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บทคัดย่อ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเท  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ 
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 
เป็นการ ึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) เพ่ือ เข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิต 
ชุมชน จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ซึ่ง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าไปอบรมให้ความรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากชุมชนมี
ทุนของชุมชนเดิมอยู่แล้วคือข้าวเม่า ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยท าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค ด้วย SWOT analysis เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์ในการด าเนินโครงการผ่าน 
การวิเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆ พบว่า ประชาชนกลุ่มหมายมีความสนใจในการร่วมโครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าซึ่งเกิดจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้น าชุมชนทั้ง 15 คน ซึ่งสามารถยกระดับ
รายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนคิดเป็นรอ้ยละ 17.85 ต่อครัวเรือน (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 5) 
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บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา  
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่
คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมี  
กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอ 
อรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งในชุมชนนี้มีจ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 200 
ครัวเรือน แต่มีผู้อาศัยจริงจ านวน 150 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์หรือมีความยากจนจ านวน 
100 ครัวเรือน ทีมงานของคณะวิทยาการจัดการได้ลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด 
พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาปลูกข้าวเม่า บางส่วนปลูกข้าวหอมมะลิ 
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และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง ตัดเย็บเสื้อผ้า ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านเนินสะอาดคือ
การท าข้าวเม่า ทุนทางสังคมมีการรวมกลุ่มอาชีพและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้ านม 
100% จากการพูดคุยกับคนในชุมชนได้ทราบถึงปัญหาของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการท าเกษตร การ
ปลูกข้าวเม่าคือการขาดแหล่งน้ า จึงไม่สามารถปลูกข้าวเม่าได้ตลอดทั้งปี ท าให้ได้ผลผลิตข้าวเม่าเพียง
ปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น และชุมชนบ้านเนินสะอาด ซึ่งมีจ านวนครัวเรือนเป้าหมาย 3 ครัวเรือน และคน
ในชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 15 ราย ดังนั้นจึงมีความเห็น
พ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (ข้าวเม่า) 

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้
จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหาร
จัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานราก
ในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านเศรษฐกิจพอเพียง การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

1.2.2 เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าให้กับกลุ่มอาชีพ/
ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

1.2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
 
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

กลุ่มเป้ำหมำย สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายและคนในชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 15 คน 
พื้นที่   ชุมชนหมู่ที ่2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด 

สระแก้ว 
 



ห น้ า  3 | 42 
 

1.4 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
 

เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 
 
1.5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 
 

1.5.1 เชิงปริมาณ 
1) จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 15 คน 
2) จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์   

 1.5.2 เชิงคุณภาพ   
1) มีความต่อเนื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ข้าวเม่า) 
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บทที่ 2  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1 ข้อมูลต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
ต าบลเมืองไผ่อยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ซึ่งมีตรา 

สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ดังแสดงในรูปที่ 2.1  

 
รูปที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 

ที่มา: https://www.facebook.com/pages/category/Organization/องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ 
   
ด้ำนกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านดงยาง หมู่ 3 ต าบล
เมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
      เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ อยู่ในเขตการปกครองของ ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องถิ่น 
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ภาพที่ 2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ที่มา: https://www.facebook.com/pages/category/Organization/องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ 
 

ต าบลเมืองไผ่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีหมู่ 1 และหมู่ 3 เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม ราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบด้วยชาวเขมร ลาว ส่วยไหมญ้อ ในปัจจุบันยังมีก าแพงเมืองเก่าเหลืออยู่เป็นหลักฐาน ต่อมามี
ราษฎรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านยางเอน หมู่ 4 บ้านสุข
เกษม หมู่ 5 บ้านวิจิตรภาพ หมู่ 6 บ้านเปรมกมล และหมู่ 7 บ้านสมประสงค์ ตามล าดับ  
 
ด้ำนสภำพภูมิประเทศของต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

พื้นที่   
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ดอน มีห้วย หนอง คลอง บึงอยู่โดยทั่วไปและคลองขุดชลประทาน

เพ่ือใช้ในการเกษตรเพาะปลูกข้าว และพืชผลไม้มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ อ่างเก็บน้ าเปรมกมล ห้วยเมืองไผ่  
เขตพื้นที่  
ทิศเหนือ ติดกับเขตพ้ืนที ่ต าบลบ้านใหม่หนองไทร อ าเภออรัญประเทศ  
ทิศใต ้ติดกับเขตพ้ืนที่ ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ 
ทิศตะวันออก ติดกับเขตพ้ืนที ่ต าบลฟากห้วย อ าเภออรัญประเทศ  
ทิศตะวันตกติดกับเขตพ้ืนที่ ต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ 
กำรเดินทำง  
จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดสระแก้วได้ 4 เส้นทาง ดังนี้ 

1) ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกขวา เข้า
เส้นทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้ว
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แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอ าเภอ กบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว รวม
ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร 
2) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ถึงแยกหินกอง ประมาณ กิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่าน
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และอ าเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึง
จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร 

3) ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม 
ถึงอ าเภอกบินทร์บุรี แยกขวา เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว 
รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร 

4) ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน จนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 54 ให้แยกขวาไปตาม
ทางหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแก้ว 

 

 
รูปที่ 2.3 ภาพแผนที่ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ที่มา: map.google.co.th 
 
2.2 ประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ จริ งในพื้นที่  (Action Learning) ของหมู่ที่  2  
บ้ำนเนินสะอำด ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) คือการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว โดยการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปให้แก่ประชาชน จากการลงพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้พบผู้น าชุมชน 
และประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานของชุมชนดังต่อไปนี้ 
 
ประวัติหมู่ที่ 2 บ้ำนเนินสะอำด ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

