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 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้
โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทเป็น
การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) เพ่ือ เข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน 
และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไปถึงกระบวนการตั้ง
ค าถามและการไตร่ตรองเพ่ือสะท้อนความคิดและการรับฟัง (Reflective Questioning and 
Listening) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประชาชนได้เห็นพ้องต้องกันว่า
ควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ าพริก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น มีการด าเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง 
มีทักษะพ้ืนฐานในการท าน้ าพริกที่ดีอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าน้ าพริกที่ครบ
ครัน แต่ผลิตภัณฑ์น้ าพริกของกลุ่มยังขาดความหลากหลาย รวมถึงขาดความรู้ด้านสุขศาสตร์ในการท า
น้ าพริก การยืดอายุการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบออนไลน์ 
ผู้ด าเนินโครงการได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis เพ่ือ
สังเคราะห์กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ผลจากการด าเนินโครงการพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกดีขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้เป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในการ
ด าเนินโครงการได้เป็นอย่างดีและประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือและสนใจโครงการเป็นอย่างมาก มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2,100 บาท/คน/เดือน 
(ตั้งเป้าหมาย 1,000 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
เพ่ือให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพ่ือรับใช้
สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการ
ท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี้ 
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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 ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 
 

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

พื้นที่  บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 คน 
2.  จ านวนผลิตภัณฑ์น้ าพริกที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
3. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนเป้าหมาย 1,000 บาท/ครัวเรือน (ในระยะเวลา 1 
เดือน นับตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจกรรมระยะที่ 2) 

เชิงคุณภาพ   
1. กลุ่มอาชีพท าน้ าพริก มีทักษะ ความรู้ ด้านการท าน้ าพริกท่ีถูกสุขลักษณะ 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาของบ้านถาวรสามัคคี 
 บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แยกเขตการ
ปกครองออกมาจากบ้านโคกสามัคคี เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพ่ือให้เป็นต านานของความสมัคร สมาน 
สามัคคีที่มีมาตั้งแต่สมัยรวมกับบ้านโคกสามัคคี และความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน จึงเป็นที่มา
ของหมู่บ้าน “ถาวรสามัคคี”  

 ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว
ทั้งหมด จ านวน 2 คน ดังนี้ 

 นายธงชัย ประเสริฐศรี   ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2543-2559 
 นายสมพร หาญชัย  ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2549-ปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 2.1 นายสมพร หาญชัย (ซ้าย) ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

2.2 ข้อมูลด้านสภาพนิเวศวิทยา 
สภาพทางภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มสลับกับพ้ืนที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทราย มีการ

ระบายน้ าและอากาศดี มีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เพราะความสามารถ
ในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย ล าน้ าที่ส าคัญ คือ คลองห้วยยาง 

 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 4 

 

 
ภาพที่ 2.2 ลักษณะดินของหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 
2.3 ข้อมูลด้านสภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม   

การปลูกพืช 
ชาวบ้านในบ้านถาวรสามัคคีประกอบอาชีพท านา จ านวน 154 ราย การท านาปลูกข้าว  ฤดู

ท านาของชาวบ้านโดยทั่วไปจะท าในฤดูฝนที่เรียกว่า การท านาปี ในการปลูกข้าว ชาวบ้านจะพิจาณา
ดูลักษณะของพ้ืนที่ปริมาณน้ าว่าเหมาะที่จะปลูกข้าวด้วยวิธีการใด จึงจะได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งชาวบ้าน
มีการท านาทั้งการท านาด า การท านาหว่าน และการท าไร่ข้าวเนื่องจากเป็นพ้ืนที่อาศัยน้ าฝนเพียง
อย่างเดียวเป็นหลัก พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไวต่อช่วงแสง  ขาวดอกมะลิ  105 
รองลงมาเป็น เหลืองประทิวและขาวตาแห้ง มีพันธุ์พ้ืนเมืองเล็กน้อย เช่น ข้าวเหลือง และ ขาวกอ
เดียว กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมหรือหน่วยแผนที่ดินต่างกัน มีการจัดการเพาะปลูกและ
การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม สามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย 382 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้งจะไม่มีการท า
นาปลูกข้าวของชาวบ้านในพ้ืนที่ เนื่องจากในพ้ืนที่บ้านถาวรสามัคคี ได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบ
ภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2559 จึงไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรในฤดูแล้ง  

หลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เกษตรกรจะเลือกปลูกพืชรองชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่
ปลูกมันส าปะหลัง และอาจมีพืชชนิดอ่ืนให้พบเห็นได้บ้าง เช่น ยูคาลิปตัส ไผ่ ล าไย มะเขือ เป็นต้น  
(ภาพท่ี 2.3-2.5) 

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางรายที่มีพ้ืนที่ติดกับแหล่งชลทานของหมู่บ้าน เลือกปลูกข้าวโพด
หวานพันธุ์ sweet white 25 ในช่วงฤดูแล้ง หลังจากช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าวไปแล้ว โดยถูกยกให้
เป็นข้าวโพดหวานที่ขึ้นชื่อท่ีสุดในจังหวัดสระแก้ว (ภาพท่ี 2.6-2.7) 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 5 

 

 
         ภาพที่ 2.3 การปลูกมันส าปะหลังสลับด้วยยูคาลิปตัสของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 

 
          ภาพที่ 2.4 สวนไผ่ และการปลูกไผ่โดยการปักท่อนพันธุ์ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 

 
     ภาพที่ 2.5 สวนมะเขือและล าไย ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 6 

 

 
ภาพที่ 2.6 ข้าวโพดหวานพันธุ์ sweet white 25 ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 

 
ภาพที่ 2.7 ข้าวโพดหวานที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 
ปัญหาด้านการปลูกพืช   
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการปลูกพืชคือการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง จึงส่งผลให้เกษตรกรเลือก

