วิธีการของคู่แข่งที่ใช่อยู่เพราะบางครั้งสินค้าเหมือนกันราคาต่างกันจึงท าให้เสียโอกาสในการจัด
จ าหน่ายไป  และในเรื่องของราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งเราไม่สามารถ  ที่จะ
ก าหนดราคาในการจ าหน่ายเองได้  เกษตรกรไม่สามารถที่จะต่อรองในเรื่องของราคาได้   
 5. ในส่วนของกลุ่มอาชีพของชุมชนนั้นเพ่ือขจัดอุปสรรคต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  ควรมีการจัดระบบ
ให้ถูกต้องโดดเด่นในเรื่องมาตรฐานของสินค้า และที่ส าคัญจะต้องมีความเข้มแข็งในกลุ่มด้วย เพ่ือให้
ได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งๆข้ึนไป 
 
4.4 ผลส าเร็จในด าเนินโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ผลจากการสังเคราะห์และวิเคราะห์บริบทของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และความ
ต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนมีความต้องการที่จะสร้างหรือประกอบอาชีพใหม่ โดยอาชีพที่
ประชาชนสนใจและอยากที่จะเรียนรู้เป็นอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากชาวบ้านพอมีความรู้พ้ืนฐาน
และมีต้นทุนทางวัตถุดิบอยู่บางส่วนภายในชุมชน ซึ่งผลของการด าเนินโครงการในกระบวนการต้นน้ า 
คือการที่เราศึกษาบริบทของชุมชนจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลของชุมชน น าข้อมูลที่ได้มา
ท าการวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนเพ่ือก าหนดหรือร่วมกันคิดเพ่ือสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน จาก
การลงความเห็นของคนในชุมชนด้วยกันเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.5  
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ภาพที่ 4.5 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับต้นน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
 

 กระบวนการกลางน้ า ประกอบไปด้วยการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยกลุ่มผู้ที่
สนใจจะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเพาะ
เห็ดนางฟ้าโดยตรง เพ่ือให้ชาวบ้านมีก าลังใจในการประกอบอาชีพและมีที่ปรึกษาให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์ในระหว่างการท าโครงการ ดังแสดงในภาพที่ 4.6 และผลที่ได้จาก
กระบวนการปลายน้ าคือ ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเห็ด รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายเห็ดนางฟ้า ดัง
แสดงภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.6 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับกลางน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
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ภาพที่ 4.7 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับปลายน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
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4.5 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายได้จากการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรที่ได้จากการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า จะมีต้นทุนดังนี้ 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า 33,060 บาท ค่าใช้จ่ายในการท าโรงเรือนไม่มี เนื่องจาก
เราใช้โรงสีข้าวชุมชนเก่ามาดัดแปลงท าเป็นโรงเห็ด ชั้นที่ใช้ในการวางเห็ดท าจากไม้ไผ่ที่สามารถหาได้
ภายในชุมชน เห็ดนางฟ้าเราจะขาย 2 แบบ คือ ขายแบบก้อนเห็ดพร้อมเปิดดอก ราคาก้อนละ 10 
บาท และขายแบบเป็นเห็ดสด ราคากิโลกรัมละ 80 บาท 
 ดังนั้น ต้นทุนในการท าก้อนเห็ด 33,060 บาท ผลิตก้อนเห็ดได้ 5,000 ก้อน เฉลี่ยก้อนละ 6 
บาท  
ราคาขายก้อนเห็ดพร้อมเปิดดอก ก้อนละ 10 บาท ขายได้จ านวน 1,000 ก้อน = 10,000 บาท 
ราคาขายเห็ดสด 400 กิโลกรัมต่อเดือน = 32,000 บาท  
ราคาเฉลี่ยต่อวัน = 32,000+10,000 = 42,000 บาท 
จะคืนทุนภายใน 24 วัน กลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดจะแบ่งสัดส่วนของรายได้เป็น เงินลงทุน (60%) : เงิน
บันผล (30%) : เงินกองกลาง (10%) 
รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1,260 บาท/คน/เดือน  
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
บ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งเป้าหมายของโครงการไว้ 
3 ข้อ คือ 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2. เพ่ือพัฒนา
อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย  3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็น
เป้าหมาย หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้ส่งเสริม
อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน บทสรุปการถอดบทเรียนและ
รวบรวมความรู้ คือประชากรบ้านโนนสูงได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า ได้รับ
แนวทางการปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างถูกวิธี ได้รับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนกับผู้มีประสบการณ์โดยตรง หัวข้อส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือการจัดตั้งกลุ่ม
การรวมกลุ่มและองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า องค์ความรู้บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) จากการลงพ้ืนที่และ
ปฏิบัติงานจริงท าให้ได้รับกระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า การมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนแนวปฏิบัติที่ดีที่
ได้จากโครงการ (Best Practice) คือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และส่วน
ต่างๆ โดยการร่วมกันลงมือปฏิบัติท าให้เกิดความส าเร็จ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  และ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor: KSF)  คือประชาชนมีการรวมกลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้า
กันอย่างเข้มแข็งและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม มีการศึกษากระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้าจากผู้ที่
ประสบความส าเร็จมากก่อน และเห็นแนวทางการที่จะรวมกลุ่มประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ
ตาม 
 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า การเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการเพาะเห็ด
นางฟ้ารวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการท างานและการมีส่วนร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน  
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ภาคผนวก ก 
 