จากสมัยก่อนมีปราสาทเมืองไผ่ตั้งอยู่ที่ต าบลเมืองไผ่ เป็นเจดีย์โบราณสมัยทวาราวดี สร้าง
ด้วยอิฐก่อทับกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมา 4 มุม แกะสลักลวดลายดอกไม้ ลายเครือวัลย์ 
และรูปคน นอกจากนี้ยังพบศิลปวัตถุหลายอย่าง เช่น เสมาธรรมจักร ท าด้วยศิลาเขียว เทวรูปศิลป
ลพบุรี และพระพุทธรูปศิลปทวาราวดี ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร การเดินทางโดย รถยนต์ ไปยังปราสาทเมืองไผ่นั้นใช้เส้นทางจาก อ าเภออรัญ
ประเทศผ่านหอนาฬิกาไปทางถนนราษฎร์อุทิศ เลี้ยวขวาทางแยกไปทางบ้านหนองเทา (อรัญประเทศ 
- เมืองไผ่) ประมาณ 7 กิโลเมตร จนถึงต าบลเมืองไผ่จะเห็นป้ายปราสาทเมืองไผ่ซ้ายมือไปตามเส้นทาง
ประมาณ 400 เมตร จะเห็นซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ หรือหากไปทางขวาประมาณ 300 เมตร จะเห็น
ป้ายปราสาทเมืองไผ่เช่นกัน ซึ่งเป็นซากปราสาทอีกแห่งหนึ่งต้องเดินเท้า เข้าไปถึงตัวปราสาทเมืองไผ่ 
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันบ้านเนินสะอาดมีพ้ืนที่ส าคัญโดยเฉพาะวัดเนินสะอาดที่
แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดยางเอน” ตามชื่อต้นยางที่อยู่หน้าวัด และ ได้มาเปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็น “วัด
เนินสะอาด” ซึ่งพ้ืนที่บ้านเนินสะอาดอยู่พ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  

 
ภาพที ่2.4 ปราสาทเมืองไผ่ 
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ทางทีมงานคณะวิทยาการจัดการงานได้ลงพ้ืนที่พบว่า มีผู้อาศัยอยู่จ านวน 100 ครัวเรือน ไม่
มีสถานะในทะเบียนราษฎร์ จ านวน 8 คน โดยคนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวเม่าน้ านม 100% จ านวน 50 ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท านาท าไร่และตัดเย็บ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยใช้ที่ดินของตนเองเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ยังมีบุคคลภายนอกที่มาอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น ส าหรับกลุ่มวัยท างานจะเข้าไปประกอบอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งติด
ชายแดน ไทย-กัมพูชา และยังมีกลุ่มชาวบ้านบางส่วนจะปลูกผักสวนครัวเช่น เช่น พริก ,กะเพรา, 
โหระพา, แมงลัก, กล้วยหอม, มะพร้าว, กล้วยไข่, ข้าวหอม และข้าวเหนียว เป็นต้น ไว้รับประทานเอง
โดยปลอดจากสารเคมี เหลือจากการรับประทานสามารถไปขายที่ตลาดนัดในหมู่บ้าน และยังมีกลุ่ม
ชาวบ้านรับสินค้าจากตลาดโรงเกลือมาขายในชุมชน   

 
ภาพที่ 2.5 สัญลักษณ์บ้านเนินสะอาด 

 
ด้ำนกำรปกครองท้องถิ่นของหมู่ที่ 2 บ้ำนเนินสะอำด ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

ผู้น ามีศักยภาพ และมีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้น าของหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด
ประกอบด้วย  

1) นายสุพล ปันส่วน          ผู้ใหญ่บ้าน 
2) นายสมพร บุญพินธ์      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3) นายค าปน คงแดน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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โดยผู้น าเป็นผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ และน าความรู้ต่างๆ มาช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการจัดการทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการด ารงชีวิตของคนใน
ชุมชนให้ดีขึ้นได้  

 
ด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 

1) โครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี 
2) โครงการน าร่องครัวเรือนเป้าหมายให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
3) โครงการสร้างเครีอข่าย Cluster สินค้าเกษตร 

 

 
ภาพที ่2.6 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 
ด้ำนสภำพนิเวศวิทยำจ ำเพำะ 

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้ านม 100% หัวหน้ากลุ่มคือ นายสมคิด  ตันเฮง 
2) มีวัดเนินสะอาด (วัดยางเอน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด มีพระอธิการเอกชัย 

อัตตสิโน เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ลูกวัด 2 รูป สามเณร 1 รูป รวมพระสงฆ์
และสามเณรพร้อมทั้งเจ้าอาวาสที่จ าวัดอยู่ที่วัดเนินสะอาด รวมทั้งหมด 4 รูป 

3) โรงเรียนในพ้ืนที่ไม่มี แต่มีโรงเรียนใกล้พ้ืนที่บ้านเนินสะอาด คือ โรงเรียนเมืองไผ่ 
และโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 
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ภาพที ่2.7 หลวงปู่ทวด วัดเนนิสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.8 วัดเนินสะอาด 
 

ด้ำนอำชีพ  
1) อาชีพหลักท านา เช่น ท าข้าวเหนียว ข้าวเม่าน้ านม   ข้าวหอมมะลิพันธุ์ ๑๐๕ 
2) อาชีพเสริม รับจ้างท างานทั่วไป และเลี้ยงวัวที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐ 
3) ผลผลิตทางการเกษตร คือข้าวเม่าน้ านม 100% ส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ด้ำนประชำกร 

1) มีผู้อาศัยอยู่จ านวน 100 ครัวเรือน ไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร์ จ านวน 8 คน  
2) มีเด็กอายุ 0-5 ปีจ านวน 11 คน เด็กอายุ 6-14 ปี จ านวน 2 คน วัยแรงงานจ านวน 

62 คน กลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 50-59 ปี จ านวน 27 คนและผู้สูงอายุจ านวน 38 คน 
มีผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกับครอบครัวร้อยละ 92.11 และอยู่เพียงล าพังร้อยละ 7.89 ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุไดรับ
สวัสดิการสังคมโดยรัฐ(เบี้ยยังชีพ) แบ่งออกเป็นเบี้ยผู้สูงอายุร้อยละ 36 และเบี้ยคนพิการร้อยละ 2 
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ด้ำนสังคม  
1) ลักษณะของครอบครัวของคนในชุมชนบ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่มี