ที่จะปลูกพืชที่มีความต้องการน้ าน้อย ได้แก่ มันส าปะหลัง ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าวที่
ปลูกในช่วงฤดูฝนมาก่อนหน้านี้ (ภาพท่ี 2.8) 
 

 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 7 

 

 
 ภาพที่ 2.8 ไร่มันส าปะหลัง และถังเก็บน้ าในไร่ไว้ใช้ในหน้าแล้ง ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 
 

การเลี้ยงสัตว์ 
ด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี ส่วนใหญ่คือโคเนื้อ ซึ่งเป็น

ผลมาจากโครงการโคบาลบูรพา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพ้ืนที่ของหมู่บ้านถาวรสามัคคี
ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน สภาพดินขาดความสมบูรณ์ แล้งซ้ าซาก ปลูกพืชผักไม่ได้ผล จึงได้รับ
การช่วยเหลือฟ้ืนฟูโดยการเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรอ่ืนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงโคเนื้อ  โดย
หมู่บ้านถาวรสามัคคีมีผู้สนใจเข้าร่วม 60 ครัวเรือน โดยคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ คือ เกษตรกรจะต้องมีที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่โครงการมาตั้งแต่ปี 2557 -2560 
และมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 ไร่ต่อราย หลังผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและอบรมเรียบร้อยแล้ว 
เกษตรกรจะได้รับเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ใช้ก่อสร้างโรงเรือนรายละ 
58,000 บาท และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต้องท าสัญญากู้ยืมโคเนื้อเพศเมียลูกผสมพ้ืนเมืองรายละ 5 ตัว 
เพ่ือน าไปเลี้ยงจนได้ลูกและส่งคืนลูกโคเพศเมียอายุ 12 เดือน ให้โครงการ 5 ตัว เพื่อน าไปให้เกษตรกร
รายใหม่ยืมไปเลี้ยงต่อ เกษตรกรที่ท าสัญญากู้ยืมโคจึงได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของโครุ่นแรกเต็มรูปแบบ ซึ่ง
บางรายได้มีการถอนตัว เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะน้ าแล้ง ไม่มีอาหารที่จะน ามาให้วัวกิน  
(ภาพท่ี 2.9) 

ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์   
ปัญหาในด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ จากโครงการโคบาลบูรพา คือการขาดแคลน

พืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง โดยจากการที่หมู่บ้านถาวรสามัคคีมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา
จ านวนทั้งสิ้น 60 ครัวเรือน โดยได้โคเนื้อมาครัวเรือนละ 5 ตัว รวมมีจ านวนโคเนื้อในพ้ืนที่หมู่บ้าน 
300 ตัว และโครงการได้ก าหนดว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 ไร่ต่อราย จาก
การสัมภาษณ์นายสมพร หาญชัย ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ได้ยอมรับว่าเกษตรกรบางส่วนมีพ้ืนที่จริงใน
การปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่ถึง 5 ไร่ ประกอบกับช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าในการจัดการแปลงหญ้า
อาหารสัตว์ ท าให้โคบางตัวตายไปเนื่องจากได้รับอาหารไม่เพียงพอ โดยวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เลือกใช้ฟางข้าวอัดก้อนใช้เลี้ยงโคเป็นอาหารหยาบหลักในช่วงหน้าแล้ง โดยจาก
การสัมภาษณ์พบว่าราคาของฟางอัดก้อนอยู่ที่ 25-35 บาท/ก้อน (ภาพท่ี 2.10-2.13) 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 8 

 

  
ภาพที่ 2.9 โคเนื้อในโครงการโคบาลบูรพา ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 

 
ภาพที่ 2.10 หญ้ารูซี่ที่ปลูกภายในบ้านของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 9 

 

 
ภาพที่ 2.11 แปลงหญ้าเนเปียร์ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคีในฤดูแล้งที่ขาดน้ า 

 

 
ภาพที่ 2.12 ฟางข้าว อาหารหยาบหลักของโคของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคีในฤดูแล้ง 

 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 10 

 

 
ภาพที่ 2.13 แปลงหญ้ารูซี่ของเกษตรกรในหมู่บ้านถาวรสามัคคีท่ีมีพ้ืนที่ใกล้แหล่งชลประทาน 

 
2.4 ข้อมูลด้านประชากร 

จ านวนครัวเรือน  จ านวนประชากร  เพศ  อายุ 
บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีจ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 174 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด 610 คน แยกเป็นชาย 283 คน และหญิง 327 คน 
รายละเอียดข้อมูลของประชากรดังตารางที่ 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1 จ านวนประชากรตามช่วงอายุของบ้านบ้านถาวรสามัคคี 

ช่วงอายุ 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

อายุ 0 – 2 ปี 11 8 19 
อายุ 3 – 5 ปี 8 19 27 
อายุ 6 – 14 ปี 48 54 102 
อายุ 15 – 17 ปี 25 17 42 
อายุ 18 – 59 ปี 134 164 298 
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น 57 65 122 

 
2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 

การคมนาคมภายในหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว มีถนนทางหลวงชนบท สก. 3007 ตัดผ่ากลางหมู่บ้าน โดยเป็นถนน 2 ช่องจราจร มีสภาพ
ค่อนข้างดี เป็นถนนลาดยางมะตอยชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต ) ส่วนถนนที่แยกเข้าบ้านจะแบ่งออกเป็น



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 11 

 

ด้านซ้ายและขวาสองข้างถนน โดยซอยย่อยที่ใช้ในการเดินทางแยกลงจากถนนเส้นหลัก ในระหว่าง
หมู่บ้านจะเป็นถนนลูกรังเกือบทั้งหมด (ภาพท่ี 2.14) 
 

  
ภาพที่ 2.14 ถนนภายในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 
 ด้านแหล่งน้ าสาธารณูปโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ของหมู่บ้านมีเพียงแหล่งเดียว ได้แก่ 
คลองห้วยยาง ที่ไหลผ่านหมู่บ้านถาวรสามัคคีบางส่วน โดยแบ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กที่เรียกว่าแก้ม
ลิงห้วยยาง และอ่างเก็บน้ าเพื่อการประปาในหมู่บ้านอีก 1 แห่ง (ภาพท่ี 2.15-2.17) 
 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในหมู่บ้านถาวรสามัคคีใช้จากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ใช้อินเตอร์เน็ตจากโครงการเน็ตประชารัฐ 
 

 
ภาพที่ 2.15 แก้มลิงห้วยยาง 
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ภาพที่ 2.16 การใช้น้ าเพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 

 
ภาพที่ 2.17 แหล่งน้ าในหมู่บ้านถาวรสามัคคี 

 
2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
 ลักษณะของครอบครัวในหมู่บ้านบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว มีลักษณะเป็นทั้งครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย โดยประชากรส่วนใหญ่อพยพ
ถิ่นฐานมาจาก จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา มีเพียงส่วนน้อยที่มีถิ่นฐาน
ดั้งเดิมอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
จากการสังเกตในการลงพ้ืนที่ไม่พบว่าคนในหมู่บ้านไม่มีความขัดแย้ง หรือความแตกต่างทางสังคม 
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มาจากถิ่นฐานที่คล้ายกัน จึงมีแนวคิดและการด าเนินชีวิตในลักษณะที่
คล้ายกัน 
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 ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ ยาเสพติด และเด็ก
แว้น ที่ออกขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มในเวลากลางคืน โดยผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่า มีวัยรุ่นบางรายใน
หมู่บ้านที่มีการค้าขายยาเสพติด และเสพยาเสพติดเป็นประจ า 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา 
 ด้านการศึกษาพบว่าประชากรในหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคก
สูง จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีโรงเรียนในหมู่บ้านคือ 
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี (เดิมเป็นโรงเรียนของบ้านโคกสามัคคี แต่หลังจากแยกหมู่บ้านในปี พ.ศ.
2543 โรงเรียนมาอยู่ในเขตของบ้านถาวรสามัคคี แต่โรงเรียนยังใช้ชื่อเดิมอยู่)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ วันที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยมีนางอ่ิมอนงค์ ท่าข้าม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนปัจจุบัน โดยมีจ านวน
นักเรียน ทั้งหมด 201 คน แยกได้ดังนี้ 
 ชั้นอนุบาล  มีนักเรียน 41 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน 
 ชั้นประถม (1-6) มีนักเรียน 105 คน แบ่งเป็น 6 ห้องเรียน 
 ชั้นมัธยมต้น (1-3) มีนักเรียน 55 คน แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน 
 โดยโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี มีการเปิดการศึกษาจนถึงระดับมัธยมต้น (ม.3) จากการ
สัมภาษณ์พบว่านักเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมต้นแล้ว ส่วนใหญ่จะไปศึกษาระดับมัธยมปลายต่อที่โรงเรียน
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา บ้านโคกสูง ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่เปิดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะห่างจากโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
ประมาณ 9 กิโลเมตร 
  และยังพบว่า โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีมีจ านวนครูทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็น ชาย 4 
คน และหญิง 14 คน มีอาคารเรียน 3 อาคาร และยังมีอาคารเอนกประสงค์ หอสมุด สนามเด็กเล่น 
และสนามกีฬา 
 
ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 จากการลงพ้ืนที่พบว่า ไม่มีแหล่งบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน หากเจ็บไข้ต้องเดินทางไป
ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองม่วง ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งห่าง
จากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร 
 นอกจากนี้ยังมีบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขของชาวบ้าน โดยมี อสม.ผลัดเปลี่ยน
กันท าหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับถ่ายทอดความรู้และท ากิจกรรมในชุมชน
ร่วมกัน โดยมีนางนภาพร ภูมิเรศสุนทร เป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยด ารงระยะเวลาที่เป็นหัวหน้า อสม. 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นเวลากว่า 20 ปี โดยประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้  
  1.หมู่บ้านปรับพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง-ความดันโลหิตสูง-โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(2552)  
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  2. การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดตั้งภาคีเครือข่ายคนต าบล
หนองม่วงยุคใหม่ร่วมกันไร้พุง (2554)  
  3. ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ (2553)  
  4. ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (2555)  
  5. โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมชุมชน (2556)  
  6. กิจกรรมการันตีคุณภาพร้านโดยอสม. (2554)  
  7. นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (2553)  
  8. นวัตกรรมอาหารปลอดภัย อสม.ใส่ใจผู้บริโภค (2554)  
  จึงส่งผลให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

 

 
ภาพที่ 2.18 นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร หัวหน้ากลุ่ม อสม. บ้านถาวรสามัคคี 

 
ข้อมูลด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ   
 หมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประชากร
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ โดยมีเพียง 1 ครัวเรือนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีสถานที่
ทางศาสนาที่ส าคัญได้แก่ วัดสามัคคีสันติธรรม 
 ด้านข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน หมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แสดงในตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนบ้านถาวรสามัคคี  
ล าดับ ชื่อประเพณี / วัฒนธรรม ช่วงเวลาที่จัด 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ปีใหม่/สวดมนต์ข้ามปี 
ประเพณีสงกรานต์ มีการก่อพระเจดีย์ทราย แห่พระ 