ตัวอย่างแบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 
 

แบบสัมภาษณ์เลขที่………….. 
ผู้สัมภาษณ…์…………………….. 

แบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน)  
บ้านโนนสูง ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

เก็บข้อมูลวันที่………...….เดือน…………...…………….พ.ศ.2561 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล………………………………………………………………………………......... 
บ้านเลขที่…................หมู่ที่ 2 บ้านโนนสูง ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ค าช้ีแจง : ให้ใส่เครือ่งหมาย  ใน ( ) หรอืเติมข้อความทีต่รงกับความคดิเห็นของผูต้อแบบสอบถามมากทีส่ดุ 

ตอนที่  1  :  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1  เพศ   (     )  1. ชาย       (     )  2.หญิง     
1.2  อายุ………………..ปี 
1.3 ศาสนา      

(     ) 1. พุทธ   (     ) 2.คริสต์  (     )  3.  อิสลาม (     )  4.  อ่ืนๆ (ระบุ) …………… 
1.4 การศึกษา 

(     )  1. ไม่เคยเรียน    (     )  2. ประถมศึกษา 
(     )  3.  มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3   (     )  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
(     )  5. ปวช.     (     )  6. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า / ปวส. 
(     )  7. ปริญญาตรี    (     )  8. สูงกว่าปริญญาตรี 

1.5 อาชีพ 
      (     )  1. ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (     )  2. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน          
 (     )  3. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน      
 (     )  4. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว       
    (     )  5. เกษตรกรที่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง                          
 (     )  6. เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
 (     )  7. รับจ้างทั่วไป    
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 (     )  8. กรรมกร 
 (     )  9. นักเรียน/นักศึกษา                                                    
 (     ) 10. แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
 (     ) 11. ว่างงาน/ไม่มีงานท า                                                   
 (     )  12. ขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  รถตู้  แท็กซี่)  
 (     )  อ่ืน  ๆระบุ................................................................. 
1.6 รายได้ของท่านเฉลี่ยต่อเดือน (รายได้ที่เป็นตัวเงินเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
 (     )  1. ไม่มีรายได้    (     )  2. ต่ ากว่า  1,500   บาท    
 (     )  3. 1,500  – 3,000  บาท            (     )  4.  3,001 –  5,000   บาท              
 (     )  5.  5,001 – 10,000 บาท            (     )  6.  10,001 –  15,000  บาท                                                                                         
 (     )  7. 15,001 – 30,000   บาท         (     )  8. 30,001 – 50,000 บาท                 
 (     )  9. 50,001  – 100,000 บาท         (     )  10. มากกว่า 100,000 บาท     
1.7  สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ 

(     )  1. เป็นหัวหน้าครัวเรือน   (     )  2. คู่สมรสของครัวเรือน 
(     )  3. บุตร / บุตรเขย / บุตรสะใภ้ ของครัวเรือน (     )  4. บิดา / มารดา / ของหัวหน้า
ครัวเรือน 

 (     )  5. ญาติ / พี่ / น้อง ของหัวหน้าครัวเรือน (     )  6. อื่น ๆ  (ระบุ)…… 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า)  ทั้งหมด.....................คน  โดยแบ่งเป็น 

เพศชาย.......................คน  เพศหญิง .....................คน 
2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า.................... คน 
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน      .................... คน   จ าแนกเป็น 
  1.  เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน  .............  คน             2. เรียนหนังสือ  .............  คน   
 3.  คนชรา                  .............  คน 4. พิการ .............  คน   
 5.  ตกงาน/ก าลังหางาน   .............  คน  6. อ่ืนๆ ระบุ .............  คน   
2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า ทั้งหมด.....................คน  
2.5  อาชีพหลักของครัวเรือน 

(    ) 1. รับจ้างทั่วไป  
(    ) 2. เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 
(    ) 3. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน 
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(    ) 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง 
(    ) 5. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
(    ) 6. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
(    ) 7. อื่น ๆ ระบุ............................................................ 

2.6 อาชีพรองของครัวเรือน 
(    ) 1.ไม่มี  
(    ) 2. ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน    
(    ) 3. เกษตรกรรม(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) 
(    ) 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง     
(    ) 5. รับจ้างทั่วไป  
(    ) 6. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
(    ) 7. อื่น ๆ ระบุ............................................................ 