ปู่ย่า ตายาย ลูกหลานพร้อมหน้า แต่มีการตัดสินใจในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นของหัวหน้าครอบครัว
ระบบเครือญาติช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี        

2) พบผู้สูงอายุจ านวน 32 คนที่อาศัยร่วมอยู่กับครอบครัว และร่วมกับวัยเด็ก จ านวน 
8 คน วัยรุ่น 13 คน และวัยกลางคน 32 คน ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล าพัง จ านวน 6 คน ซึ่งมีลักษณะการ
อยู่รวมกันเป็นครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง  ผู้สูงอายุมักอยู่กับบ้านและเลี้ยงหลาน 
และมีกลุ่มวัยรุ่นต่างพ้ืนที่เข้ามาอาศัยอยู่บ้างไม่มากและไม่มีปัญหายาเสพติด 
 
ด้ำนสุขภำพ 

1) ผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน กระดูกเสื่อม เป็นต้น 
และมีผู้ป่วยติดเตียง  จ านวน 2 คน 

 
ด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 

1) มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน มีน้ าประปา โทรศัพท์สาธารณะ 
2) มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง  
3) มีการเข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตแต่ยังเป็นส่วน 

น้อย 
 

 
ภาพที ่2.9 ถนนภายในบ้านเนินสะอาด 
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ภาพที่ 2.10 การมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน 

 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

1) อาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ในชุมชน คือ ท าการเกษตร (ท านา ปรัง นาปี ปลูกข้าว
เหนียว ข้าวเจ้า  ข้าวเม่า ข้าวหอมมะลิพันธุ์105)  แต่หลังจากการเก็บเกี่ยวจะไม่มีรายได้จากช่องทาง
อ่ืน ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง เมษายน ของทุกปี บางรายประกอบอาชีพค้าขายของโชว์ห่วยขนาดเล็ก
ในบ้านของตนเองส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง แต่เช่าจากผู้อ่ืนท าให้เกิดรายจ่ายจากการ
เช่าที่ดิน 

2)  ชาวบ้านไม่มีอาชีพเป็นหลักในช่วงหลังเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึง เมษายน 
ของทุกปี 

3)  ชาวบ้านประกอบอาชีพค้าขายของโชว์ห่วยขนาดเล็ก  
4)  ชาวบ้านเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน 
5)  หมู่บ้านได้รับคัดเลือกในการเป็นนวัตวิถีท่องเที่ยวเมืองไผ่ 

 

 
ภาพที่ 2.11 การท านาของคนในชุมชน 
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ภาพที่ 2.12 โรงสีข้าวของชุมชน 

 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมดี อากาศดี ไม่มีโรงงานที่ก่อให้เกิดฝุ่น มีต้นไม้ และเทือกสวนไร่นา ท าให้พื้นที่ 
พอมีความชุ่มฉ่ าตามฤดูกาล แต่ยังมีปัญหาด้านแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าเกษตรโดยเฉพาะ
หน้าแล้งที่ส่งผลท าให้พ้ืนที่มีความแห้งแล้งและปริมาณน้ าก็ไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรในฤดูกาล
นี้ 

 
ภาพที่ 2.13 สภาพแวดล้อมภายในบ้านเนินสะอาด 

 
ด้ำนกำรศึกษำ 

การศึกษาของคนในชุมชน อยู่ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
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ภาพที่ 2.14 การเลี้ยงสัตว์ของคนในชุมชนบ้านเนินสะอาด 

 
ด้ำนกำรช่วยเหลือสนับสนุนจำกภำครัฐ 

บ้านเนินสะอาดได้รับสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ทั้งสวัสดิการด้านเบี้ย
ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมไปถึงโครงการต่างๆ รัฐบาลต้องการช่วยเหลือให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี และ
พัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนได้ อาทิเช่น ชาวบ้านที่มีที่ดินของตนเองได้รับวัวเนื้อจากโครงการประชา
รัฐจ านวนครัวเรือนละ 5 ตัว เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 2.15 สาธารณูปโภคท่ีได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
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ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 ชุมชนมีกองสาธารณสุข ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุข     งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์จะมีงานด้านการรักษาพยาบาล
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงาน     ทันตสาธารณสุข ของต าบลเมืองไผ่อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
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บทที่ 3 
กระบวนกำรและแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้วมีขั้นตอนการศึกษาและ
แผนการด าเนินโครงการดังนี้ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) การเก็บรวมรวมข้อมูล 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูล 4) แผนกิจกรรมการด าเนินโครงการ  

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว เป็นเลือกกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) แล้วคัดเลือกกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด 15 คนเพ่ือด าเนินโครงการในระยะที่ 2 
 คนในชุมชนมีการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอยู่เสมอ ไม่ว่า
กิจกรรมต่างๆจะเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาตนเอง หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม คนในชุมชนได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างด ็
 

 
ภาพที่ 3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน 
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ภาพที่ 3.2 หัวหน้าชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 3.3 การรวมกันของกลุ่มคนในชุมชนกับทีมงานคณะวิทยาการจัดการ 

 
3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้ท าการเก็บรวบรวมมาจากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก  
การประชุมกลุ่มย่อย การบันทึกภาพและเสียง และการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษาบริบทชุมชน ณ  
ปัจจุบัน 
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3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการนี้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการสังเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงกลยุทธ์ในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
3.4 แผนกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 
ตารางที่ 3.1 แผนกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 

1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

 ด าเนินการแล้ว 
ในระยะที่ 1 

2 รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

 ด าเนินการแล้ว 
ในระยะที่ 1 

3 ประชุมหรือตรวจเยี่ยมครัวเรือนสร้างแรง
บันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งมั่น 

 ด าเนินการแล้ว 
ในระยะที่ 1 

4 ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง การท าบัญชีครัวเรือน การตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ
ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนประกอบการ 

7 – 9  
พฤษภาคม 2562 

 

 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุ มชน (ข้ าว เม่ า )  และ การบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ข้าวเม่า)" และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์,สื่อประชาสัมพันธ์,บรรจุภัณฑ์
ข้าวเม่า 

