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บทคัดย่อ 
 
 โครงการแก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านโคกสามัคคี 
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เป็นการศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ รวมไปถึงกระบวนการการตั้งคำถามการสะท้อนความคิดและการรับฟังปัญหาหรือความ
ต้องการที่ชุมชนต้องการพัฒนา โดยการใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประชาชนในชุมชนเห็น
พ้องต้องกันว่า ควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว เข้า
ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กระเป๋าเสื่อกก ที่ทางชุมชนได้มีต้นทุนทางวัตถุดิบเดิม เพื่อพัฒนาให้
ชุมชนได้มีรายได้เพ่ิมข้ึน นอกจจากนี้ก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสื่อกกขึ้น ได้มี
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis เพื่อสังเคราะห์กลยุทธ์ใน
การดำเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการจากเสียงเสนอแนะของประชาชน 
ผลการดำเนินโครงการพบว่า ประชาชนมีการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และชุมชนมีความสามัคคี พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมกลุ่มได้จำนวน 20 คน และมีครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 5 ครัวเรือน ซึ่งสามารถ
ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คิดเป็นรายได้ต่อครัวเรือนละ 1,000 ต่อปี  
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บทที่ 1 
 บทนำ  

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการ
สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การทำงานของสถาบันการศึกษา
ร่วมกับภาคี ในพื้นที่ (Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่
ได้อย่างถูกต้อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่
พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่
คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีกลยุทธ์
ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพื่อท้องถิ่นตอบสนองต่อ
นโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน 
และสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม ทำ
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน  โดยการ
ออกแบบการทำงานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพื้นที่
เพื่อให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี  มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม  
   สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้กำหนดแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นการ
ทำงานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ประสานงาน และดำเนินโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี้ 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงดำเนนิการในพ้ืนท่ีจังหวดัปทุมธานี จำนวน 27 หมู่บ้าน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน จึงจัดทำ
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โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับการส่งเสริม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากใน
ชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้มีส่วนในการ                                 
รับผิดชอบ พื้นที่ บ้านโคกสามัคคี หมู่ที ่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี                                              
อาจารย์นิตยา ทองทิพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานในระยะแรกเป็นการสำรวจข้อมูลชุมชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน   
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
2. เพ่ือสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน 

 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มอาชีพทำ การเกษตร  ทอเสื่อ เย็บผ้า   จำนวน 20 คน   

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย    จำนวน 5 คน 
ผู้ดำเนินโครงการ     จำนวน 4 คน 

 พ้ืนที่  ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี  ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
 
1.4 ระยะเวลาดาเนินโครงการ 
 เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
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1.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1.จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20  คน 
2.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1  ผลิตภัณฑ์ (กระเป๋าเสื่อกก) 
3.รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มครัวเรือน ครัวเรือนละ 1,000 บาท/ปี 

เชิงคุณภาพ   
1.ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ประวัติความเป็นมา ประวัติหมู่บ้าน (ประวัติศาสตร์ชุมชน) 

 ท้องที่อำเภอโคกสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอตาพระยา ทางราชการได้แบ่งพื้นที ่การ
ปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโคกสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 
2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโคกสูง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปี
เดียวกัน 
 สภาพเดิม ของหมู่บ้านเป็นป่าละเมาะ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งน้ำลักษณะพื้นที่เป็น
เนินป่า  คำว่า “โคกสามัคคี” มาจากคำว่า โคก คือ เนินป่าสูง ที่ชาวบ้านร่วมกันถ่างป่าเพ่ือสร้างที่อยู่
อาศัยกลางโคก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “โคกสามัคคี” 
 เมื่อปี พ.ศ.2506  นายอ่อง ได้อพยพครอบครัว และชาวบ้าน ประมาณ 10 ครัวเรือน ช่วยกัน
ก่อตั้งหมู่บ้าน ต่อมามีประชาชนจากภาพอีสานอพยพเข้ามา ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ จั งหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยขึ้นอยู่ในเขตปกครองของตำบลโคกสูง อำเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว 
 พ.ศ.2521 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งเขตการปกครอง แยกตำบลโคกสูง 
เป็นตำบลหนองม่วง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และบ้านโคกสามัคคีแยกออกมาจากบ้านผาสุก 
กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2539 ได้แยกตำบลโคกสูง ตำหนองม่วง 
ตำบลหนองแวง และตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอตาพระยา 
 ปัจจุบัน บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีนายสมพร 
อ่อนอุทัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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ภาพที ่2.1 ประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกสามัคคี  

 
2.2 สภาพนิเวศวิทยา 

อำเภอโคกสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอตาพระยา 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดบันทายมีชัย (ประเทศกัมพูชา) 
 ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภออรัญประเทศ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอวัฒนานคร 
 