2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั้งหมดประมาณ....................................บาท/เดือน 
(    ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน  (    )  2. ระหว่าง  5,001 – 10,000 บาท/เดือน 
(    ) 3. ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน(    )  4. ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/

เดือน 
(    ) 5. ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน(    )  6. ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท/

เดือน 
(    ) 7. ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน(    )  8. มากกว่า 35,000 บาท/เดือน 

2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั้งหมดประมาณ....................................บาท/เดือน 
(    ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน  (    )  2. ระหว่าง  5,001 – 10,000 บาท/เดือน 
(    ) 3. ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน(    )  4. ระหว่าง  15,001 – 20,000 บาท/

เดือน 
(    ) 5. ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน(    )  6. ระหว่าง  25,001 – 30,000 บาท/

เดือน 
(    ) 7. ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน(    )  8. มากกว่า 35,000 บาท/เดือน 

2.9 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของท่านเป็นอย่างไร 
(    )  1. รายได้กับรายจ่ายพอๆ กัน    (    )  2. รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือ

เก็บ 
(    )  3. รายได้น้อยกว่ารายจ่าย  (    )  4. อ่ืนๆ(ระบุ)……………………..........…… 
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2.10  ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินหรือออมทรัพย์หรือไม่ (    ) 1. ไม่มี (    ) 2. มี 
รายละเอียดวิธีการออม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
1. ฝากธนาคาร/ สถาบันการเงิน  เป็นเงิน ...................................บาท 
2. ฝากสหกรณ์    เป็นเงิน ...................................บาท 
3. ซื้อประกัน    เป็นเงิน ...................................บาท 
4. เก็บไว้ในบ้าน    เป็นเงิน ...................................บาท 
5. อ่ืนๆ ระบุ................................  เป็นเงิน ...................................บาท 

2.11 ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านมีการลงทุนหรือไม่ (    ) 1. ไม่มี  (    ) 2. ม ี
รายละเอียดวิธีการลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
1. ซื้อที่ดิน     เป็นเงิน ...................................บาท 
2. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้าน, ตึกแถว)  เป็นเงิน ...................................บาท 
3. ซื้อทอง     เป็นเงิน ...................................บาท 
4. ซื้อเครื่องประดับที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ เป็นเงิน ...................................บาท 
5. ซื้อทรัพย์สินอื่น (นอกจาก 1-4)  เป็นเงิน ...................................บาท 
6. ซื้อพันธบัตร/ หุ้นกู้   เป็นเงิน ...................................บาท 
7. ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์   เป็นเงิน ...................................บาท 
8. ซื้อสลากออมสิน    เป็นเงิน ...................................บาท 
9. ซื้อหุ้นสหกรณ์    เป็นเงิน ...................................บาท 
10. ปล่อยกู้     เป็นเงิน ...................................บาท 
11. ลงทุนค้าขาย    เป็นเงิน ...................................บาท 
12. ลงทุนด้านเกษตรกรรม   เป็นเงิน ...................................บาท 
13. อ่ืนๆ ระบุ................................  เป็นเงิน ...................................บาท 

2.12  ก่อนรอบปีส ารวจครัวเรือนของท่านมีเงินเก็บสะสมหรือไม่ (    ) 1. ไม่มี   (    ) 2. มี 
เป็นจ านวนเงิน ...................................... บาท ปัจจุบัน คงเหลือ....................... บาท 
วัตถุประสงค์การออม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

 (    ) 1.เพื่อการลงทุน  (    ) 2.เพื่อการอุปโภคบริโภค (    ) 3.เพื่อ
การศึกษาของบุตร 
 (    ) 4.เพื่อการรักษาพยาบาล (    ) 5.เพื่อการท าประกันชีวิต (    ) 6.เพื่อปล่อยกู้ 

(    ) 7.อื่นๆ 
2.13  ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนี้มานานเท่าใด 
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(    )  1.  อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม  
(    )  2.  ย้ายมาจากที่อ่ืน โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาแล้ว………………..ป ี

2.14  ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนหรือไม่         
(    ) 1. คิดจะย้าย  (    ) 2. ไม่คิดจะย้าย     
(    ) 3. ไม่แน่ใจ เหตุผลประกอบ.............................................................................  