21 – 23 
พฤษภาคม 2562 

 

 

6 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 1  

5 – 7  
มิถุนายน 2562 

 

7 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 2 เพ่ือจัดท าแผนการ

18-19  
มิถุนายน 2562 
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กิจกรรมที่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
ด าเนินงานครั้งต่อไป และมอบป้าย
ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุข้าวเม่า  

8 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการและ
จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 

25  
มิถุนายน 2562 

 

\ 
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บทที่ 4  
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) 

 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นโครงการ
ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ประกอบไปด้วย ร่วมน าเสนอแนะ ร่วมประเมินผล และร่วมวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของชุมชน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นปรึกษา โครงการ
นี้ได้มีลงพ้ืนที่โดยเป็นการท าวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับ
บ ริ บ ท ชุ ม ช น  แ ล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) และน าผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาพัฒนาให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม ซ่ึงผลสุดท้ายของโครงการนี้ได้น าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน 
  
4.1 ผลกำรส ำรวจข้อมูลของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ำนเนินสะอำด ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

 
การด าเนินงานของทีมงานคณะวิทยาการจัดการในการเข้าส ารวจข้อมูลชุมชนหมู่ที่ 2  

บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เริ่มต้นด้วยการลงพ้ืนเพ่ือท าการ
ส ารวจข้อมูลชุมชนเพ่ือเข้าใจในบริบทของชุมชน และสามารถน าข้อมูลมาด าเนินโครงการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนได้ ทีมงานคณะวิทยาการจัดการได้เริ่มท าการส ารวจ
ข้อมูลชุมชน ด้วยการลงพ้ืนที่ไปส ารวจข้อมูลจากผู้น าชุมชน และชาวบ้านโดยมีผลการส ารวจชุมชน
ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.1 การสัมภาษณ์คนในชุมชน 
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ด้ำนทุนของชุมชน 
โดยเฉพาะการปลูกข้าว และมีความพิเศษที่ข้าวของคนในชุมชนเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติในการ

ผลิตเป็นข้าวเม่าน้ านม 100% สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มาก เนื่องจากข้าวเม่าน้ านมของชุมชนนี้มี
รสชาติดีท าให้มียอดการสั่งซื้อกลุ่มลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดฤดูกาลในการท าข้าวเม่าน้ านม 
ท าให้บ้านเนินสะอาดเป็นแหล่งผลิตข้าวเม่าน้ านม ที่เกิดจากภูมิปัญญาที่ได้มาจากรุ่นบรรพบุรุษในการ
ท าข้าวเม่า และด้วยคุณภาพ ยอดการสั่งซื้อที่มีจ านวนมากและสม่ าเสมอท าให้คนในชุมชนสามารถ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตนเองขึ้นได้ โดยการน าของนายสมคิด  ตันเฮงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวเม่าน้ านม 100% ปัจจุบันนายสมคิด  ตันเฮง มีต าแหน่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวเม่าน้ านม 100% 

 
ภาพที่ 4.2 คนในชุมชนกับผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าน้ านม 100% 

 

 
ภาพที่ 4.3 ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าน้ านม 100% 



ห น้ า  22 | 42 
 

 
ภาพที่ 4.4 ครกต าข้าวเม่าน้ านม 

 
4.2 ผลกำรวิเครำะห์ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ำนเนินสะอำด ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
          จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength) 

1) มีภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการน าผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวเม่า
น้ านม 100% ทีได้รับการรับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกไปยัง USA  

2) ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3) มีภูมิปัญญาที่โดดเด่น คือการท าเกษตรกรรมแบบเกษตรกรแปลงใหญ่ 
4) มีกลุ่มวิสาหกิจชุมเป็นของตนเองและได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 
5) เป็นแหล่งก าเนิดใช้ภูมิปัญญา ในการผลิตข้าวเม่าน้ านม 100% 
6) มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชาวบ้านเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่  

ครอบครัว 
7) มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองและชุมชนให้ยั่งยืน 
8) มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ส่งผลให้คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ 

ด าเนินชีวิต 
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จุดอ่อน (Weakness) 
1) บางพ้ืนที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินเนื่องจากเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
2) ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) ไม่สามารถท างานที่ออกแรงได้เยอะ 
3) คนหนุ่มสาวออกไปขายแรงงานนอกพ้ืนที่ท าให้ขาดกลุ่มแรงงานในชุมชน 
4) มีความเหลื่อมล้ าของรายได้ในแต่ละครัวเรือนส่งผลต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน 
5) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากการท าการเกษตร 
6) ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ขาดความรู้ในกา

ประกอบอาชีพ 
 

โอกำส (Opportunity) 
1) พ้ืนที่ของชุมชนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และติดชายแดน ไทย-กัมพูชา 
2) มีช่องทางการกระจายสินค้าได้ง่าย 
3) หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ให้ความสนใจในการส่งเสริมเพ่ือยกระดับและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4) ออกโฉนดที่อยู่อาศัยเป็นพ้ืนที่สาธารณะได้รับเป็นมรดก (สปก.4-01,ภ.ท.บ 5) จากรุ่นสู่

รุ่น 
5) กลุ่มผู้สูงอายุช่วยดูแลคนในครัวเรือนกลุ่มแรงงาน ในขณะที่แรงงานหนุ่มสาวออกไป

ท างาน  
6) จัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชนเพื่อลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง 
7) ได้รับนโยบายจากภาครัฐที่หลากหลายในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน 

 
อุปสรรค (Threat)  

1) ขาดการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องของภาครัฐบาล 
2) นโยบายของรัฐไม่ครอบคลุมความต้องการของชาวบ้านได้ทุกครัวเรือน ได้แก่ การ

ส่งเสริมให้เลี้ยงวัวเฉพาะครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ดินเป็นของตนเองเท่านั้น    
3) อัตราแรงงานของต่างชาติ ถูกกว่าแรงงานของประเทศไทย 
4) นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเลือกตั้งของประเทศท าให้ขาดการ

พัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ (สภาพดิน ฟ้า อากาศ น้ า) ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท า

การเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
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สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย 
 จากการวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT สามารถสรุปปัญหาในการพัฒนาชุมชนได้ดังนี้  

1) พ้ืนในชุมชนขาดความสมบูรณ์ของแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2) วัยแรงงานในชุมชนส่วนใหญ่ท างานนอกพ้ืนที่ 
3) ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุ 
4) ความไม่ต่อเนื่องของโครงการภาครัฐ โครงการไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
5) ช่องว่างเพดานเศรษฐกิจในชุมชนแตกต่างกัน 

 
4.3 สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำยประชำรัฐที่
เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ควรส่งเสริมการพัฒนาอาชีพที่ตรงตามความสามารถและความสนใจของคนใน

ชุมชน เพ่ือจัดตั้งเป็นชุมชนต้นแบบด้านต่างๆ 
2) ควรส่งเสริมตามความต้องการของชุมชนได้แก่ การเลี้ยงปลาในบริเวณบ้านและที่ดิน

ของตนเอง โรงเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ ช่องทางในการขายสินค้า อาชีพเสริมหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเม่าน้ านม ความรู้ด้านการตลาดส่งออกและด้านวิชาการ
เกษตร สร้างอาชีพด้านหัตถกรรมให้กับชาวบ้าน 

3) ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ เข้มแข็ง  ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ 
สถานศึกษา และภาคประชาชน 

 
4.4 ผลกำรศึกษำควำมเข้มแข็งของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ำนเนินสะอำด ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
ภูมิปัญญำและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

     จากการลงพ้ืนที่เป้าหมาย หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ของทีมงานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้พบความเข้มแข็งของชุมชน
ในด้านการประกอบอาชีพ ที่มีรากฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
มีการสืบทอดและเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร การเป็นเกษตรกรด้วยความภาคภูมิใจ 
ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นี้ ปลูกข้าวเหนียว สายพันธุ์ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในการเกษตรอย่าง
มาก และภูมิปัญหาด้านการเกษตรดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดอย่างเป็นธรรมชาติจากรุ่ นสู่รุ่น สามารถ
สร้างความรู้สึกรักและผูกพันต่อผืนนาของบรรพบุรุษ  ซึ่งส่วนใหญ่คนในชุมชนเมืองไผ่ เป็นคนพ้ืนถิ่น
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ดั้งเดิม จะมีบางส่วนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนนี้ จากการที่ทีมงานได้มีโอกาสสัมผัสความเป็นอยู่ของ
ชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีความรักและสามัคคีกัน ทุกบ้านจะรู้จักกัน มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน มีการ
แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี และท่ีส าคัญชุมชนความเข้มแข็งของชุมชนนี้ก็ด้วยการมีผู้น า
ที่มีความเสียสละ และใส่ใจในการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีโอกาส และตัวผู้น า
สามารถท างานกันเป็นทีม ร่วมด้วยช่วยกัน ไม่แตกแยก และยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง 
ทั้งด้านการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้มากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการสร้างอาชีพเสริม 
และส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบที่มีในชุมชน และด้วยตัวของผู้น านั้นเป็นคนใน
พ้ืนที่ เกิดในชุมชนนี้จึงมีความรู้สึกรัก เข้าใจ หวงแหน มีวามมุ่งมั่นที่ชุมชนให้ดีขึ้น จึงท าให้การ
ด าเนินงานของทีมงานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการได้ประสานความร่วมมือกับผู้น า และ
คนในชุมชนได้โดยมีเป้าประสงค์ท่ีตรงกัน ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เน้นการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมรายได้เสริม  
ร่วมกับผู้น าชุมชน และคนในชุมชน ได้อย่างตรงตามความต้องการของชุมชน ด้วยการมองเรื่องทุน
ชุมชน ศักยภาพของชุมชน มาประกอบในการวางแผนและด าเนินโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 
ภาพที่ 4.5 บรรยากาศภายในแหล่งท่องเที่ยงของบ้านเนินสะอาด 

 
 ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีอัธยาศัยไมตรีซึ่งกันและกัน ไม่มี
ความขัดแย้ง การด ารงชีพให้วิถีพอเพียง ใช้สอยอย่างประหยัด พ่ึงพาตนเองโดยการปลูกผักในรั้วบ้าน
ตนเองไว้กิน และไว้แบ่งปันเพ่ือนบ้าน  บางครัวเรือนปลูกไว้เพ่ือขายเพ่ิมรายได้ แต่ด้วยสภาพของดิน
ในพ้ืนที่มีความแล้งแห้ง มีปัญหาขาดน้ าในการท าเกษตร จึงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม สภาพ
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พ้ืนที่เป็นดินทราย  จึงท าให้ผลผลิตหลักคือ ข้าวเหนียว ที่จะน าไปแปรรูปเป็นข้าวเม่านั้นของชุมชนนี้ 
ท าได้ปีละเพียง 2-3 รอบ ขึ้นอยู่กับสภาพน้ าในแต่ปี และบางรายต้องอาศัยการเก็บกักน้ าใส่ตุ่มไว้
ส ารอง  และช่วงท านาจะเป็นช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ซึ่งภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนใน
ชุมชนนี้คือการคือการท าข้าวเม่าน้ านม โดยชาวบ้านนิยมน าเอาข้าวเหนียวต้นอ่อนมาท าข้าวเม่าน้ านม 
ซ่ึงจะท าให้ได้ข้าวเม่าน้ านมที่มีคุณภาพ   คนในชุมชนสามารถท าข้าวเม่าได้เกือบทุกบ้าน ถือเป็นภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ คือกระบวนแปรรูปข้าวเหนียวเป็นข้าวเม่า โดยใช้ เครื่องมือในการ
ท าข้าวเม่าที่เรียกว่า “ครกกระเดื่อง” เพ่ือใช้ในการต าข้าวเม่า จากการลงพ้ืนที่พบว่ามีครกกระเดื่อง
เกือบทุกบ้าน  เมื่อแปรรูปแล้วก็สามารถน าไปขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนได้ โดยต้องมีมาตรฐาน
ของการผลิตที่ตรงตามเกณฑ์  และหลังจากช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว คนในชุมชนก็จะหาอาชีพอ่ืนท า 
เช่น ปลูกผัก รับจ้าง ค้าขาย ฯลฯ และรอรอบหมุนเวียนกลับมาท านาอีกครั้งหนึ่ง  

