
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น  
ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ  ปีกำรศึกษำ  2564 

 
โครงงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
1. ลักษณะของระบบกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร 

ส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต าบลควนโดน อ าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล 91160 เป็นสถานที่ราชการอยู่  สังกัดอยู่ กรมส่งเสริมการเกษตร  ด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการด้านการเกษตร งานสารบรรณ งานธุรการ งานอบรมเกษตรกร ระยะเวลาการ
ท างาน 08.30- 16.30 น. 
2. ช่วงระยะเวลำที่ด ำเนินงำนสหกิจศึกษำ 
   ระยะเวลาการงาน  จ านวน 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 29  พฤศจิกายน  2564 – วันที่ 18 มีนาคม 
2565 
3. ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย 

งานบริการด้านการเกษตร งานสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ระบบพี่เลี้ยงสอนงำน 
 นางสาวสุดาวรรณ สมัตถนาค         ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

นางสาวรพีพรรณ นาคประเสริฐ      ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา

ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 

1.บทคัดย่อ 
การพัฒนาจากพ้ืนที่เดิมที่เคยท าการปลูกผักยกแคร่อยู่แล้วของสมาชิกในกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอาชีพ 

บ้านเขาน้อย น ามาพัฒนาจัดเป็นแปลงเรียนรู้ขึ้นมา 1 แปลง ผักที่เลือกท าการปลูกมากคือ ผักกาด เนื่องจาก
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เป็นผักชนิดที่ขายง่าย มีราคาถูก และต้นทุนในการ ปลูกต่ าโดยส่วนใหญ่แล้วจะจ าหน่ายโดยมีพ่อค้ามารับ
ซื้อหน้าฟาร์มด้วยตัวเอง สมาชิกในกลุ่มเลือกใช้  วิธีการปลูกด้วยการย้ายกล้า เนื่องจากเกษตรกรหลายคนเห็น
ว่าเป็นวิธีที่ท าให้ได้ผลผลิตที่ออกมานั้น สวยงามและคุณภาพมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ สมาชิกในกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริม
อาชีพ บ้านเขาน้อย มีระดับการ มีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.47) ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 3.57) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 3.36) การมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.46) และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.49) 
2.กำรด ำเนินงำน 

กำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ของสมำชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอำชีพ ของสมำชิกบ้ำนเขำน้อย หมู่ 3  
ต ำบลย่ำนซื่อ อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มี 6 ข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดตั้งกลุ่ม การพูดคุยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่ม  
ขั้นที่ 2 การคัดเลือกพ้ืนที่แปลงเรียนรู้  
ขั้นที่ 3 การประชุมการด าเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้ 
ขั้นที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอาชีพ บ้านเขาน้อย 
ขั้นที่ 5 การด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้ตามการออกแบบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ขั้นที่ 6 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแปลงเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มปลูกผักส่งเสริมอาชีพ บ้าน
เขาน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ของสมำชิกกลุ่มปลูกผักส่งเสริมอำชีพ บ้ำนเขำน้อย 

หมู่ 3 ต ำบลย่ำนซื่อ อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอาชีพ  
     ส่วนที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาแปลงเรียนรู้  
     ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไป  
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3.ระเบียบแบบแผน 
1) ด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักส่งเสริมอาชีพบ้านเขาน้อย หมู่ 3 
ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล จ านวน 15 คน  
2) ด้ำนพื้นที่ 
  ขอบเขตพ้ืนที่ท าการศึกษา คือ ชุมชนบ้านเขาน้อย หมู่ 3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 
3) ด้ำนเวลำ 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน 4 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 
วันที่ 18 มีนาคม 2565 
4.กำรประยุกต์ใช้วิชำควำมรู้/ทักษะตำมที่ได้เรียนมำ 

น าความรู้จากการศึกษา   ค้นคว้า   มาแก้ไขปัญหาจากการท างาน รวมทั้งวิเคราะห์และวางแผน 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสมตามข้ันตอนกระบวนการท างาน  
 

 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ า
ที่สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 
 (สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 