ตอนที่ 3  : ข้อมูลด้านสังคม 
3.1 ครัวเรือนนี้ มีผู้สูงอายุ หรือไม่ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

(    ) 1. มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)  
3.2 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ
ได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือ
ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่   
  (    ) 1. ได้รับทุกคน  (    ) 2. ไม่ได้รับ.......................คน  
3.3 ครัวเรือนนี้ มีผู้พิการ หรือไม่ 

(    ) 1. มี.......................คน (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.6)  
3.4  ผู้พิการตามข้อ 3.3 มีบัตรประจ าตัวคนพิการหรือไม่ 

 (    ) 1. มีทุกคน   (    ) 2. ไม่มี.......................คน 
3.5 ผู้พิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  และ
ได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือ
ชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่  

(    ) 1. ได้รับทุกคน  (    ) 2. ไม่ได้รับ.......................คน 

3.6 ครัวเรือนนี้ มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือไม่   
(    ) 1. มี.......................คน (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.8)  

3.7 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลเอาใจใส่ด้านสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมู่บ้าน
หรือชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม่ 

(    ) 1. ได้รับทุกคน  (    ) 2. ไม่ได้รับ.......................คน 

3.8 ในรอบปีที่ผ่านมา คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น หรือไม่ 

(    ) 1. มีส่วนร่วม  (    ) 2. ไม่มีส่วนร่วม 
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ตอนที่ 4  : ข้อมูลด้านการศึกษา 
4.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุ 3 - 5 ปี หรือไม่  

(    ) 1.  มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.3) 
4.2 เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
ศาสนา อนุบาลชนบทโรงเรียนอนุบาล เป็นต้น หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ของเด็กก่อนวัยเรียน ทุกคนหรือไม่ 

(    ) 1. ได้รับบริการทุกคน  (    ) 2. ไม่ได้รับบริการ.............................. คน 
4.3 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุ 6 - 14 ปี หรือไม่  

(    ) 1.  มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.8) 
4.4 เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เข้าเรียน ชั้น ป.1 - ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) ทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1. ได้เรียนทุกคน   (    ) 2. ไม่ได้เรียน...........คน 
4.5 เด็กท่ีได้เรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม่  

(    ) 1. มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.7) 
4.6 เด็กท่ีออกกลางคันไปท าอะไร 
(    ) 1. เรียนต่อ กศน/การศึกษาผู้ใหญ่...........คน (    ) 2. ศึกษาเองที่บ้าน(โฮมสคูล)..............คน 
(    ) 3. เรียนต่อต่างประเทศ...........................คน (    ) 4. ไม่ได้เรียนต่อแต่ท างาน...................คน 
(    ) 5. ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้ท างาน.............คน 
4.7 เด็กอายุ 6 - 14 ปี มีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูข่าวสาร 
สารคดี การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาความรู้ เป็นต้น  โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
4.8 ในรอบปีทา่นมา ครัวเรือนนี้ มีเด็กจบชั้น ม.3 หรือไม่ 

(    ) 1.  มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.12) 
4.9 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1.  ได้เรียนทุกคน   (    ) 2. ไม่ได้เรียน...........คน 
4.10 เด็กท่ีได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่ามีการออกกลางคัน หรือไม่ 

(    ) 1. มี.......................คน  (    )  2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.12) 
4.11 เด็กท่ีออกกลางคัน ไปท าอะไร  
(    ) 1. เรียนต่อ กศน/การศึกษาผู้ใหญ่...........คน  (    )  2. ศึกษาเองที่บ้าน(โฮมสคูล)..............คน 
(    ) 3. เรียนต่อต่างประเทศ............................คน     (    ) 4. ไม่ได้เรียนต่อแต่ท างาน.................คน 
(    ) 5. ไม่ได้เรียนต่อและไม่ได้ท างาน.....................คน 
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4.12 เด็กอายุ 15 - 18 ปี มีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดู
ข่าวสาร สารคดี การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาความรู้ เป็นต้น   โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ระบุ) 
.............ชั่วโมง/สัปดาห ์
4.13 ครัวเรือนนี้  มีคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเทา่ และยังไม่มีงานท า หรือไม ่

(    ) 1.  มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4.17) 
4.14 คนในครัวเรือน ตามข้อ 4.13 ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1. ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน(ขา้มไปข้อ 4.17) 
(    ) 2. ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ...................คน 

4.15 คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพตามข้อ 4.14 แบ่งเป็น 
(    ) 1.  ผู้ที่จบ ม.3 ในรอบปีที่ผ่านมา...............คน 
(    ) 2.  ผู้ที่จบ ม.3 ในปีอื่น ๆ.............................คน 

4.16 คนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ตามข้อ 18.2 มีความต้องการฝึกอบรมด้าน
อาชีพกี่คน(ระบุ).......................คน  
4.17 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ปี หรือไม่  

(    )  1. มี.......................คน  (    ) 2.  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5.1) 
4.18 คนอายุ 15 - 59 ปี สามารถ อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ทุกคนหรือไม่  

(    ) 1.  ได้ทุกคน   (    ) 2.  ไม่ได้...................คน 
4.19 คนอายุ 15 - 59 ปี สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ ทุกคนหรือไม่ 

(    ) 1. ได้ทุกคน    (    ) 2. ไม่ได้...................คน 
ตอนที่ 5  : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
5.1 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ปี หรือไม่(ไม่นับรวมผู้ที่ก าลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ประกอบ
อาชีพ และคนพกิารที่มาสามารถช่วยเหลือตนเองได้) 

(    ) 1. มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5.4) 
5.2 คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและมีรายได ้ทุกคน หรือไม ่

(    ) 1. ทุกคน(ข้ามไปข้อ 5.4)  (    ) 2. ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้..................คน 
(    ) 3. ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้..................คน 

5.3 คนอายุ 15 - 59 ปี ที่ไม่มีอาชีพ ตามข้อ 5.2 มีความสมัครใจที่จะประกอบอาชีพ กี่คน 
(ระบุ).......................คน 
5.4 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 60 ปีขึน้ไป หรือไม่ (ไม่นับรวมคนพิการที่ไมส่ามารถช่วยตัวเองได้) 
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(    ) 1. มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5.7) 
5.5 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได ้ทุกคน หรือไม ่

(    ) 1. ทุกคน(ข้ามไปข้อ 5.7)  (    ) 2. ไม่มีอาชีพและไมม่ีรายได้..................คน 
(    ) 3. ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้..................คน 

5.6 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีอาชีพ ตามข้อ 5.5 มีความสมัครใจที่จะประกอบอาชีพ กี่คน 
(ระบุ)....................คน5.7 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้มีรายได้จากข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

1. รายได้จากอาชีพหลักของทุกคนในครัวเรือน ปีละ........................บาท  
2. รายได้จากอาชีพรอง/อาชีพเสริมของทุกคนในครัวเรือนปีละ........................บาท  
3. รายได้อ่ืน ๆ ของทุกคนในครัวเรือน (เช่น ลูกหลานส่งเงินให้ ค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินฝาก 

บ านาญ/เบี้ยยังชีพเงินปันผลหุ้น/สหกรณ์ ฯลฯ ปีละ.......................บาท  
4. รายได้ที่เกิดจากการท า/การปลูก การเลี้ยงสัตว์และการหาไว้กินเอง แล้วคิดค านวณเป็น

จ านวนเงินทั้งหมดปีละ.......................บาท  
5. รวมรายได้ท้ังหมดของครัวเรือน (รายได้จากข้อ 1+2+3+4)  ปีละ.........................บาท  

5.8 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยคนละ (ระบุ) ......................บาทต่อป ี
5.9 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนมีรายจ่ายแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

1. รายจ่ายที่เป็นค้นทุนการผลิต ค่าพันธุ์พืช/สัตว์ค่าปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง/แรงาน ค่าเช่า
ที่ดิน ค่าเครื่องจักร ค่าน้ าฯลฯ ปีละ.........................บาท 

2. รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ได้แก่ ค่าอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ค่ายา ค่า
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่ ยาสีฟัน 
ฯลฯ) ปีละ.....................บาท 

3. รายจ่ายในการอุปโภค บริโภคที่ไม่จ าเป็น ได้แก่ ค่าบันเทิง หวย การพนัน บุหรี่ เหล้า ยา
ดอง น้ าอัดลม ขนมกินเล่น และสินค้าเฟือย ปีละ.........................บาท 

4. รายจ่ายในการช าระหนี้สิน ปีละ.........................บาท 
5. รวมรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน (รายได้จากข้อ 1+2+3+4)  ปีละ.........................บาท  

5.10 ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้ หรือไม่ ตอบเฉพาะข้อที่กู้เงินเท่านั้น  
(กรณีไม่กู้เงินข้ามไป ข้อ 5.12) 

1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
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(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2.  เข้าไม่ถึง 
2) สหกรณ์  

(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2. เข้าไม่ถึง 
 3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  

(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2.  เข้าไม่ถึง 
4) ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม/ธนาคาร SME  

(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2. เข้าไม่ถึง 
5) ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ  

(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2.  เข้าไม่ถึง 
6) สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  

(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2.  เข้าไม่ถึง 
7) ร้านค้า/พ่อคา้/แมค่้า/นายทุน  

(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2. เข้าไม่ถึง 
8) เงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เช่น กองทุนมู่บ้าน เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ฯลฯ 

(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2.  เข้าไม่ถึง 
 9) อื่นๆ (ระบุ) .......................................................... 
5.11 ครัวเรือนได้รับเงินกู้อย่างเพียงพอ หรือไม่ 

(    ) 1.  เพียงพอ (    ) 2.  ไม่เพียงพอ 
5.12 ครัวเรือนนี้ มีหนี้ ผ่านสถาบัน  (    ) 1. ไม่มี (    ) 2. มี...............คน........บาท 
5.13 ครัวเรือนนี้ มีหนี นอกระบบ  (    ) 1. ไม่มี (    ) 2. มี..........คน...........บาท 
ตอนที่ 6  : ข้อมูลด้านสุขภาพ 
6.1 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี หรือไม่  