พื้นที่และอาณาเขต 
 มีพ้ืนที่โดยประมาณ 4,500 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดบ้านผาสุก 
  ทิศใต ้  ติดบ้านหนองม่วง 
  ทิศตะวันออก ติดบ้านถาวรสามัคคี 
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ภาพที่ 2.2 แผนที่อำเภอโคกสูง 

ที่มา : http://khoksung.sakaeo.doae.go.th/place.html 

สภาพภูมิศาสตร์ 
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นดินร่วนปนดินทราย ไม่อุ้มน้ำ เมื่อถูกน้ำจะละลาย
ทันที ทำให้หน้าดินถูกชะล้างได้ง่าย น้ำจึงมีสีขุ่นไม่ใส พอนานไปแหล่งน้ำจะตื้นเขิน และมีสภาพแห้ง
แล้ง 
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ภาพที่ 2.3 ถนนภายในหมู่บ้าน 

 
2.3 สภาพพื้นฐานด้านเกษตรกรรม 
 แหล่งน้ำดื่มที่ใช้และน้ำเพื่อการเกษตร 
 แหล่งน้ำดื่มท่ีใช้   คือ  อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก มีสระน้ำหนองหินลาด 1 แห่ง แต่ใช้ไม่เพียงพอ 
 แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร คือ  อาศัยน้ำฝนและทำการเกษตรเฉพาะฤดูฝน 
 

การประกอบอาชีพและการมีรายได้ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ไร่มันสำปะหลัง  ไร่
อ้อย และอาชีพทางปศุสัตว์ ได้แก่ โคบาลบูรพา เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ ส่วนอาชีพรองคือ กลุ่ม OTOP 
ผลิตสินค้า 
 

ผลิตภัณฑ์ผลผลิตหลักของหมู่บ้าน 
 ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่  ข้าวอินทรีย์ มันสำปะหลัง อ้อย ด้านปศุสัตว์  โคเนื้อ 
 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  กระเป๋า อาสน หมวก กล่องกระดาษชำระ ตะกร้า แจกันจากก เสื่อ พัด 
 
2.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 จำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2561 ที ่อาศัยอยู ่ในครัวเรือน  รายงานสถิติ
ประชากรและบ้าน ระดับตำบลของตำบลหนองม่วง ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 24 มกราคม พ.ศ.2561  
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บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
 มีครัวเรือนทั้งหมด   216 ครัวเรือน 
 จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 905 คน 
 เพศชาย     433 คน 
 เพศหญิง    472 คน 
  
2.5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน 

ร้านค้าต่างๆในหมู่บ้าน 
 1.ร้านขายของชำหรือร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จำนวน  4  แห่ง 
 2.ร้านเสริมสวย     จำนวน  2  แห่ง 
 3.ร้านซ่อมจักรยานยนต์และจักรยาน  จำนวน  1  แห่ง 
 4.โรงสีข้าว     จำนวน  3  แห่ง 
 

2.6 ข้อมูลด้านสังคม 
ทุนชุมชน 

 หมู่บ้านมีทุนชุมชน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ และทุนการเงิน 
ประกอบด้วย 

▪ ทุนมนุษย์  ซึ่งมีปราชญ์ชุมชนหลายด้าน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที ่สนใจและ
สามารถทำไปประกอบอาชีพได้ ได้แก่ 

  - ปราชญ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
  - ปราชญ์ด้านการเกษตร 
  - ปราชญ์ด้านการจักรสาน 
▪ ทุนทางสังคม  ได้แก่  วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมรดน้ำของพร

ผู้สูงอายุในประเพณีวันสงกรานต์ 
▪ ทุนกายภาพ  ได้แก่ กลุ่มสินค้า OTOP 

 
2.7 ข้อมูลด้านการศึกษา 

1. ลานกีฬาชุมชนของหมู่บ้าน   จำนวน  1  แห่ง 
2. โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี (ปัจจุบันเป็นเขตของบ้านถาวรสามัคคี) 
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2.8 ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการ ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
ข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด้วย 

ลำดับที่ ชื่อประเพณี/วัฒนธรรม จำนวนครั้ง/ปี ช่วงเวลาที่จัด 
1 สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ 1 ครั้ง มกราคม 
2 ประเพณีสงกรานต ์ 1 ครั้ง เมษายน 
3 ประเพณีวันเข้าพรรษา 1 ครั้ง กรกฎาคม 
4 ประเพณีวันออกพรรษา 1 ครั้ง ตุลาคม 
5 วันลอยกระทง 1 ครั้ง พฤศจิกายน 
6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง มกราคม 
7 มาติกาทำบุญให้ญาติท่ีล่วงลับ 1 ครั้ง สิงหาคม 