4.1 กำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ของสมำชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอำชีพ 
 จากการศึกษาการพัฒนาแปลงเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอาชีพ มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้ผลดังนี้ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดตั้งกลุ่ม  
         การพูดคุยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่ม   
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกพ้ืนที่แปลงเรียนรู้และวางแผนการจัดท าฐานเรียนรู้   
         ร่วมพูดคุยวางแผนและได้ข้อสรุปในการก าหนดฐานเรียนรู้ มีทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ 1) ฐานปรุงดิน 
2) ฐานน้ าหมัก 3) ฐานเลี้ยงแมลง 4) ฐานสารชีวภัณฑ์ 5) ฐานเลี้ยงแมลง 6) ฐานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
และ 7) ฐานแหนแดง 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นกำรประชุมกำรด ำเนินกำรกำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ของสมำชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอำชีพ  
 ในวันที่ 5 ภุมภาพันธุ์ 2565 ได้มีการพูดคุยและให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มเรื่องการผลิตที่ดีและ
เหมาะสม 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของสมำชิกกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอำชีพ  
บ้ำนเขำน้อย 
 ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของสมาชิกในกลุ่มเรื่องของการปรุงดินโดยวิทยากร 
นายสมศักดิ์  จันทรักษ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จระดับหนึ่งในเรื่องการปลูกผักยกแคร่ 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นกำรด ำเนินกำรจัดท ำแปลงเรียนรู้ตำมกำรออกแบบในวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 
 ได้จัดท าแปลงเรียนรู้  ณ บ้าน นายเหลาะ  เส็นจิด 
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นกำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ของสมำชิกกลุ่มปลูกผักส่งเสริมอำชีพ 
บ้ำนเขำน้อย  
 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  
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4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 เพศ : สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น 53.33% รองลงมาคือ เพศหญิง 46.67% 
 จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน : สมาชิกส่วนใหญ่มี จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากที่ สุ ดคือ         
จ านวน 3 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 6 – 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และน้อยที่สุกคือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 9 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.67 

ระดับกำรศึกษำ : สมาชิกส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา 
คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.67 และน้อยที่สุด คือ มัธยมศึกษาและอนุปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.67 

 อำชีพ : สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือพนักงาน
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุด คือ พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 13.33  

 สภำพทำงเศรษฐกิจของครัวเรือน/ปี :  
-รำยได้จำกกำรขำยผัก               
สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ต่อปี มีรายได้จากการขายผักที่สุด คือ น้อยกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 

66.67  
-รำยได้ในภำคกำรเกษตร (นอกจำกกำรปลูกผัก) 
สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ต่อปี มีรายได้ในภาคการเกษตร (นอกจากการปลุกผัก) น้อยที่สุดคือ 10,001 

บาท  คิดเปน็ร้อยละ 60.00  
- รำยได้นอกภำคกำรเกษตร 
สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ต่อปี รายได้นอกภาคการเกษตร มากท่ีสุดคือ มากกว่า 80,001 บาทขึ้นไป  

คิดเป็นร้อยละ 40.00  
4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอำชีพ 

1) ต ำแหน่งงำนของท่ำนในกลุ่มผู้ปลูกผักส่งเสริมอำชีพ 
สมาชิกส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 100.00 
2) กำรก่อตั้งกลุ่ม 
สมาชิกส่วนใหญ่ มากที่สุดคือ เกิดจากการชักชวนของผู้น า คิดเป็นร้อยละ 93.33 ร่วมกันของกลุ่ม คิด

เป็นร้อยละ 6.67  
3) แหล่งที่มำของพันธุ์ผัก 
สมาชิกส่วนใหญ่ซ้ือเมล็ดพันธุ์มาร้านค้าทั่วไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา คือ การสั่งซื้อ

ทางออนไลน์ และสั่งซื้อจากหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 53.33 และน้อยที่สุด  คือ ได้รับจาก
หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 26.67 

4) วิธีในกำรเลือกปลูกผัก  
สมาชิกส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกด้วยการย้ายกล้า คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ การปลูก

ด้วยเมล็ดโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมีการปลูกด้วยการหยอดเป็นหลุม คิดเป็นร้อยละ 46.67 
รองลงมา คือ การหว่านเมล็ดและถอนแยก คิดเป็นร้อยละ 13.33 และน้อยที่สุด คือ การหว่านเมล็ด คิดเป็น
ร้อยละ 6.67  

5) ชนิดผักที่ใช้ปลูก   
สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกผักกาด คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมา คือ กรีนโอ๊ค คิดเป็นร้อยละ 46.67 และ

น้อยที่สุด คือ เคลใบหยิก ฟิลเลย์ คะน้า สะระแหน่ และกะหล่ าปลี ตามละดับ คิดเป็นร้อยละ 6.67 
6) วิธีกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 
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สมาชิกส่วนใหญ่ จ าหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้ามารับซื้อหน้าