
แบบฟอร์มที่  ๓ 
แบบเสนอขอ้มูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น  

ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

โครงงำน/ผลงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
๑. อธิบายการจัดท าโครงงาน การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ท้ังลักษณะงาน 
ระยะเวลา และระบบพี่เล้ียงสอนงาน  
 ลักษณะการจัดท าโครงงานในสถานประกอบการเกิดจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ความต้องการจะพัฒนาเกษตรกรให้มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาชีพ เกิด
การกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดท าเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยมีเกณฑ์
การคัดเลือก คือ เกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Young Smart Farmer 
ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๕ ราย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร และผู้ท่ีสนใจท า
การเกษตร โดยมีข้ันตอนการท างาน ดังภาพท่ี ๑  

 
ภำพที่ ๑ ขัน้ตอนการจัดท าโครงงาน
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๒. อธิบายวิธีการท าโครงงาน บทคัดย่อ การด าเนินงาน ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชาความรู้/
ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
 ๒.๑ วิธีกำรท ำโครงงำน  
  ๑) ก าหนดปัญหา /หัวข้อเรื่อง  
  ๒) ต้ังสมมุติฐาน  
  ๓) ออกแบบเครื่องมือ 
  ๔) ลงมือปฏิบัติ  
  ๕ สรุปผลโดยการจัดท าเล่มงานโครงงาน ดังนี้ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ บทท่ี ๑ บทน า 
ประกอบด้วย ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์สมมติฐาน นิยามศัพท์เฉพาะ ขอบเขตของ
โครงงานวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ต่อด้วยบทท่ี ๒ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการ
ศึกษา ประกอบด้วย สถานท่ีท าวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินวิจัย บทท่ี ๔ ผลการศึกษาและ
อภิปรายผล บทท่ี ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ สุดท้ายเอกสารอ้างอิง และสุดท้ายภาคผนวก 
  ๖) น าเสนอผลงาน ประเมินผล 
  ๗) จัดท าโปสเตอร์ ส่งประกวด 
 ๒.๒ บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา การด าเนินงาน วิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพเกษตร
ผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก คือ เกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Young Smart 
Farmer ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๕ ราย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
รูปแบบการท าเกษตรแบบผสมผสานมีหลักการสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง
กับระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ๒) หลักคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรแบบผสมผสานสอดคล้อง
กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง ปฏิบัติตนสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ๓) การเช่ือมโยงทางสังคม พบว่า 
มีการขยายผลความส าเร็จของตนเองเพื่อเช่ือมโยงกับสังคม เช่น มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
การถ่ายทอดความรู้ และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น ๔) อุปสรรคและความส าเร็จ พบว่า เกษตรกร
ประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางรายได้ ภัยธรรมชาติ ด้านแรงงาน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ คือ ความ
มุ่งมั่น อดทน ความเพียรและการเรียนรู้การท าเกษตรกรรมด้วยรูปแบบของตนเอง ๕) การพัฒนาอาชีพ มีการ
ปรับเปล่ียนการท าเกษตรเชิงเด่ียวเป็นการท าเกษตรผสมผสาน โดยการน าความรู้ ประสบการณ์ และ
เทคโนโลยีมาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมากขึ้น ๖) แนวทางการแนะแนวอาชีพแก่บุตรหลาน พบว่า มี
แนวคิดในการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ โดยการเปิดสวนเกษตรของตนเป็นศูนย์การเรียนรู้การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจอยากศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
ค ำส ำคัญ : วิถีชีวิต, การพัฒนาอาชีพ, เกษตรผสมผสาน, เกษตรกรรุ่นใหม่
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 ๒.๓ กำรด ำเนินงำน 

 
ภำพที่ ๒ วิธีการด าเนินวิจัย 

 สถานท่ีท าการวิจัย คือ พื้นท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) ต้นแบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเกษตรกรท าการเกษตร
แบบผสมผสานและได้รับการคัดเลือกให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๕ ราย โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ข้อมูลการสนทนาพูดคุย และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลจ านวน ๕ ราย ตามเกณฑ์
การคัดเลือก ดังนี้ (๑) เป็นเกษตรกรท่ีท าการเกษตรแบบผสมผสานและได้รับการคัดเลือกให้เป็น Young 
Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒) มีความสมัครใจท่ีจะเป็นผู้ให้ข้อมูล ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือ ดังภาพข้างต้น (ภาพท่ี ๒ ) 
 ๒.๔ กำรประยุกต์ใช้วิชำควำมรู้/ทักษะตำมที่ได้เรียนมำ 

 องค์ความรู้วิชาการด้านการเกษตร  

 ทักษะการลงชุมชน  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การผลิตส่ือต่าง ๆ  

 การท างานวิจัย  

 การจัดประชุม/การจัดอบรม  

 การจัดเตรียมเอกสาร  
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 ๓. อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการหรือเป็นงาประจ า
ท่ีสามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ จะท าให้ทราบและเข้าใจถึงวิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบผสมผสานของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถน าผู้ให้ข้อมูลท้ัง ๕ ราย เป็นแกนน าในการ
ขับเคล่ือนภาคการเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลท้ัง ๕ ราย มีความสมัครใจท่ีจะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนภาคการเกษตร โดยเน้นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน าผู้ให้ข้อมูล
ท้ัง ๕ เป็นแกนน าในการลงไปยังชุมชนพบปะพูดคุย เลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความต้องการ มีความพร้อมท่ี 
จะพัฒนา (กลุ่มเกษตรกรหัวไวใจสู้) รวมกลุ่มกัน จากนั้นร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ี
วางแผน โดยเกษตรกรในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในทุก ๆ กระบวนการ โดยแกนน าและส านักงานเกษตรจังหวัด
นครศรธีรรมราชร่วมกันติดตามประเมินผล และสนับสนุนในทุก ๆ ข้ันตอน ตลอดจนเกษตรกรกลุ่มนั้นประสบ
ความส าเร็จ เพื่อให้เกิดการขยายการท าการเกษตรในวงกว้าง เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรอย่างแท้จริง  
การแก้ปัญหาและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท าให้มีความเข้มแข็งต่อการเผชิญปัญหาและความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การรวมกลุ่มท าให้เกษตรกรมีความสามารถใน 
การแข่งขัน และกลไกให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร เกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรด าเนินชีวิตสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวเกษตรกร 

 
 
 