 
- ทุนทางวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ของชุมชนและชุมชนได้มีการอนุรักษ์ไว้ ได้แก่ 

1.การจักรสาน มีปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักรสานมาสอนคนในชุมชน และรวมกลุ่มก่อตั้ง
เป็นกลุ่ม OTOP เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในชุมชน 

2.ความเชื่อ คนในชุมชนจะมีความเชื่อในการทำบุญตายาย และความเชื่อทางศาสนา 
 
2.9 ข้อมูลดา้นการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
อำเภอโคกสูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่ 

 1. โคกสูง  (Khok Sung) 
 2. หนองม่วง  (Nong Muang) 
 3. หนองแวง  (Nong Waeng) 
 4. โนนหมากมุ่น  (Non Mak Mun) 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท้องที่อำเภอโคกสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
 1.เทศบาลตำบลโคกสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลโคกสูงทั้งตำบล 
 2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลหนองม่วงทั้งตำบล 
 3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล 
 4.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลโนนหมากมุ่นทั้งตำบล 
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2.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ทุนทางการเงิน  ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต  
กลุ่มกิจกรรมและอาชีพ 

  1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   จำนวนสมาชิก 169 คน 
  2.กลุ่มรวมพลคนเย็บผ้า    จำนวนสมาชิก 15 คน 
  3.กลุ่มตะกร้าใยสังเคราะห์   จำนวนสมาชิก 15 คน 
  4.กลุ่ม อปพร.     จำนวนสมาชิก 15 คน 
  5.กลุ่ม อสม.     จำนวนสมาชิก 17 คน 
  6.กลุ่มอินทรีย์     จำนวนสมาชิก 30 คน 

 
กองทุนหมู่บ้าน 

 มีจำนวน  3  กองทุน ดังนี้ 
  1.กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีงบประมาณ 1,300,000 บาท 
  2.กองทุนหมู่บ้าน    มีงบประมาณ 3,000,000 บาท 
  3.กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน  มีงบประมาณ 290,000 บาท 
 

ทักษะฝีมือแรงงานของคนในชุมชน 
- ช่างก่อสร้าง  ช่างปูน  ช่างไม้ 
- ช่างตัดผม 
- ช่างจักรยาน 

 
ผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านมา 

  1.การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ 
  2.การจัดตั้งกลุ่ม OTOP 
  3.การจัดตั้งกองทุนปุ๋ย 
  4.การจัดตั้งกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ 
  5.การรวมกลุ่มคนเย็บผ้า 
  6.การจัดกิจกรรมประเพณีตามวันสำคัญต่างๆทางศาสนาพุทธ 
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ภาพที่ 2.4 ทางเข้าหมู่บ้านโคกสามัคคี 

 

 
ภาพที่ 2.5 วัดหนองม่วง 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโคกสามัคคี หมู ่6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 12 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.6 กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มรวมพลคนเย็บผ้าและศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP นวัตถิวี 

 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโคกสามัคคี หมู ่6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 13 

สภาพภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ และมีสภาพแห้งแล้ง 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.7 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอำเภอโคกสูง 
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ภาพที่ 2.8 บ้านเรือน ที่อยู่ของคนในชุมชน 
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บทที่ 3 
กระบวนการและแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

3.1 วิธีดำเนินการสำรวจความต้องการของชุมชน 
1. พบผู้นำชุมชนเพื่อแนะนำตัวและประสานขอความช่วยเหลือเพื่อขอข้อมูลพื้นฐานและ

สภาพแวดล้อมทั่วไป 
2. พบและสร้างความรู้จักกับผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชนเพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ของ

โครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชน  
3. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหา

ชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
4. สนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของชุมชน 
5. สำรวจสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพสถานที่สำคัญในชุมชน 
6. พบครัวเรือนเป้าหมายและสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน  
7. สนทนากลุ ่มวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ ่มครัวเรือน

เป้าหมาย 
 

3.2 รายช่ือครัวเรือนเป้าหมายท่ีสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลครัวเรือน 

1 นางสาวทองศรี  ภูมิเรศสุนทร 

 

เลขที่ 26 หมูที่ 6 
บ้านโคกสามัคคี  
ต.หนองม่วง อ.

โคกสูง จ.
สระแก้ว 

- อายุ 58 ปี 
- อาชีพหลัก ปลูกข้าว, มัน
สำปะหลัง 

- อาชีพรอง ทอเสื่อ 

- สมาชิกในครัวเรือน 4 คน 

- รายได้เฉลี่ย 50,000 บาท/
ปี 

 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโคกสามัคคี หมู ่6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 16 

2 นางจันทรา  เคนาราช 

 

เลขที่ 49 หมูที่ 6 
บ้านโคกสามัคคี  
ต.หนองม่วง อ.