(    ) 1.   มี.............คน  (    ) 2.  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.9) 
6.2 เด็กอายุไม่เกิน 1 ปี มีน้ าหนักแรกเกิด ไม่น้อยกว่า2,500 กรัม ทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1.  ทุกคน  (    ) 2. น้อยกว่า.............คน 
6.3 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่ 

(    ) 1.  มี.............คน  (    ) 2.  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.4) 
6.4 เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันที่
ส ารวจทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1.  ทุกคน  (    ) 2.  ไม่ได้กิน..............คน 
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6.5 ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปีหรือไม่ 
(    ) 1.  มี.............คน  (    )  2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.7) 

6.6 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกัน ทุกคน 
หรือไม่ 

(    ) 1.  ทุกคน  (    ) 2.  ไม่ได้กิน..............คน 
6.7 ครัวเรือนนี้ มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี หรือไม่ 

(    ) 1.  มี.............คน  (    ) 2.  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.9) 
6.8 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ครบทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1. ทุกคน  (    ) 2.  ไม่ไดร้ับ..............คน 
6.9 ทุกคนในครัวเรือนได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานครบทั้ง 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

รายการ 
ให้ใส่เครื่องหมาย   √  

ใช่ ไม่ใช่ 
6.9.1 ถ้ากินอาหารบรรจุส าเร็จ ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่นเกลือเสริม
ไอโอดีน น้ าปลา น้ าส้มสายชู อาหารกระป๋องนม อาหารกล่อง เป็นต้น  

  

6.9.2 ถ้ากินเนื้อสัตว์ต้องท าให้สุกด้วยความร้อน   
6.9.3 ถ้ากินผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษหรือได้ท า การแช่ด้วยน้ าผสม
ด่างทับทิมหรือน้ ายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้ าสะอาดหลาย ๆ ครั้ง 

  

6.9.4 ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้งและใช้ช้อนกลาง   
6.10 ทุกคนในครัวเรือนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หากไม่ได้ไปรับการรักษาที่สถานีอนามัย คลินิก 
หรือโรงพยาบาล แต่เลือกท่ีจะใช้ยาเพ่ือบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้ 

รายการ 
ให้ใส่เครื่องหมาย   √  

ใช่ ไม่ใช่ 
6.10.1 ใช้ยาสามัญประจ าบ้าน   
6.10.2 ไม่กินยาชุดที่ซื้อจากร้านขายของช า   
6.10.3 ไม่กินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรับปรุงขึ้นเฉพาะ
ส าหรับตน (ยกเว้นยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ) 

  

6.10.4 ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดย
แสดงสรรพคุณเป็นยาเพื่อบ าบัด บรรเทา รักษาโรคซึ่งไม่ตรงกับที่แสดง
ในฉลาก 
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6.11 จ านวนคนในครัวเรือนที่มีประกันสุขภาพ/ สิทธิรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(    )  1. ประกันสุขภาพเอกชน     
(    ) 2. สิทธิข้าราชการ  
(    ) 3. สิทธิประกันสังคม 
(    ) 4. สิทธิส านักงานหลักประกันสุขภาพ    
(    ) 5. อ่ืนๆ(ระบุ)................................. 

6.12 ในรอบปีที่ผ่านมา จ านวนคนในครัวเรือนที่ใช้บริการสถานพยาบาลดังต่อไปนี้ 
(    )  1. สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(    )  2. โรงพยาบาลของรัฐ 
(    )  3. โรงพยาบาลเอกชน  
(    )  4. คลินิก   
(    )  5. อ่ืนๆ (ระบุ) …………................... 

6.13 ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป หรือไม่ 
(    ) 1.  มี.............คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 6.16) 

6.14 ในรอบปีที่ผ่านมา คนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ทุกคน หรือไม่ 
(    ) 1. ได้รับการตรวจทุกคน(ข้ามไปข้อ 6.16) (    ) 2. ไม่ได้รับการตรวจ................คน 

6.15 คนที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามข้อ 6.14 ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1. ได้รับการตรวจทุกคน   (    ) 2. ไม่ได้รับการตรวจ...............คน  
6.16 คนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทุกคนในครัวเรือนนี้ได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 
30 นาที หรือ ได้ออกแรง/ออกก าลังติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที ขึ้นไปรวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 5 วัน หรือไม่ 