บัญชีครัวเรือน เป็นสิ่งที่คนในชุมชนนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีการลงบันทึก ท าให้ทราบ
ถึงรายรับ รายจ่าย เงินออม ของครอบครัว และน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในการลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ เพ่ือการวางแผนการใช้จ่ายต่อไป 

 
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

ด้วยอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การท านา ปลูกข้าว และมีการแปรรูปเป็นข้าวเม่าน้ านม 
จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอาชีพแปรรูปจากข้าวเหนียวเป็นข้าวเม่าน้ านม  ซึ่งผู้ริเริ่มคือ คุณสมคิด ตัน
เฮง (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้ านม 100 %) ซึ่งคุณสมคิดเปน็คนในพ้ืนที่ และเห็นว่าคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท านาปลูกข้าว  เวลาน าข้าวไปขายไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ  
จึงเกิดแนวคิดในการน าข้าวมาแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าว จึงกลายเป็น”ข้าวเม่าน้ านม” ถือเป็น
ภูมิปัญญาของคนในชุมชนนี้ที่สืบทอดกันมายาวนาน กลุ่มวิสาหกิจข้าวเม่าน้ านม มีสมาชิกจ านวน 50 
คน ซึ่งเป็นการรวมคนในชุมชน เวลาได้ผลผลิตก็สามารถน ามาจ าหน่ายให้กับกลุ่มในรูปแบบวัตถุดิบ
เพ่ือแปรรูปหรือแปรรูปเป็นข้าวเม่าน้ านมแล้ว เพ่ือจัดจ าหน่ายต่อไป ซึ่งราคาขายข้าวเม่าน้ านม จะอยู่
ที่ประมาณ 200-250 บาท / กิโลกรัม  ข้าวเม่าน้ านม 100% เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง ทั้งธาตุเหล็ก แคลเซียม วิตามินเอ ฯลฯ ส าหรับลูกค้าของกลุ่มวิสาหกิจข้าวเม่าน้ านม 100% มีทั้ง
ลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปัจจุบันยอดผลิตยัง  ไม่
เพียงพอต่อจ านวนยอดสั่งซื้อ และต้องมีการสั่งซื้อล่วงหน้า  ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่มีแหล่งน้ าไม่
เพียงพอ ปริมาณการผลิตจึงต้องจัดสรรตามล าดับการสั่งจองของลูกค้า 
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ภาพที่ 4.6 ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าของขุมขนบ้านเนินสะอาด 

  
กระบวนการแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจข้าวเม่าน้ านม 100% ยังคงใช้ “ครกกระเดื่อง” เพ่ือให้

คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของการ “ต าข้าว” เป็นภาพของวิถีชีวิตที่มีคุณค่ามาก ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้
ริเริ่มและสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมกันสร้างกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนอย่างมั่นคง และยังคงได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการต าข้าว ของคนโบราณเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้
เห็น 

 

 
ภาพที่ 4.7 ครกกระเดื่องแบบใช้ไฟฟ้าท าให้ลดแรงได้มาก 
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4.5 ผลกำรด ำเนินกำรในกำรบรรจุภัณฑ์ ตรำสินค้ำ และกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ข้ำวเม่ำ) ของหมู่ที่ 2 บ้ำนเนินสะอำด ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
วิถีชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หรือ

ชุมชนบ้านยางเอน ซึ่งแต่ก่อนมีต้นยางต้นใหญ่ที่มีลักษณะโค้งเอนอยู่ในวัดประจ าหมู่บ้าน  ยังคงเป็น

สังคมเกษตรกรรมแบบชนบท ซึ่งมีจุดแข็งคือภูมิปัญญาชาวบ้านในการปลูกข้าวเม่าที่สืบทอดกันมา 

จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรในบ้านยางเอนแห่งนี้เป็นอย่างดี โดยเกือบทุกหลังคาเรือน

จะมีครกกระเดื่องไว้ประกอบอาชีพต าข้าวเม่าขาย ข้าวเม่าก็คือข้าวเหนียวซึ่งจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงที่

ออกรวงข้าวตั้งแต่ยังเป็นข้าวน้ านมอ่อนซึ่งมีสีเขียว แล้วน ามาปั่นแยกเมล็ดข้าวออกจากรวง คัดแยก

เมล็ดข้าวน้ านมที่เต่งตึงโดยการน าไปนึ่งเพ่ือท าให้ข้าวเปลือกสุก จากนั้นน าไปค่ัวแล้วผึ่งให้เย็น และต า

ข้าวในครกกระเดื่องเพ่ือกะเทาะแยกเปลือกออกจากกัน ท าให้ได้ข้าวเม่าสด  ปัจจุบันข้าวเม่าสด

สามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ 180-200 บาท และส่วนที่เป็นข้าวเม่าแก่ สามารถขายได้อยู่ที่กิโลกรัม

ละ 130-150 บาท ในระยะเวลา 1 ปี สามารถท านาข้าวเหนียวเก็บเกี่ยวได้ 1-2 รอบ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับปริมาณน้ าที่ใช้ในการเกษตร  

นอกจากนี้ข้าวเม่ายังสามารถน าไปพัฒนาแปรรูปหรือผลิตสินค้าชุมชนได้หลากหลายชนิด 
เนื่องจากข้าวเม่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและสารอาหารต่างๆ ล้วนส่งผลดี
ต่อสุขภาพ เช่น ธาตุเหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม วิตามินเอ ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้นทีมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายพร้อมกับทีมงานคณะวิทยาการจัดการ จึงมีความ
ต้องการร่วมกันต่อยอดคุณค่าของข้าวเม่านี้โดยการสร้างตราสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่า 
เพ่ือสร้างเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน วิถีชุมชน และถือเป็นของดีบ้านเนิน
สะอาดแห่งนี้ เพ่ือวางขายเข้าสู่ตลาดต่อไป 