โคกสูง จ.
สระแก้ว 

- อายุ 66 ปี 
- อาชีพหลัก ทำนา, เลี้ยงสุกร 

- สมาชิกในครัวเรือน 4 คน 

- รายได้เฉลี่ย 40,000 บาท/
ปี 

3 นางสุวรรณ์  เจริญยิ่ง 

 

เลขที่ 53 หมูที่ 6 
บ้านโคกสามัคคี  
ต.หนองม่วง อ.

โคกสูง จ.
สระแก้ว 

- อายุ 50 ปี 
- อาชีพหลัก ปลูกข้าว 

- อาชีพรอง เย็บผ้า 

- สมาชิกในครัวเรือน 6 คน 

- รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท/
ปี 

4 นางอรัญญา  ภูมิเรศสุนทร 

 

เลขที่ 12 หมูที่ 6 
บ้านโคกสามัคคี  
ต.หนองม่วง อ.

โคกสูง จ.
สระแก้ว 

- อายุ 45 ปี 
- อาชีพหลัก ทำนา 

- สมาชิกในครัวเรือน 5 คน 

- รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/
ปี 

 
 
 
 
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลครัวเรือน 

5 นางนอม  ปะทา 

 

เลขที่ 22 หมูที่ 6 
บ้านโคกสามัคคี  
ต.หนองม่วง อ.

โคกสูง จ.
สระแก้ว 

- อายุ 68 ปี 
- อาชีพหลัก ไร่มันสำปะหลัง 

- อาชีพรอง ทอเสื่อ จักรสาน 

- สมาชิกในครัวเรือน 5 คน 

- รายได้เฉลี่ย 70,000 บาท/
ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโคกสามัคคี หมู ่6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 18 

 
ภาพที่ 3.1 สัมภาษณ์ พูดคุยกับคนในชุมชน  

 

 
ภาพที่ 3.2 สนทนากลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและประเด็นปัญหา 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโคกสามัคคี หมู ่6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 19 

 

 
ภาพที่ 3.3 อบรมการทำบัญชีครัวเรือน 
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ภาพที่ 3.4 คนในชุมชนรวมกลุ่มกันออกแบบกระเป๋าผ้า 
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ภาพที่ 3.5 สนทนากลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชน 
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ภาพที่ 3.6 การทำเสื่อจากวัสดุที่มีในชุมชน 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโคกสามัคคี หมู ่6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 23 

 
ภาพที่ 3.7 การตากแห้งต้นกกและการย้อมสี 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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ภาพที่ 3.8 อบรมการพัฒนารูปแบบกระเป๋าจากเสื่อกก 

 
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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ภาพที่ 3.9 กระเป๋าจากเสื่อกกท่ีทำการเย็บกระเป๋าด้วยมือ 

  
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนบ้านโคกสามัคคี หมู ่6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 26 

 
ภาพที่ 3.10 กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความต้องการของชุมชน 

1. แผนที่เดินดิน 
2. ต้นไม้ชุมชน 
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการวิจัย

(ภาคผนวก) โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าครัวเรือน 
4. แบบสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลโดย

มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว คือ นายสม
พร หาญชัย และประชากรในหมู่บ้านเป็นผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคนใน
หมู่บ้าน วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพของคนในหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่  

(Action Learning) 
  

4.1 ผลการวิเคราะห์ชุมชน 
 การวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของบ้านโคกสามัคคี หมู่
ที่ 6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบันซึ่งจะนำไปสู่
การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดมีดัง ต่อไปนี้  
   

จุดแข็ง 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

❖ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือกัน และสามารถรวมกลุ่มทำ
กิจกรรมต่างๆได้ดีทุกครั้ง 

❖ ผู้นำชุมชนมีความเป็นผู้นำ เสียสละต่องานและหน้าที่ ตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนอย่าง
แท้จริง 

❖ ผู้นำชุมชน เช่น ประธานกลุ่มOTOP ประธานกลุ่มแม่บ้าน มีความเข้มแข็ง สามารถ
รวมคนในหมู่บ้านให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

❖ ประชากรในชุมชนมีการช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน อาศัยซึ ่งกันและกัน จึงทำให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

❖ ชุมชนบ้านโคกสามัคคี เป็นชุมชนที่มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลายแหล่ง ได้แก่ 
กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 
เป็นต้น 

จุดอ่อน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนนี้ทำให้เห็นข้อบกพร่องบางอย่างของชุมชน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในส่วนของชุมชนได้ ดังนี้ 

