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แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๓ 

 
โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

การจัดท าโครงงานสหกิจ ซึ่งก่อนเข้าไปฝึกสกิจก็ได้โทรปรึกษา ประสานงานกับพ่ีเลี้ยงที่จะ
เข้าไปเพ่ือที่จะสอบถามในด้านปัญหาที่เกษตรกรสะท้อนมายังศูนย์วิจัยข้าว และปัญหาที่เกษตรกรเจอ 
ซึ่งปัญหาด้านการส่งเสริมเกษตรกร ก็จะเป็นในส่วนเรื่องการผลิตข้าว ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลง
ใหญ่ เรื่องราคาข้าวตกต่ า ความรู้ในการผลิตข้าวในด้านต่าง ๆ จึงมีการจัดท า 3 บท เตรียมการไป
ก่อนเข้าไปฝึกสหกิจ ณ สถานประกอบการ พอเริ่มเข้าฝึกท างาน ก็ได้เรียนรู้การท างานของศูนย์ มีการ
ลงพื้นที่ส ารวจแปลงนาข้าวเกษตรกร และอยู่ในช่วงที่เกิดน้ าท่วม ท าให้แปลงนาข้าวของเกษตรกร
ได้รับความเสียหาย ช่วงระยะเวลาการท างาน 08.00 - 16.30 น.ก็ช่วยงานที่ศูนย์วิจัยข้าวอย่างเต็มที่ 
จะไม่ได้ท าโครงงานสหกิจเลย จะต้องเรียนรู้งานที่ศูนย์ เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ตอนลงพื้นที่ส ารวจ
จริง เรียนรู้ทุก ๆ ด้าน เช่นด้านโรคพืชและแมลง ด้านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และด้านอื่นทุก ๆ 
ด้าน  เนื่องจากจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จะน าไปถ่ายทอด และส่งเสริมเกษตรกรได้ การเรียนรู้จะ
หมุนเวียนเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน  ซึ่งเดือนถัดไปก็จะเป็นการลงพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ 
คือ ลงพื้นที่สอบถามควาต้องการด้านการสนับสนุน งบประมาณ 3 ล้านบาทต่อ/กลุ่มนาแปลงใหญ่ 
เพ่ือน ามาจัดซื้อสาธารณูปโภค ที่อ านวยความสะดวกต่อสมาชิกกลุ่ม ช่วยเรื่องการเขียนโครงการ และ
เป็นการลงมติในที่ประชุม ชี้แจงหน้าที่ต่าง ๆ ที่ต้องมีการคัดเลือกสมาชิกเพ่ือมาด ารงต าแหน่ง 
รับผิดชอบต่าง ๆ เป็นต้น พ่ีเลี้ยงก็จะช่วยงาน คอยสอน วิธีการที่จะสอนกับคน เข้ากับคนได้ดี ซึ่ง
เกษตรกรมีหลากหลายรูปแบบ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การนัดประชุเกษตรกร จะต้องเป็น
ช่วงบ่าย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเข้าสวนช่วงเช้า ระยะเวลาการประชุมอย่านานเกินไป เพราะเกษตรกร
มีภาระกิจที่หลากหลาย เป็นต้น หลังจากเวลาเลิกงาน ก็จะต้องมาจัดท าเครื่องมือที่จะสัมภาษณ์
เกษตรกร ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าเครื่องมือ เสนอต่ออาจารย์และพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม น ามาปรับปรุงแก้ไข และด าเดินงานต่อ ซึ่งโครงงานสหกิจจะได้
ท าตอนหลังเลิกงาน และช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย 
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 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

 วิธีการท าโครงงานสหกิจ เริ่มจากการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาการท างาน 

กระบวนการ หลักการคิด และผลการศึกษาที่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกัน ซึ่งในส่วนของโครงงงานมีการวางแผน 

คือจะต้องเสร็จ บทที่ 1 บทที่ 2 และบที่ 3 ก่อนไปสถานประกอบการ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน 

เนื่องจากได้สอบถามปัญหาเบื้องต้นแล้ว และช่วงแรกฝึกสหกิจก็เจอปัญหาด้านโควิด และน้ าท่วม ท าให้มี

ปัญหาในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเกษตรกร ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลลเกษตรกรช้าไป ผ่ านไป 2 เดือน พ่ึงเริ่มได้เก็บ

ข้อมูลเกษตรกร จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรนพ้ืนที่ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื่องมีพ้ืนที่ของการปลูก

ที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เยอะที่สุดในจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีประชากรทั้งหมด  384 คน และเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยการค านวณสูตรของเครซซี่ และมอร์แกรน ได้กลุ่มตัวอย่าง 192 คน เมื่อเก็บรวบรวมเสร็จก็น ามา

วิเคราะห์ผล สรุปและอภิปรายผล  ซึ่งบทคัดย่อการวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคม

และเศรษฐกิจของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ 2) สภาพการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ 3) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ และ 4) ความต้องการการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่  ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกนา

แปลงใหญ่ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน 384 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรเครซี่และ

มอร์แกน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 192 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบ

สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 -60 ปี ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปี 50,000-80,000 บาท จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 

คน 2) เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ คือ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าว 

3) เกษตรกรร้อยละ 80.23 มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลมากที่สุด และเกษตรกรร้อยละ ..74.30มีความรู้

เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุด 4) เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมด้านการสนับสนุนมากที่ที่สุด ซึ่งการ

ด าเนินงาน 1.ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ 
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อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 6 ต าบล จ านวน 384 ราย 2.ขอบเขตพ้ืนที่พ้ืนที่ท าการวิจัยครั้งนี้ คือ อ าเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 3.ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสังคม และ

เศรษฐกิจของสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ าเภอวนขนุน จังหวัดพัทลุง เรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวน

สมาชิกในครัวเรือนสถานภาพทางสังคม จ านวนแรงงานภาคการเกษตร ลักษณะการถือครองที่ดิน รายได้จาก

ภาคการเกษตร รายได้นอกภาคการเกษตร และหนี้สิน ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรดีที่

เหมาะสมของเกษตรกร สภาพการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ความต้องการส่งเสริมการผลิต

ข้าวดีที่เหมาะสมของสมาชิกนาแปลงใหญ่ ปัญหาแลข้อเสนอแนะ 4. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ เดือน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน 19 มีนาคม พ.ศ.2564 และการประยุกต์ทักษะที่ได้เรียน

มา ได้น าไปใช้ทุกอย่าง เช่นการหัดพูด ท าให้กล้าพูดกับเกษตรกร การจัดท าเครื่องมือ ที่สัมภาษณ์ ท าให้

สามารถจัดท าเครื่องมือขึ้นมาได้ เพ่ือได้ผลของงานวิจัยขึ้นมา การเรียนรู้ที่จะเข้ากับเกษตรกร เนื่องจาก

เกษตรกรมีหลากหลายรูปแบบ   กระบวนการท างานกลุ่ม เป็นต้น 

 

 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเปน็รูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หนว่ยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุนค่าใช้จา่ย 

(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
จากโครงงานสหกิจที่ได้จัดท า พบว่า เกษตรกรมีความรู้น้อยที่สุดด้านการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว และเกษตรกรมีความต้องการมากท่ีสุดด้านแหล่งน้ า ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมด้านเก็บเก่ียวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ความรู้ด้านแหล่งน้ า ให้แก่เกษตรกร และด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป เพ่ือให้
เกษตรกรปฏิบัติด้านการท านาในรูปแบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
ดี และมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังการหาตลาดรองรับหรือรับซื้อผลผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี เพ่ือความเหมาะสมกับเกษตรกร ซางหน่วยงานต่าง ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นส านักงาน
ส่งเสริมการเกษตร  ศูนย์วิจับข้าว หน่วยต่าง ๆ เข้ามาอบรม สนับสนุน เพ่ือให้เกษตรกร มีความรู้ต้องต่อ
ความต้องการของเกษตรกรและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ริง   
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าว สามารถน าผลการศึกษาไปก าหนดรูปแบบการส่งเสริม
เกษตรกรตามเป้าหมายและความคาดหวังของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง เนื่องจากเกษตรกรสะท้อนปัญหาและความต้องการมาแล้ว สามารถน าผลที่ได้ไปส่งเสริมให้แก่
เกษตรกร ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ต้องเก็บข้อมูลอีก ดังรูปประกอบ 
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