 
กระบวนกำรที่ใช้ในกำรเปลี่ยนแปลงและกำรยอมรับของชุมชนเป้ำหมำย 

จากการได้ด าเนินกิจกรรมการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวเม่า ได้แก่ ข้าวเม่า
ทรงเครือ่ง  
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ภาพที่ 4.8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าทรงเครื่อง 

 
ทีมงานคณะวิทยาการจัดการได้เริ่มด าเนินงานร่วมกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

ครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว เริ่มต้นด้วยเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมอง
ความคิดเห็น และกิจกรรมการถอดบทเรียนจากกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย และจัดเวทีน าเสนอแนวคิด
ในการสร้างตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเชื่อมโยงคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค  
 
แนวทำงกำรออกแบบตรำสินค้ำ บรรจุภัณฑ์ และกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ค าถามในการสนทนากลุ่ม และการถอดบทเรียนหลังจาก
ที่ได้ท ากิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน พร้อมกับการให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ ทั้งในด้านการบรรจุ
ภัณฑ์ การหาซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายในท้องถิ่น การหีบห่อเพ่ือรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมนั้นต่างมีความคิดเห็นว่า ควรจะต้องสร้างตราสินค้าเพ่ือสื่อถึงผลิตภัณฑ์
แปรรูปที่ได้ผลิตขึ้น ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญในการสร้างตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้นเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่า ได้แก่ ก าหนดชื่อผลิตภัณฑ์เป็นข้าวเม่าทรงเครื่อง 
รูปภาพข้าวเม่า รูปแบบ-รูปทรงบรรจุภัณฑ์ การค านึงถึงต้นทุนบรรจุภัณฑ์ และการคัดเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ท าให้ทีมงานคณะวิทยาการจัดการสามารถน าไปสรุปวิเคราะห์จากเวทีสนทนากลุ่ม
ร่วมกันออกแบบร่างตราสินค้าเบื้องต้นเพ่ือให้กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายมีแนวคิดในการตัดสินใจได้  
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ภาพที่ 4.9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเวทีสนทนากลุ่ม 
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ภาพที่ 4.10 ออกแบบกราฟิกตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากเวทีสนทนากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 ตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่า 

 

ทางทีมคณะวิทยาการจัดการได้ลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องในการติดตามผลและด าเนินงาน
โครงการร่วมกับชุมชนบ้านเนินสะอาด ผ่านการจัดเวทีประชุมปฏิบัติการและสนทนากลุ่ม โดยครั้งนี้ได้
น าเสนอสติ๊กเกอร์ตราสินค้าจากการร่วมกันระดมความคิด ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาแบบตราสินค้า ด้าน
องค์ประกอบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ภาพประกอบ และข้อมูลส่วนที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์ที่ได้จาก
กระบวนการมีส่วนตัดสินใจเลือกของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  
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โดยข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าทรงเครื่องที่ทางกลุ่มได้เสนอระดม
ความคิด มีดังนี ้

1) สัญลักษณ์ต้นยางของบ้านเนินสะอาด (บ้านยางเอน) 

2) ชื่อผลิตภัณฑ์แยกเป็น ข้าวเม่าต้มมัด ข้าวเม่าทอด และ ข้าวเม่าแก้ว 

3) วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุ 

4) น้ าหนักปริมาณผลิตภัณฑ์ 

5) สถานที่ผู้ผลิต 

6) เบอร์โทรติดต่อ หรือช่องทางการติดต่อ 

7) เครื่องหมาย อย. 

จากการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอแนวคิดบนเวทีสนทนากลุ่มเ พ่ือร่วมกัน
คัดเลือกและพัฒนาตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.12 ออกแบบตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าต้มมัด 
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ภาพที่ 4.13 น าเสนอตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าต้มมัด 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 น าเสนอตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าทอด 
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ภาพที่ 4.15 น าเสนอตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าแก้ว 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.16 การตัดสินใจคัดเลือกตราสินค้าที่โดดเด่นและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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จากที่ได้น าเสนอแนวคิดการสร้างตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
เพ่ือการพัฒนาต่อยอดนั้น มาสู่ขั้นการเลือกและตัดสินใจกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการเลือกแบบจากการน าเสนอเพ่ือตัดสินใจร่วมกันและให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของกลุ่ม ที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ชุมชนและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งผลการพัฒนา
รูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ พบว่า อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านเนินสะอาดหรือบ้านยาง
เอน คือ ต้นยางเอน และต้นข้าวเม่า รูปทรงที่โดดเด่นของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย คือ รูปแบบทรง
กลม ข้าวเม่าทอดบ้านเนินสะอาด ซึ่งเป็นรูปทรงที่เข้ากับบรรจุภัณฑ์ทรงกลมด้วย และมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญคือ รูปต้นข้าวเม่า ทั้งนี้ท าให้กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายได้ประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนา
ออกแบบต่อไป  

และที่ส าคัญจากการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของกลุ่มที่สะท้อนถึงการท าโครงการครั้งนี้ท าให้
พบว่า กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายอยากให้ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมอาชีพ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง  

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานที่ผ่านมา สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นคือ การยอมรับ
ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายที่เปิดใจรับการส่งเสริมพัฒนา ทั้งความรู้ การต่อยอดการท ามาหากินด้วย
การแปรรูปอาหาร การประกอบอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมแบบนี้ ซึ่งสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ได้รับประโยชน์มากมาย ได้องค์ความรู้ใหม่ และยังเป็นการกระตุ้นคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และจุดแข็งสิ่งที่โดดเด่นของชุมชนที่ควรต้องรักษาต่อยอดไป และอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ได้รับมาโดยตลอดโครงการนี้  คือ ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย และที่
ส าคัญนั่นคือ ผู้น าที่เข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีพร้อมต่อการปรับตัวอยู่เสมอ 

 

4.6 ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำ 
  

 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพ่ือดูจุดคุ้มทุนในการท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงรายละเอียดของวัตถุในการท าข้าวเม่าทรงเครื่อง 