❖ สภาพทางเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร  อดีตถึงปัจจุบันชาวบ้านโคกสามัคคี มีอาชีพ
เกษตรกรเป็นหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร เช่น การทำนา ซึ่งต้องอาศัยน้ำฝนเป็น
หลักในการทำนา จึงทำนาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง บางปีขาดน้ำไม่สามารถทำนาได้ เป็น
ปัญหาอย่างหนักท่ีคนในชุมชนได้รับ และทำให้เกิดหนี้สินตามมา 

 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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❖ คนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม OTOP แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ทันสมัยและสวยงาม ยัง
ขาดเทคนิคไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตามความต้องการของผู้บริโภค 

❖ แหล่งน้ำ เนื่องจากบ้านโคกสามัคคี มีแหล่งน้ำเพียง 1 แห่ง และแหล่งน้ำแห่งนี้ไม่
สามารถเป็นแหล่งน้ำหลักให้ประชาชนในชุมชนได้ ชุมชนจึงต้องพึงพาน้ำฝนในการ
ดำรงชีวิตเป็นหลัก 

โอกาส 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีปัจจัยเสริมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชน เนื่องจากชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มีความสามัคคี อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

➢ เนื่องจากคนในชุมชนมีความรักและสามัคคี มีความขยันอดทน มีการดำเนินงานหรือ
กิจกรรมต่างๆอย่างมีแบบแผนขั้นตอน เป็นระบบ อีกทั้งยังมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง 
และมีความพร้อมเพียงกันในการทำกิจกรรมต่างๆ จึงนำไปสู่ความสำเร็จของหมู่บ้าน 

➢ มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต และกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 

อุปสรรค 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ล่าช้าหรือลำบากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ รายละเอียด ดังนี้ 

➢ สมาชิกในชุมชนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากสมาชิกในชุมชนบาง
คนยังมีความขัดแย้งในตัวบุคคล ยังไม่พอใจในการทำงานของชุมชน จึงทำให้เกิด
ความขัดแย้งกันเป็นครั้งคราว 

➢ สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และเป็นผู้สูงอายุ จึงยังไม่มีความชำนาญในการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้  

➢ นโยบายทางภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
 จุดแข็ง จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่มีความสามัคคี และอยู่
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผลิตงานจักรสานจากต้นกก เป็นสินค้าที่กลุ่มชุมชนอยากพัฒนาฝีมือให้
ทันสมัย และกลุ่ม OTOP มีความสนใจพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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      จุดอ่อน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีงานประจำ ทำ
การเกษตร ได้แก่ การปศุสัตว์ เลี้ยงโคเนื้อ ปลูกอ้อย ไร่มันสำปะหลัง และอาชีพเสริมหลักๆคือ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่เป็นรายได้หลักหลังจากการทำการเกษตร 
 โอกาส จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสามารถรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือหรือสร้างอาชีพเสริม
ร่วมกัน โดยใช้เวลาว่างจากงานประจำโดยอาจเป็นลักษณะของงานฝีมือ และเนื่องจากมีทำเลที่พักอยู่
ใกล้แหล่งชุมชน  

อุปสรรค จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าครัวเรือนเป้าหมายมีอายุมากทำให้ไม่สามารถเปลี่ยน
งานได้โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการเดินทางไกลหรือใช้แรงงาน ประกอบกับรายได้ที่น้อยไม่ สามารถนำ
เงินไปลงทุนเพ่ือสร้างอาชีพได้ 
 
4.3 การติดต่อประสานงาน/การเดินทาง 

ข้อมูลผู้ประสานงาน 

➢ นายสมพร  อ่อนอุทัย 

ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เบอร์ติดต่อ  080-337-3825 

➢ นางสาวทองศรี  ภูมิเรศสุนทร  

ตำแหน่ง  ประธานกลุ่ม OTOP  เบอร์ติดต่อ  092-725-3558 

 

4.4 แผนการพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี  
ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระเป๋าสานจากต้นกก ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชนบา้น

โคกสามัคคี การดำเนินการแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การให้ความรู้ในการพัฒนากระเป๋าสานจากต้นกก 

  ระยะที่ 2 การให้ความรู้เรื่องการผลิตสินค้าในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย 

  ระยะที่ 3 การให้ความรู้ด้านการตลาด และการตลาดดิจิทัล 

  ระยะที่ 4 การประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
  ระยะที่ 5 ให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จากประสบการจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
 จากวัตถุประสงค์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีอยู่ 3 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือ
สร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 2. เพ่ือสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน 3. 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และ4. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความ
ยากจน เพื่อยกระดับทักษะอาชีพให้กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งประชาชนในชุมชนเห็นพ้องกันจัดทำ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสื่อกก สามารถสรุปผลและดำเนินโครงการ และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 