(    ) 1. ได้ออกก าลังกายหรือได้ออกแรง/ออกก าลังทุกคน  
(    ) 2. ได้ออกก าลังกาย.......................คน 
(    ) 3. ได้ออกแรง/ออกก าลัง........................คน  
(    ) 4. ไม่ได้ออกก าลังกายหรือไม่ได้ออกแรง/ไม่ได้ออกก าลัง.....................คน 
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ตอนที่ 7  : ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
7.1  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย หรือไม่ (    ) 1.  มี  (    ) 2. ไม่มี  
7.2  ครัวเรือนมีบ้านที่มีสภาพคงทนถาวร หรือไม่ (    ) 1.  มี  (    ) 2. ไม่มี  
7.3  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 
หรือไม่ 

(    ) 1.  มีเพียงพอ  (    ) 2. ไม่เพียงพอ 
7.4 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 2 ปี๊บ) หรือไม่ 

(    ) 1.  มี   (    ) 2. ไม่มี 
7.5 สภาพในบ้านสะอาด ห้องนอนลมพัดผ่านสะดวก ไม่มีฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นอับชื้น ที่หลับนอน 
ข้าวของเครื่องใช้สะอาด มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง 

(    ) 1. มี   (    ) 2. ไม่มี 
7.6 มีที่ประกอบอาหารสะอาดเป็นระเบียบ มีตู้กับข้าวหรือฝาชี มีอุปกรณ์ล้างมือที่ใช้งานได้ดี (เช่น 
สบู่หรือ 
น้ ายาล้างจาน) และมีการก าจัดไขมันก่อนล้าง 

(    ) 1. มี   (    ) 2. ไม่มี 
7.7 มีที่เก็บน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด  

(    ) 1. มี   (    ) 2. ไม่มี 
7.8  มีการก าจัดสัตว์ แมลงที่เป็นพาหะน าโรค ได้แก่ ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ ไม่พบแหล่ง
เพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนอาศัยภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน 

(    ) 1. มี   (    ) 2. ไม่มี 
7.9  มีการจัดการขยะ ดังนี้ 

(1) มีอุปกรณ์ อาทิ ไม้กวาด ถังขยะ ถุงใส่ขยะ (    ) 1. มี (    ) 2. ไม่มี 
(2) มีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท (1.ของเสียอันตราย 2.ขยะรีไซเคิล 3.เศษอาหาร 

4.ขยะอ่ืนๆ) 
(    ) 1. มี  (    ) 2. ไม่มี 

(3) มีการก าจัดขยะ เช่น ส่งให้ อปท. ก าจัด หรือการฝังหลุม (    ) 1. มี (    ) 2. ไม่มี 
7.10 มีร่องระบายน้ าอยู่ในสภาพดี ไม่มีแหล่งน้ าขังในบ้าน และไม่มีการปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า
สาธารณะ  

(    ) 1.  มี  (    ) 2. ไม่มี 
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7.11 มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี ไม่มีการแตกร้าวที่หัวส้วม 
พ้ืนที่ถังส้วม และฝาปิด และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด 

(    ) 1. มี  (    ) 2. ไม่มี 
7.12 มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีท่ีเป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อ่ืนๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบและ 
วางให้พ้นมือเด็ก 

(    ) 1. มี  (    ) 2. ไม่มี 
7.13 มีเสียงดัง อาจสังเกตจากคนที่ยืนห่างกัน 1 เมตร พูดคุยกันแล้วคนฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินว่าอีกฝ่าย
พูดอะไร หรือ ความรู้สึกของบุคคลว่ามีเสียงดังเกิดข้ึนจากสภาพปกติของพ้ืนที่นั้นๆ 

(    ) 1. ไม่ถูกรบกวน (    ) 2. ถูกรบกวน 
7.14 มีความสั่นสะเทือน โดยจากความรู้สึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะ สิ่งของต่างๆ ใน
ครัวเรือน 

(    ) 1. ไม่ถูกรบกวน (    ) 2. ถูกรบกวน 
7.15 มีฝุ่นละออง (1) ฝุ่นขนาดใหญ่ โดยการมองด้วยตาเปล่า (2) ฝุ่นขนาดเล็กสังเกตจากการสะสม
ของฝุ่นบนพ้ืนผิวหน้าของภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน 

(    ) 1.  ไม่ถูกรบกวน (    ) 2. ถูกรบกวน 
7.16 มีกลิ่นเหม็นที่รู้สึกไม่สบาย (โดยสอบถามจากความรู้สึกสัมผัสของบุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป) เช่น 
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ท าให้เกิดความวิตกกังวลรู้สึกอึดอัด เครียด เป็นต้น 

(    ) 1. ไม่ถูกรบกวน (    ) 2.  ถูกรบกวน 
7.17 มีน้ าเสีย โดยการสังเกตจากกลิ่นและสีที่ผิดไปจากธรรมชาติ ไม่ถูกรบกวน 