บุญหลักบ้าน 
เข้าพรรษา 

บุญข้าวประดับดิน 
บุญกระยาสารท 

ออกพรรษา 
ลอยกระทง 

มกราคม 
เมษายน 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 

กันยายน-ตุลาคม 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 

 
 ประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และชาวบ้านให้ความส าคัญที่สุดคือ งานบุญหลัก
บ้าน ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี และจุดต าแหน่งที่ตั้งของหลักบ้านจะใช้ในการแบ่งพ้ืนที่
หมู่บ้านระหว่างบ้านโคกสามัคคีและบ้านถาวรสามัคคีด้วย (ภาพท่ี 2.19) 
 

 
ภาพที่ 2.19 หลักบ้าน บ้านถาวรสามัคคี 
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2.7 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 รายได้หลัก 
 ประชากรหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ท านาและปลูกมันส าปะหลัง (86.20 เปอร์เซ็นต์) มีรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 75,000 บาท/ปี ส่วนอาชีพรองคือ เลี้ยงโคเนื้อ รับจ้างทั่วไป ซึ่งพอจะสรุปรายได้ ได้ดังนี้  
 เกษตรกรที่ท านาส่วนใหญ่จะได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 7 ,000 กิโลกรัม/ครัวเรือน ขายได้
กิโลกรัมละ 14 บาท คิดเป็นเงินรายได้ไม่รวมต้นทุน 98,000 บาท 
 ส่วนรายได้จากการปลูกมันส าปะหลังในฤดูแล้ง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัม/ครัวเรือน 
ขายได้กิโลกรัมละ 3 บาท คิดเป็นเงินรายได้ไม่รวมต้นทุน 12,000 บาท 
 ดังนั้นผลผลิตทางการเกษตรหลักของหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จึงได้แก่ ข้าว และมันส าปะหลัง ส่วนผลผลิตทางการเกษตรรองลงมา
จะได้แก่พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ นอกจากนี้อาจจะมีรายได้เพ่ิมเติมบางส่วนจากการรับจ้างทั่วไป
เช่นกัน 
 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  
 1. ร้านขายของช าหรือขายของเบ็ดเตล็ด จ านวน 5 แห่ง 
 2. ร้านจ าหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถจักรยาน จ านวน 2 แห่ง 
 3. ปั้มน้ ามัน จ านวน 2 แห่ง  
 กองทุนในหมู่บ้าน 

 1. กองทุนหมู่บ้าน มีงบประมาณ 3,000,000 บาท 
 2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีงบประมาณ 40,000 บาท 
 3. กองทุนแก้ไขความยากจน มีงบประมาณ 340,000 บาท 

  
 กลุ่มอาชีพ 

 1. กลุ่มน้ าพริกแม่สมัย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยผลิตภัณฑ์น้ าพริกได้รับรองมาตรฐาน 
โดย อย. และยังได้รับการคัดสรรค์สินค้า OTOP ระดับ 5 ด้วย 

 2. กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว โดย คุณล าไย ไก่แก้ว  
 3. กลุ่มกระยาสารทแม่ค าดวง มีหลากหลายรสชาติ เช่น งาด า ใบเตย ภายใต้การบรรจุ

ภัณฑ์ที่ทันสมัย 
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 โดยกลุ่มอาชีพเหล่านี้มีจุดรวมผลิตภัณฑ์และสถานที่จ าหน่าย ได้แก่ ศูนย์แสดงและ
จ าหน่ายสินค้า OTOP บ้านถาวรสามัคคี และแม้ว่าจะมีจุดจ าหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีปัญหาด้านการผลิต และกลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้ความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ ต้องการได้รับการส่งเสริมในด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ 2.20-
2.21) 

 
ภาพที่ 2.20 น้ าพริกแม่สมัย และดอกไม้ผ้าใยบัว 

 

 
ภาพที่ 2.21 ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP บ้านถาวรสามัคคี 

 
 
2.8 ข้อมูลด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
 ปัจจุบันบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แบ่งเป็น 
4 คุ้ม อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วทั้งหมด 
จ านวน 2 คน ดังนี้ 
 นายธงชัย ประเสริฐศรี   ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2543-2559 
 นายสมพร หาญชัย   ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2549-ปัจจุบัน 



 

รายงานโครงการพันธกิจสมัพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพฒันาท้องถิ่นเพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองมว่ง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 18 

 

บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว 
 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
(ภาคผนวก) เป็นจ านวน 174 ชุด โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าครัวเรือน โดย
แบบสอบถามได้จ าแนกออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว คือ นายสม
พร หาญชัย และประชากรในหมู่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของคนใน
หมู่บ้าน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพของคนในหมู่บ้าน 

 
3.2 ขอบเขตการส ารวจลงพ้ืนที่ชุมชน  
 ขอบเขตในการส ารวจชุมชนเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความยากจน ควรได้รับการส ารวจในทุกๆ
ด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการน าไปวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องดังนี้ 
 1. ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะพ้ืนที่ การคมนาคมขนส่ง 
 2. ข้อมูลทางด้านประชากร จ านวนประชากร อัตราการเพ่ิม-ลด ของประชากร การประกอบ
อาชีพ การศึกษา ศาสนา เพศ อายุ และแยกตามอายุเพศ 
 3. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อของคนในชุมชน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
ตลอดจนสิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 
 4. ข้อมูลด้านการศึกษา ระดับการศึกษาของคนในชุมชน แห่งสถานศึกษาที่ มีอยู่ในชุมชน 
สภาพของโรงเรียน จ านวนครูและนักเรียน ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อสถานศึกษาใกล้บ้าน 
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 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 พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 174 ครัวเรือน (กรมพัฒนาชุมชน, 2562) 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ท าหนังสือการขอเข้าพ้ืนที่การเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ส่งไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคก
สูง จังหวัดสระแก้ว เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มี
รายชื่อในส ามโนครัวประชากร 

2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลบริบทชุมชน 
หมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยตนเอง 

3. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 174 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 174 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เ พ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับ 
การศึกษา สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ 
 