ชุมชนบ้านโคกสามัคคี มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ซึ่งการดำเนินงานจะครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้และ การให้
ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์สินค้า โดย
เน้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก 
 

รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นางสาว)..........ทองศรี........นามสกุล….....ภูมิเรศสุนทร..…….อายุ.....58.....ปี 

จบการศึกษาข้ันสูงสุด...............ม.6 
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).........092-7253558 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่..300.ตารางวา 
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศัยเพ่ือนบ้าน 
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         √ เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ..ข้าว มันสำปะหลัง..รายได ้50,000..บาท/ปี  
          รับจ้าง ระบุ........................................อัตราค่าจ้าง............................บาท/ปี 
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.................................. ...บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ………ทอเสื่อ ทำกระเป๋าสาน…………..รายได้........12,000.......บาท/ป ี
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.....................บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน.......3....คน 
          บุตร จํานวน.........-...........คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล....นางสาวทองศร ี ภูมิเรศสุนทร....หัวหน้าครัวเรือน..อายุ.....58..ปี  
 การศึกษา......ม.6.....อาชีพ......เกษตรกร........รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล.....นายสรรเพชร เวชพิทักษ์....ความสัมพันธ์เป็น.......หลาน.....อายุ....44.ปี  
 การศึกษา........ม.3.......อาชีพ.....เลี้ยงโคเนื้อ.....รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.....ด.ช.อนุชาติ  ภูมิเรศสุนทร....ความสัมพันธ์เป็น....บุตรบุญธรรม..อายุ...13.ปี  
 การศึกษา...ม.1...อาชีพ...........นักเรียน.......รายได้ ..............................บาท/เดือน  
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๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
       อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ....................... คน ประกอบด้วยจังหวัด .............................................................. 
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ................................................................................... 
๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
         √ มีหนี้ในระบบ จํานวน……400,000......บาท โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์………120,000..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน…………30,000……………….….บาท 
                     สหกรณ์.....................-.............................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จำนวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้...........นำมาลงทุนการเกษตร................................................... 
         √ การแก้ไขปัญหาโดย.............นำผลผลิตมาขายชำระหนี้.......................... 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
         √ มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 

 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 

๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)................กลุ่ม OTOP.............................................  
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การ
งาน).......................................................................................................   
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการ
ผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนว
ทางแก้ไข)..........................................................................................................  
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาง)........จันทรา..........นามสกุล….....เคนาราช..…….อายุ.....65.....ปี 
จบการศึกษาข้ันสูงสุด...............ป.4 
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ).........089-5497336 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่......24......ไร ่
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศัยเพ่ือนบ้าน 
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         √ เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ..ทำนา เลี้ยงสุกร รายได ้- บาท/ปี  
          รับจ้าง ระบุ........................................อัตราค่าจ้าง............................บาท/ปี 
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.................................. ...บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……… ทำกระเป๋าสาน…………..รายได้........12,000.......บาท/ปี 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.......ไม่แน่ใจ...บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน.......4....คน 
          บุตร จํานวน.........2..........คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน......4......คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล....นายอ่อนจันทร์  พิมพระสุด....ความสัมพันธ์เป็น.สามี..อายุ...64..ปี  
 การศึกษา......ป.4.....อาชีพ......เกษตรกร........รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล.....นายอภินนัท์ พิมพระสุด....ความสัมพันธ์เป็น.......บุตร.....อายุ....41.ปี  
 การศึกษา...............อาชีพ..........รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.....นายสันธิ  พิมพระสุด....ความสัมพันธ์เป็น....บุตร........อายุ....38...ปี  
 การศึกษา......อาชีพ..................รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
       อยู่คนเดียว  
        สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ....................... คน ประกอบด้วยจังหวัด ................................................................. 
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ...................................................................................... 
๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
         √ มีหนี้ในระบบ จํานวน……90,000......บาท โดยแยกเป็น  
                     หนี้กลุ่มออมทรัพย์………..……บาท  
                    √ หนี้กองทุนหมู่บ้าน…………40,000……………….….บาท 
                    √ สหกรณ์..............50,000.............................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จำนวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้...........นำมาลงทุนการเกษตร................................................... 
         √ การแก้ไขปัญหาโดย.............นำผลผลิตมาขายชำระหนี้.......................... 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
         √ มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 
 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 
๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน).............กลุ่ม OTOP......................................................  
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).......................................................................................................   
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข)..........................................................................................................  