(    ) 1. ไม่ถูกรบกวน (    ) 2. ถูกรบกวน 
7.18 มีขยะหรือของเสียอันตราย (หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ)โดยการมองเห็นหรือ
สังเกต เช่น ปริมาณขยะล้นจากภาชนะรองรับขยะกลิ่นเหม็นจากขยะ ของเสียอันตรายไม่มีการแยก
ทิ้งอย่างถูกต้อง 

(    ) 1. ไม่ถูกรบกวน (    ) 2. ถูกรบกวน 
7.19 ครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้แหล่งใด 

(    ) 1. แหล่งอุตสาหกรรม (    ) 2. แหล่งเกษตรกรรม (    ) 3. อ่ืน
(ระบุ)....................... 
7.20 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี หรือไม่ 

1) มีการป้องกันอุบัติภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ  (    ) 1.  มี  (    ) 2. ไม่มี 
2) มีการป้องกันอุบัติภัยเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  (    )  1. ม ี  (    ) 2. ไม่มี 
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3) มีการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพเช่น ปฏิบัติตามค าแนะน าใน
การใช้สารเคมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(การสวมแว่นตาหน้ากากหรือ
ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ฯลฯ) 

(    ) 1. มี  (    )  2. ไม่มี 
4) มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติ (    ) 1. มี (    ) 2. ไม่มี 

7.21 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม่ประสบภัย (ข้ามไปข้อ 7.23) 
(    ) 1. ประสบภัย  (    )  2.ไม่ประสบภัย 

7.22 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ ด้านใดบ้าง ระบุได้มากกว่า 1 ด้าน 
(    ) 1. อุทกภัย   (    ) 2. วาตภัย  (    ) 3. อัคคีภัย  
(    ) 4. ดินโคลนถล่ม  (   ) 5.แผ่นดินไหว (    ) 6. อ่ืนๆ.ระบ.ุ........... 

7.23 ในรอบปีที่ผ่านมา มีคนในครัวเรือนที่ได้รับ ความเจ็บป่วย 
จากการท างาน จนเป็นเหตุให้ต้องหยุดงาน หรือไม่ 

(    ) 1.  มี................คน  (    ) 2. ไม่มี 
7.24 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกฆ่าตาย หรือไม่    

(    ) 1.  มี   (    ) 2. ไม่มี 
7.25 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกท าร้ายร่างกาย กระท าอนาจารข่มขืน กระท าช าเราหรือไม่ 

  (    )  มี    (    ) 2.  ไม่มี 
 7.26  ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีคนถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

หลอกลวงให้เสียทรัพย์หรือไม่     
           (    ) 1.  มีมูลค่าทรัพย์สินที่เสียไป...............บาท  (    ) 2.  ไม่มี  
 7.27 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือไม่  

          (    ) 1. ถูกบุกรุก  (    ) 2. ไม่ถูกบุกรุก 
 7.28 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนนี้ มีอาชญากรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง หรือไม่ 
         (    ) 1.  มี  (    ) 2. ไม่มี 
7.29 ทุกคนในครัวเรือนนี้ ดื่มสุรา หรือไม่ 
       (    ) 1. ไม่ดื่มสุราทุกคน 
    (    ) 2. ดื่มสุรา ต่ ากว่า 15 ปี.............คน 15-19 ปี ..................คน 20 ปีขึ้นไป...........คน 
7.30 ทุกคนในครัวเรือนนี้ สูบบุหรี่ หรือไม่ (ยาสูบ ยาเส้น หรือยามวน) 
        (    ) 1. ไม่สูบบุหรี่ทุกคน  (    ) 2. สูบบุหรี่...................คน   

 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุน่ อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

63 

 

ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวเจนจิรา นามี 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552-2555  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) 
สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  พ.ศ. 2555-2557  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   พ.ศ. 2557-2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  

ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว  
หัวหน้าโครงการวิจัย :   
   1. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนบ้านโนนสูง หมู่ 2 ต าบลโนนหมากมุ่น อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
แหล่งทุน: งบประมาณผแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. การส ารวจและประเมินผลศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. งานวิจัยความหลากหลายของแมงมุมและแมลงและบทบาทศัตรูธรรมชาติในระบบการ
ปลูกบัวบกอินทรีย์ 
แหล่งทุน: ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญา(ทุน วช.) 
ผู้ร่วมวิจัย :  

1. การส ารวจชนิดแมลงศัตรูบัวบกและการป้องกันก าจัด 
แหล่งทุน: ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2558 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. บทบาทของแมงมุมแมงมุมสุนัขป่า (Lycosa pseudoannulata) ต่อประชากรเพลี้ย
จักจั่นฝอย (Balclutha sp.) ในบัวบก 
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แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผลงานทางวิชาการ 
เจนจิรา นามี  และสุวรินทร์ บ ารุงสุข. 2561. รายงานใหม่ของแมลงวันทอง Bactrocera sp.nr.tau 
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