3.5 วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมการด าเนินการ: เพ่ือให้การด าเนินงานของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ประชุมก่อนออกเดินทางเพ่ือหาแนวทางความร่วมมือกับหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 
ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เชิงบูรณาการ 

2. ลงพ้ืนที่ด าเนินการศึกษาในขั้นต้นเพ่ือ ประเมิน และส ารวจพ้ืนที่และบริบทชุมชน ศึกษา
สภาพปัญหา และท าการศึกษาด้านองค์ความรู้เดิม วิถีชีวิต ทุนทางทรัพยากรเดิมท่ีชุมชนมีอยู่ 

3. เสนอโครงการ กิจกรรม และแผนการด าเนินการของโครงการ จัดสรร และขออนุมัติ
งบประมาณ 

4. น าเสนอผลการด าเนินงานจากการศึกษาท่ีได้จากการประเมิน และส ารวจพื้นที่ 
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  
 

ตารางที่ 3.1 กิจกรรม ปฏิทินและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
1 ส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าแผน

ข้อมูล ในระยะที่ 1 
25 ธันวาคม 2561-
มกราคม 2562 

1. อ.ปณัท สุขสร้อย 
2. นักศึกษา จ านวน 7 คน 

2 น าเสนอผลการส ารวจพื้นที่และ
ส ารวจบริบทชุมชนที่ได้จากการ
ประเมิน  

กุมภาพันธ์ 2562 1. อ.ปณัท สุขสร้อย 

3 เสนอโครงการ กิจกรรม และ
แผนการด าเนินการของโครงการ 
จัดสรร และขออนุมัติงบประมาณ 
ระยะที่ 2  

กุมภาพันธ์ 2562 1. อ.ปณัท สุขสร้อย 

4 ประชุมเยี่ยมครัวเรือนสร้างแรง
บันดาลใจ ตรวจสอบความมุ่งมั่น 

31 พฤษภาคม 2562 
 

*เดินทางไปราชการ 1 วัน  
1. อ.ปณัท สุขสร้อย 
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ก าหนดกติกา สิ่งสนับสนุน จัดหา
พ้ืนที่ สถานที่ด าเนินการ 

2. Mr.Seak Phen (นักศึกษา) 
3. Mr.Kim Saveen (นักศึกษา) 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
• หลักสูตรสุขศาสตร์น้ าพริก การยืด
อายุผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และ
การพัฒนาสูตรน้ าพริกเพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม 
• หลักสูตรการพัฒนาสูตรน้ าพริกตา
แดง 
• หลักสูตรการพัฒนาสูตรน้ าพริกเผา 
• หลักสูตรการพัฒนาสูตรน้ าพริก
นรก 
• หลักสูตรการพัฒนาน้ าพริกแมงดา 
• หลักสูตรการพัฒนาน้ าพริกปลาร้า 
• หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์
และโลโก้ เพ่ือจ าหน่ายสู่ตลาด 
• หลักสูตรการตลาดออนไลน์ การ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ใน Social 
Network 

1, 2, 8, 9, 15, 16, 
22, 23 มิถุนายน 
2562 

*เดินทางไปราชการ 8 วัน  
1. อ.ปณัท สุขสร้อย 
2. Mr.Seak Phen (นักศึกษา) 
3. Mr.Kim Saveen (นักศึกษา) 
 

6 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลผล
การด าเนินงาน 

25, 26, 27, 28, 29 
มิถุนายน 2562 

*เดินทางไปราชการ 5 วัน  
1. อ.ปณัท สุขสร้อย 
2. Mr.Seak Phen (นักศึกษา) 
3. Mr.Kim Saveen (นักศึกษา) 

7 
จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ
และบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

1-30 มิถุนายน 2562 1. อ.ปณัท สุขสร้อย 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพื้นที่  

(Action Learning) 
  

4.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของประชาชนและบริบทชุมชน 
 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคก
สูง จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชากรในชุมชนมีทั้งหมด 610 คน ครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน ชาย 
283 คน คิดเป็น 46.39 เปอร์เซ็นต์ และ หญิง 327 คน คิดเป็น 53.61 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 
4.1 ผลจากการวิเคราะห์ตามวุฒิการศึกษาพบว่ามี มีผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3) 298 คน 
คิดเป็น 48.85 เปอร์เซ็นต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 45 คน คิดเป็น 7.38 เปอร์เซ็นต์ อนุปริญญา/
เทียบเท่า 9 คน คิดเป็น 1.47 เปอร์เซ็นต์ ปริญญาตรี 5 คน คิดเป็น 0.82 เปอร์เซ็นต์ และ สูงกว่า
ปริญญาตรี 0 คน คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ามีประชากรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา-มัธยมปลาย จ านวน 93 ราย คิดเป็น 15.26 เปอร์เซ็นต์ และผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา 
จ านวน 160 ราย คิดเป็น 26.22 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 4.  

 
ภาพที่ 4.1 เพศของประชากรในหมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที่ 4.2 การศึกษาของประชากรในหมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 

ประชากรในหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยส่วยใหญ่แล้วท านาซึ่งมีพ้ืนที่ท านา
ทั้งหมด1,664 ไร่ จ านวนครัวเรือนที่ท านาทั้งสิ้น 154 ครัวเรือน ผลผลิตข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้จะมี
ปริมาณของผลผลิตโดยเฉลี่ยไร่ละ 382 กิโลกรัม ราคาขายให้กับพ่อค้าหรือโรงสีข้าวราคาขาย
ข้าวเปลือกได้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 13 บาท โดยประชากรส่วนใหญ่มีสิทธิครอบครองที่ดินท ากินซึ่ง
เป็นที่ดินท ากินของตนเอง และไม่ต้องเช่าอยู่ประมาณ 123 ครัวเรือน ครัวเรือนมีที่ดินท ากินของ
ตนเอง แต่เช่าเพ่ิมบางส่วน 16 ครัวเรือน และครัวเรือนไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง ต้องเช่าทั้งหมด 15 
ครัวเรือน 
 