วัตถุดิบ จ ำนวน รำคำ/หน่วย (บำท) รวมเป็นเงิน (บำท) 
ข้าวเม่า 3 กิโลกรัม 200 600 

หมี่ขาวแห้ง 3 ห่อ 50 150 
น้ าตาลทราย 3 กิโลกรัม 25 75 

เกลือป่น 1 ซอง 10 10 
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วัตถุดิบ จ ำนวน รำคำ/หน่วย (บำท) รวมเป็นเงิน (บำท) 
งาขาว 1 กิโลกรัม 100 100 
รสดี 2 ซอง 30 60 

กุ้งแห้งขาว 500 กรัม 400 400 
รวม 1,395 

ที่มา : ผู้ด าเนินโครงการ 
 

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตตามตารางที่ 4.1 สามารถบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ขนาด 200 กรัมได้

จ านวน 60 กล่อง มีค่าบรรจุภัณฑ์อยู่กล่องละ 4 บาท และตราสินค้า 1.5 บาท/ชิ้น คิดเป็นต้นทุนดัง
ตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงรายละเอียดของต้นทุนรวมทั้งหมด 

 

ที่มา : ผู้ด าเนินโครงการ 

 
 ต้นทุนรวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,725 บาท สามารถผลิตได้ 60 กล่อง เฉลี่ยกล่องละ 28.75 บาท 
น าไปจ าหน่ายในราคากล่องละ 35 บาท คิดเป็นรายได้ 2,100 บาท คิดเป็นก าไร 2,100 – 1,725 = 
375 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.85 ของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  

 
 
 
 

 
 
 
 

ต้นทุน รำคำ (บำท) 
ผลิตภัณฑ์ 1,395 
บรรจุภัณฑ์ 240 
ตราสินค้า 90 

รวม 1,725 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

จากวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีอยู่ 3 
วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านเศรษฐกิจพอเพียง การตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนและการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  2) เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมสร้าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 3) เพ่ือยกระดับรายได้
เ พ่ือเ พ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่ เป็นเป้าหมายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้อบรมให้ความรู้และท าผลิตภัณฑ์แปรรูป 
โดยเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในพ้ืนที่จริง (Action Learning) เพ่ือเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิต
ชุมชน จากนั้นได้ให้ประชาชนคัดเลือกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปส่งเสริม ซึ่งในการด าเนินโครงการครั้งนี้ประชาชนเห็น
พ้องต้องกันเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม โดยโครงการสามารถสรุปผล 
บทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่ที่ 2  
บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน
ชุมชนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมนั้นก็คือข้าวเม่าที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมในชุมชน ซึ่งแต่เดิมจะขายได้ในราคาที่ไม่
คงท่ีขึ้นอยู่กับราคาในท้องตลาด ต่อมาเกิดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท าให้ราคาข้าวเม่าคงท่ีแต่ก็มีแต่
ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าเป็นหลัก จากการลงพ้ืนที่ของทีมงานคณะวิทยาการจัดการรวมกับกลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่จ านวน 15 คน ท าให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าเป็นรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความ
น่าสนใจและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยโครงการเป็นที่น่าพอใจ ประชาชนสามารถสร้างรายได้
จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (Value Added) และเกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชน 1 อย่างถือว่า
บรรลุตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังสามารถยกระดับรายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 17.85 ต่อครัวเรือน (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 5)  
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5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 

บทเรียนที่ได้รับจากความส าเร็จของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าให้กับประชาชนหมู่ที่ 2 
บ้านเนินสะอาด ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต้องอาศัยความร่วมมือกันของ
ประชาชนในชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแปรรูปผลิตภัณฑ์ อีกท้ังความเข้มเข้มในชุมชนจากผู้น าชุมชน
และสมาชิกในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือในด้านความรู้วิชาชีพเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และยึดหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนท าให้ทาง
มหาวิทยาลัยเข้าไปอบรมความรู้และปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จ ซึ่งในอนาคตถ้ามียอดการสั่งซื้อ
เพ่ิมข้ึนก็อาจจะเกิดการตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเพ่ือการร่วมมือกันในชุมชน อีกทั้งการต่อยอดผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ให้เกิดความหลากหลายและแปลกใหม่ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมา 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
ต าบลเมืองไผ่, 2562, ประวัติ, เข้าถึงเมื่อ สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaitambon.com/tambon/270602 
แผนที่ต าบลเมืองไผ่, 2562, แผนที่, เข้าถึงเมื่อ สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก map.google.co.th 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่, 2562, ตราสัญลักษณ์, เข้าถึงเมื่อ สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่, 2562, ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่, เข้าถึงเมื่อ 
สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/pages/category/Organization/
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 

อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
1. อำจำรย์วัชรพล วงศ์จันทร์       

 
ต ำแหน่ง  อำจำรย์ประจ ำสำขำกำรจัดกำรโลจิสติสก์และซัพพลำยเชน 
คุณวุฒิ  บธ.ม. กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

ทล.บ. กำรจัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 
 

2. อำจำรย์ ดร.ธันยธร ติณภพ 

      
ต ำเเหน่ง อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
คุณวุฒิ  บธ.ด. บริหำรธุรกิจ 

บธ.ม. กำรจัดกำรทั่วไป 
ศศ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป 
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3. อำจำรย์ปริยำกร สว่ำงศรี 

           
ต ำเเหน่ง อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรบัญชี 
คุณวุฒิ  บธ.ม. กำรบัญชี 

บธ.บ. กำรบัญชี 
 

4. อำจำรย์อัญชลี เยำวรำช 

 
ต ำเเหน่ง อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 
คุณวุฒิ  บธ.ม. กำรตลำด 

บธ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป 
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5. อำจำรย์ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย์ 

             
ต ำแหน่ง  อำจำรย์ประจ ำสำขำกำรจัดกำรโลจิสติสก์และซัพพลำยเชน 
คุณวุฒิ  วศ.ม. วิศวกรรมโลจิสติกส์และกำรจัดกำรโซ่อุปทำน 

วทบ. เทคโนโลยีกำรบรรจุ 
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