 

 
 
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นาง)............สุวรรณ์..............นามสกุล…........เจริญยิ่ง.………….อายุ....50......ปี 
จบการศึกษาข้ันสูงสุด.......................ม.3.....................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ)..........062-5372258............. 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่...3 งาน 
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศัยเพ่ือนบ้าน 
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
          เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ................ปลูกข้าว............รายได้……………………..บาท/ปี  
          รับจ้าง ระบุ........................................อัตราค่าจ้าง............................บาท/ปี 
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.....................................บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ……………………งานจักรสาน เย็บผ้า…………..รายได้...............15,000..........บาท/ปี 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.....................บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน.................คน 
          บุตร จํานวน....................คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล.....นางสวุรรณ์ เจริญยิ่ง......ความสัมพันธ์เป็น........................อายุ.......50.......ปี  
 การศึกษา...................อาชีพ.................เย็บผ้า..............รายได้ .......3,500............บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล.......นายจำป ี เจริญยิ่ง.........ความสัมพันธ์เป็น........สามี........อายุ.......55.......ป ี 
 การศึกษา...............อาชีพ.....เกษตรกร,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน....รายได้ .......5,800......บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล......นายจักรพันธ์  เจริญยิ่ง....ความสัมพันธ์เป็น..........บุตร.......อายุ.....33.....ปี  
 การศึกษา...........................อาชีพ.........บริษัทเอกชน.......รายได้ .......12,000......บาท/เดือน  
 ๔) ชื่อ-นามสกุล....นางสาวกรรณนิกา  เจริญยิ่ง.....ความสัมพันธ์เป็น....บุตรธิดา...อายุ....17....ปี  
 การศึกษา.......................อาชพี...........กำลังศึกษา..........รายได้ ..........................บาท/เดือน  



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน 
        อยู่คนเดียว  
       / สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ...........2..... คน ประกอบด้วยจังหวัด ปราจีนบุรี (ทำงาน) นครนายก (เรียน) 
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ.............................................................................................  
๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
          มีหนี้ในระบบ จํานวน…………………….........บาท โดยแยกเป็น  
                    / หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………25,000………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                    / สหกรณ์...........................50,000.......................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จำนวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้.............กู้ทำนา........................................................................................  
          การแก้ไขปัญหาโดย........................................................................... ................................ 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
          มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 
 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 
๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)................................................................................................................   
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).................................................................................................... ...  
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข).................................................................................................. ........ 
 

 

 

 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน (นางสาว).......อรัญญา......นามสกุล…......ภูมิเรศสุนทร...………….อายุ....45....ป ี
จบการศึกษาข้ันสูงสุด.......................ม.3...............................................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ)........084-4558194 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
          มีบ้านเป็นของตนเอง ในพ้ืนที่............ไร่....200........ตารางวา 
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศัยเพ่ือนบ้าน 
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
          เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ.................ข้าว...........รายได…้30,000………………..บาท/ปี  
          รับจ้าง ระบุ........................................อัตราค่าจ้าง............................บาท/ปี 
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.................................. ...บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ…………………เครื่องจักรสาน และค้าขาย……..รายได้..........20,000.........บาท/ปี 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน..........50,000...........บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน.........4........คน 
         / บุตร จํานวน........3...........คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล......นายวรวฒัน์  ภูมิเรศสุนทร....ความสัมพันธ์เป็น........บุตร......อายุ....22.....ป ี 
 การศึกษา...........ม.3.........อาชีพ................ทหาร.......รายได้ ..............7,000.......บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล......นายวรพล  บุญปัญญา........ความสัมพันธ์เป็น.........บุตร......อายุ.............ป ี 
 การศึกษา..........ม.3.................อาชีพ..............รับจ้าง..........รายได้ ......9,000......บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล.....ด.ช.วรวิทย์  บุญปัญญา.......ความสัมพันธ์เป็น.......บุตร......อายุ......15......ปี  
 การศึกษา..........ม.3..........อาชีพ...........เรียน..........รายได้ ..............................บาท/เดือน  
 
 



 

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดบัคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
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๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
        อยู่คนเดียว  
       / สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน .........2.......... คน ประกอบด้วยจังหวัด ................ปทุมธานี..................................... 
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ............................................................................................  
๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
         / มีหนี้ในระบบ จํานวน………………150,000…….........บาท โดยแยกเป็น  
                    / หนี้กลุ่มออมทรัพย์…………………100,000…………………..……บาท  
                    / หนี้กองทุนหมู่บ้าน………………20,000……………………….….บาท 
                    / สหกรณ์.....................120,000.............................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จำนวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้.............นำมาลงทุนด้านการเกษตร......................................... 
          การแก้ไขปัญหาโดย...........................................................................................................  
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
          มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 
 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 
๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน).................................................................................................... ............  
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).......................................................................................................   
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)........................................................................ .................... 
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข)..........................................................................................................  
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รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลอืครัวเรือนเป้าหมาย 
 