4.2 ผลการสังเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
 ผลการสังเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนดังแสดงตามรูปที่ 4.3 พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอของคนใน
ท้องถิ่น จากการประชุมประชากรบ้านถาวรสามัคคีจะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริก ได้รับ
แนวทางการปฏิบัติการผลิตน้ าพริกอย่างถูกสุขลักษณะ การบรรจุภัณฑ์ การน าเสนอสินค้าในรูปแบบ
ออนไลน์ การรวมกลุ่มและองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพการผลิตน้ าพริก 
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ภาพที่ 4.3 กิจกรรมการคัดเลือกกลุ่มอาชีพของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ชุมชนโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
 จุดแข็ง   
 1. ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการท ากิจกรรมในทุกครั้ง ให้ความ
ร่วมมือเต็มที่ทุ่มเทร่างกาย และจิตใจ เพื่อจะให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้น าชุมชนมีความเป็นผู้น าสูง มีศักยภาพในการบริหารงานซึ่งจะท างานตามขั้นตอนตาม
แผนงานที่วางไว้อีกท้ังชาวบ้านยังให้ความรักและความไว้ใจในตัวผู้น าสูง 
 3. นโยบายชุมชน เนื่องจากการปฏิบัติงานทุกครั้งผู้น าจะมีการประชุมสมาชิกเพ่ือก าหนด
นโยบาย ก าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือให้การท างานด าเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 4. การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคมชาวบ้าน จะอาศัยและพ่ึงพากัน อยู่กันฉันพ่ีน้องมีจิตใจ
เอ้ือเฟ่ือเผือแผ่ซึ่งกันและกันจึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง อีกทั้งยังให้
เกียรติซึ่งกันและกัน 
 5. มีความร่วมมือร่วมใจกันในการท างานของชุมชน เมื่อมีการจัดงานต่างๆ ขึ้นชาวบ้านก็จะ
มารวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ต้องให้ใครไปบอก เพียงแต่ให้ผู้น าชุมชนประกาศ นั้นแสดง
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ถึงความพร้อมเพียงกันของชาวบ้าน มีความสามัคคีกัน ชุมชนมีฐานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อมี
กิจกรรมต่างๆ ก็สามารถลุล่วงไปด้วยดี 
 6. มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จากการสอบถามชาวบ้านถาวรสามัคคี ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธร้อยละ 99.99 จึงมีวัดเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน มีวัด 1 แห่ง คือ วัดสามัคคีสันติธรรม ชาวบ้านใช้
วัดเป็นตัวเชื่อมในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนมาท ากิจกรรมร่วมกัน 
 7. ฝีมือทางหัตถกรรม นอกจากอาชีพทางการเกษตรแล้วชุมชนบ้านโนนสูงยังประกอบอาชีพ
อ่ืนเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะการดอกไม้ผ้าใยบัว และประดิษฐ์ของ
ช าร่วยจากผ้าพื้นเมือง  
 
 จุดอ่อน 
 1. การคมนาคม เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอและสภาพทางเศรษฐกิจ
ยังไม่ดีเท่าที่ควรท าให้การเดินทางเข้าเมืองเพ่ือท าธุรกิจต่างๆยังมีน้อย อีกทั้งพาหนะยังมีน้อย คือ มี
เฉพาะเพียงตอนเช้าเท่านั้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนได้ 
 2. แหล่งน้ า เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในบางปีฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
อีกทั้งแหล่งชลประทานมีน้อย เมื่อถึงฤดูร้อนจึงท าให้ขาดน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรกรรม ท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนได้ 
 3. การโทรคมนาคม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกลจังหวัด อีกทั้งหน่วยงานของรัฐยังไม่ให้
ความส าคัญ อีกท้ังระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ยังมีสัญญาณไม่เพียงพอในการติดต่อสื่อสารในบางพ้ืนที่ 
 4. เยาวชนรุ่นใหม่ ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นมาก
เท่าที่ควร การที่กลุ่มขาดสมาชิกที่เป็นวัยรุ่น จะท าให้ไม่มีมีผู้สืบทอดวัฒนธรรมที่ผู้ใหญ่คิดขึ้นไม่มี
วัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู 
 5. รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่น่าสนใจ ในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่น่าสนใจคือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ในบ้านถาวรสามัคคีเป็นแบบดั้งเดิมเกือบทั้งหมดซึ่งยังไม่มี
การท ารูปของบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจ เช่นกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ของช าร่วยจากผ้าพ้ืนเมือง ที่ยังขาด
ลวดลายและสีสัน  กลุ่มจักสานก็ยังมีรูปการท าผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆการประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบใหม่
จากวัตถุดิบเดิมยังไม่มีและที่ส าคัญสินค้าของชุมชนยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและไม่น่าสนใจ 
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์ใช้พลาสติกใสหุ้มไม่มีความน่าสนใจ 
 6. ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า นับได้ว่าการประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีความ
มากหลากหลายแต่การผลิตรูปแบบเป็นแบบเดิมราคายังคงเดิม  
 
 โอกาส 
 1. การได้รับรางวัล เนื่องจากคนในชุมชนมีความรักและสามัคคีมีความขยันอดทน มีการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ อีกทั้งมีผู้น าชุมชนเข้มแข็ง และมีความพร้อมเพียงในการท ากิจกรรม
ต่างๆ จึงน าไปสู่ความส าเร็จ  
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 2. มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พัฒนาอาชีพและฝีมือแรงงาน วัด 
โรงเรียน ท าให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนมีความรู้น าไปสู่
การพัฒนาชุมชนในอนาคต การด าเนินงานไปในทางเดียวกันจึงท าให้การท างานของชุมชนร่วมกั บ
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 การที่จะต้องปรับปรุง
สินค้าที่มีอยู่แล้วให้มีการพัฒนาคุณภาพ ยิ่งขึ้นท าให้มีรูปแบบที่หลากหลายและถูกตาถูกใจของลูกค้า 
อีกมากมายอีกทั้งเป็นการเพ่ิมรายได้และการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วย เชื่อได้ว่าหากมี รูปแบบการ
พัฒนาสินค้าได้ดี เช่น พัฒนาลวดลายใหม่ๆ และการท าบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามก็คงสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆข้ึนมาได้ 
 
อุปสรรค 
 1. สมาชิกในชุมชนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร เนื่องจากสมาชิกในชุมชนบางคนยัง
มีความขัดแย้งในตัวบุคคล ยังไม่พอใจในการด าเนินงานของชุมชนจึงท าให้เกิดความขัดแย้งกันเป็นครั้ง
คราว 
 2. ที่ตั้งของชุมชนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 64 กิโลเมตร ท าให้เกิดความล าบากต่อการ
ติดต่อทางราชการเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก 
 3. สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีความรู้ ความช านาญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ส่งผล
ท าให้ผลงานบางอย่างไม่ทันเวลา ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 4. สินค้าต่างๆมากมายแต่มีความซ้ าซ้อนกัน กับสินค้าของชุมชนอ่ืนที่มีสินค้าประเภท
เดียวกันดังนั้นจะต้องมีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดทางการบริหารให้เข้มแข็ง เพราะเราไม่สามารถรู้
ได้ว่า วิธีการของคู่แข่งที่ใช่อยู่เพราะบางครั้งสินค้าเหมือนกันราคาต่างกันจึงท าให้เสียโอกาสในการจัด
จ าหน่ายไป และในเรื่องของราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งเราไม่สามารถ ที่จะ
ก าหนดราคาในการจ าหน่ายเองได้ เกษตรกรไม่สามารถท่ีจะต่อรองในเรื่องของราคาได้   
 5. ในส่วนของกลุ่มอาชีพของชุมชนนั้นเพ่ือขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน ควรมีการจัดระบบให้
ถูกต้องโดดเด่นในเรื่องมาตรฐานของสินค้า และที่ส าคัญจะต้องมีความเข้มแข็งในกลุ่มด้วย เพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนที่ดียิ่งๆข้ึนไป 
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4.4 ผลส าเร็จในด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ผลจากการสังเคราะห์และวิเคราะห์บริบทของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และความ
ต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนมีความต้องการที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งได้แก่การผลิตน้ าพริก
เนื่องจากกลุ่มผลิตน้ าพริก เป็นกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น มีการด าเนินกิจกรรมกัน
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะพ้ืนฐานในการท าน้ าพริกที่ดีอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท า
น้ าพริกที่ครบครัน แต่ผลิตภัณฑ์น้ าพริกของกลุ่มยังขาดความหลากหลาย รวมถึงขาดความรู้ด้านสุข
ศาสตร์ในการท าน้ าพริก การยืดอายุการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าใน
รูปแบบออนไลน์ ซึ่งผลของการด าเนินโครงการในกระบวนการต้นน้ า คือการศึกษาบริบทของชุมชน
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลของชุมชน น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนเพ่ือ
ก าหนดหรือร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการลงความเห็นของคนในชุมชนด้วยกันเอง ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.4 
 

 

 
ภาพที่ 4.4 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับต้นน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
 

 
 กระบวนการกลางน้ า ประกอบไปด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริก โดยกลุ่มผู้ที่สนใจจะได้รับ
ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ชาวบ้านมี
ปรับปรุงสูตรน้ าพริก และมีที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์ในระหว่างการด าเนิน
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โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 4.5 และผลที่ได้จากกระบวนการปลายน้ าคือ ผลผลิตภัณฑ์น้ าพริกที่ได้รับ
การพัฒนา ได้แก่ น้ าพริกตาแดง น้ าพริกเผา น้ าพริกนรก น้ าพริกแมงดา น้ าพริกปลาร้า และรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังแสดงภาพที่ 4.6 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับกลางน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
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ภาพที่ 4.6 ผลของกระบวนการด าเนินโครงการระดับปลายน้ าของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและรายได้จากการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ าพริกท่ีได้รับการพัฒนา จะมีต้นทุน
ดังนี้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริก 22,400 บาท ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าโลโก้และ
บรรจุภัณฑ์ โดยจะได้ผลิตภัณฑ์น้ าพริกทั้งหมด 1,000 กระปุก 
 ดังนั้น ต้นทุนในการท าน้ าพริก 22,400 บาท ผลิตได้ 1,000 กระปุก เฉลี่ยกระปุกละ 22.40 
บาท  

ราคาขาย 35 บาท ต่อกระปุก 
รายได้เฉลี่ยต่อหนึ่งรอบการผลิต/เดือน = 35,000 บาท โดยจะคืนทุนภายในหนึ่งเดือน  
กลุ่มอาชีพน้ าพริกจะแบ่งสัดส่วนของรายได้เป็น เงินลงทุน (60%) : เงินบันผล (30%) : เงิน

กองกลาง (10%) 
ดังนั้นรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 2,100 บาท/คน/เดือน  
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้ตั้งเป้าหมายของโครงการ
ไว้ 3 ข้อ คือ 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการท าน้ าพริก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2. เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกให้กับกลุ่มอาชีพ 3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย  หลังจากที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริก 
ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้ คือ
กลุ่มเป้าหมายบ้านถาวรสามัคคี ได้แนวทางการปฏิบัติการผลิตน้ าพริกอย่างถูกสุขลักษณะ การพัฒนา
สูตรที่ได้มาตรฐาน การบรรจุภัณฑ์ การน าเสนอสินค้าในรูปแบบออนไลน์ การรวมกลุ่มและองค์ความรู้ 
กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการผลิตน้ าพริก องค์
ความรู้บทเรียนที่ ได้รับ  (Lesson Learned) จากการลงพ้ืนที่และปฏิบัติงานจริงท าให้ ได้รับ
กระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการท าน้ าพริก การมีส่วนร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา 
ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และส่วนต่างๆ 
โดยการร่วมกันลงมือปฏิบัติท าให้เกิดความส าเร็จ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ (Key Success Factor: KSF)  คือประชาชนมีการรวมกลุ่มการท าน้ าพริกกันอย่าง
เข้มแข็งและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม มีพัฒนาสูตรน้ าพริกที่หลากหลาย และเห็นแนวทางการที่จะ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 
 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 

กระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการน้ าพริก การเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการพัฒนาสูตรน้ าพริก 
รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการท างานและการมีส่วนร่วมกันระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษา ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ  

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กรมพัฒนาชุมชน.  2562. ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน.  [ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา http://ebmn 

.cdd.go.th (1 ธันวาคม 2561) 
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ภาคผนวก ก 
 
ตัวอย่างแบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) 
 

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

แบบส ารวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน)  
บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

เก็บข้อมูลวันที่………...….เดือน…………...…………….พ.ศ.2561 
ชื่อผู้ให้
ข้อมูล…………………………………………………………………………………………………..…………...........................
......... 
บ้านเลขที่…................หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
.................................... 

ค าชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย    ใน  (     )  หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามมากที่สุด 
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 
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 (     )  7. รับจ้างทั่วไป    
 (     )  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 
(    ) 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง 
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(    ) 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. รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมี

เงินเหลือเก็บ 
(    )  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 

(    )  1.  อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม  
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(    )  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 
มีทุกคน 

(    ) 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(โฮมส
คูล)..........................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(โฮมส
คูล)..........................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 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ เป็นต้น  โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ระบุ) 
.............ชั่วโมง/สัปดาห ์
4.13 ครัวเรือนนี้ มีคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบงัคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือ
เทียบเทา่ และ 
ยังไม่มีงานท า หรือไม่ 

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

(    ) 1. ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพทุกคน(ข้ามไปข้อ 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 มีความต้องการ 
ฝึกอบรมด้านอาชีพกี่คน (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 และคนพิการที่มาสามารถช่วยเหลือตนเองได้) 

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

(    ) 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) 

(    ) 1. มี.......................คน  (    ) 2. ไม่มี (ข้ามไปข้อ 5.7) 
5.5 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ทุกคน หรือไม่ 
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(    ) 1. ทุกคน(ข้ามไปข้อ 5.7)  (    ) 2. ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้..................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) ......................บาทต่อปี 
5.9 ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนมีรายจ่ายแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

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

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

3. รายจ่ายในการอุปโภค บริโภคท่ีไม่จ 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) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  
(    ) 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 
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6) สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อภาคอุตสาหกรรม  
(    ) 1.  เข้าถึง  (    ) 2.  เข้าไม่ถึง 

7) ร้านค้า/พ่อคา้/แม่ค้า/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 ารวจ 
ทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1.  ทุกคน  (    ) 2.  ไม่ได้กิน..............คน 
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 
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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
โรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง ทุกคน หรือไม่ 

(    ) 1. ได้รับการตรวจทุกคน   (    ) 2. ไม่ได้รับการตรวจ
.................................คน  
6.16 คนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทุกคนในครัวเรือนนี้ได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 
30 นาท ี
หรือ ได้ออกแรง/ออกก าลังติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาที ขึ้นไปรวมกันทั้งวัน 30 นาที อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 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
เพาะพันธุ์ 
และท่ีหลบซ่อนอาศัยภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน 

(    ) 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 
7.11 มีส้วมใช้ที่มีสภาพแข็งแรงใช้งานได้สะอาด มีการระบายอากาศท่ีดี ไม่มีการแตกร้าวที่หัวส้วม 
พ้ืนที่ 
ถังส้วม และฝาปิด และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด 

(    ) 1. มี  (    ) 2. ไม่มี 
7.12 มีการจัดเก็บและแยกสารเคมีท่ีเป็นอันตรายออกจากเครื่องใช้อ่ืนๆ โดยจัดให้เป็นระเบียบและ 
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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. มี  (    ) 2. ไม่มี 
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  
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(    ) 4. ดินโคลนถล่ม  (   ) 5.แผ่นดินไหว (    ) 6. อ่ืนๆ.ระบุ
...................... 
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 าเรา 
หรือไม่ 

  (    )  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   
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายปณัท สุขสร้อย 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550-2554  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

  พ.ศ. 2554-2587  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  

ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว  
หัวหน้าโครงการวิจัย :   
   1. การศึกษาคุณภาพของอาหารหยาบที่ใช้เลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โค
นมวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
แหล่งทุน: งบประมาณผแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. การศึกษาการใช้ประโยชน์ลูกโคนมเพศผู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมวังเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 
แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผลงานทางวิชาการ 
ปณัท สุขสร้อย, สมปอง สรวมศิริ และอภิชาติ หมั่นวิชา. 2558. ลักษณะทางกายภาพ คุณค่าทาง

อาหารและการสลายตัวของโภชนะของเปลือกล าไยหมักร่วมกับหญ้ากินนี. วารสาร
การเกษตรราชภัฎ 13: 47-55 

ปณัท สุขสร้อย, ปวีณอิศรัชต์ เคนจันท์ และฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว. 2559. ศักยภาพการใช้ชานอ้อย
เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 34(2): 133-140. 

 

 