๑. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นาง.......นอม........นามสกุล…....ปะทา…….อายุ.....68.....ป ี
จบการศึกษาข้ันสูงสุด........................ป.4.................................................................. .......... 
  หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)..............................................(มือถือ)......080-7854993.......... 
๒. สภาพและลักษณะที่อยู่อาศัย 
         / มีบ้านเป็นของตนเอง ในพื้นที่......1......ไร่............ตารางวา 
          เช่าบ้าน ในราคา.........................................บาท/เดือน  
          อาศัยเพ่ือนบ้าน 
          สร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
          อ่ืนๆ ระบุ...........................................................  
๓. อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน  
         / เป็นเกษตรกร ปลูกพืช ระบุ...........มันสำปะหลัง..................รายได้…70,000……..บาท/ปี  
          รับจ้าง ระบุ........................................อัตราค่าจ้าง............................บาท/ปี 
          ค้าขาย ระบุ........................................รายได้.................................. ...บาท/ปี  
          อ่ืนๆ ระบุ……………………………………..รายได้.....................................บาท/ปี  
๔. อาชีพรอง ระบุ…………ทอเสื่อ จักรสาน…………..รายได้.....................................บาท/ปี 
๕. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน.........70,000......บาท/ปี  
๖. สมาชิกในครัวเรือน  จํานวน........3.........คน 
          บุตร จํานวน.........3...........คน 
          สมาชิกอ่ืนๆ จํานวน............คน  
๗. รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน  
 ๑) ชื่อ-นามสกุล......นายบิน  ปะทา.....ความสัมพันธ์เป็น............สามี.........อายุ......68........ปี  
 การศึกษา............ป.4...............อาชีพ.........เกษตรกร......รายได้ ......5,800....บาท/เดือน  
 ๒) ชื่อ-นามสกุล........นายสมพร  ปะทา......ความสัมพันธ์เป็น......บุตร.....อายุ.......31.......ปี  
 การศึกษา..........นางนาริน........อาชีพ.........รับจ้างทั่วไป...รายได้ .......9,000.......บาท/เดือน  
 ๓) ชื่อ-นามสกุล........นายศุภกร ปะทา...............ความสัมพันธ์เป็น.........บุตร.......อายุ.....45..ปี  
 การศึกษา........ป.6......อาชีพ.....เกษตรกร..........รายได้ ........6,000........บาท/เดือน  
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๘. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน  
        สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันทุกคน  
        อยู่คนเดียว  
       / สมาชิกแยกย้ายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด  
        จํานวน ..........2......... คน ประกอบด้วยจังหวัด ......เมืองสระแก้ว...........................  
        สมาชิกชราภาพ เจ็บป่วย พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
 จํานวน ....................... คน ระบุ.............................................................................................  
๙. สภาพปัญหาหนี้สิน 
          ไม่มีหนี้สิน  
         / มีหนี้ในระบบ จํานวน……………50,000……….........บาท โดยแยกเป็น  
                    / หนี้กลุ่มออมทรัพย์……………………50,000………………..……บาท  
                     หนี้กองทุนหมู่บ้าน……………………………………….….บาท 
                    / สหกรณ์............................50,000......................................บาท 
          มีหนี้นอกระบบ จำนวน..............................บาท 
๑๐. สาเหตุของการเป็นหนี้.................ลงทุนทำการเกษตร................................................ 
         / การแก้ไขปัญหาโดย..............เก็บเก่ียวผลผลิตขาย และทำอาชีพเสริม............................... 
๑๑. ประเภทครัวเรือน 
          มีความพร้อม สามารถพัฒนาได้  
          ต้องให้การสงเคราะห์ /ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว (สูงอายุ/พิการ) 
 ส่งต่อให้หน่วยงาน................................................. 
          ไม่ขอรับความช่วยเหลือ เพราะ..........................................................................................  
๑๒. ข้อมูล ๔ท เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน 
๑๒.๑ ทักษะ(ฝีมือแรงงาน)................................................................................................................   
๑๒.๒ ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน).......................................................................................................   
๑๒.๓ ทรัพยากร (ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต)............................................................................................  
๑๒.๔ ทางออก(แนวทางแก้ไข)..........................................................................................................  
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2554-2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชสวน 

เทคโนโลยีจอมสถาบันเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2557-2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชสวน  
สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  

ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว  
ผลงานทางวิชาการ Effect of Preharvest Calcium Chloride Sprayed on Growth 

and Development and Quality of Mulberry Fruit. 
International Journal of Agricultural Technology. 13(7.1): 
1317-1324. 

 
 
 


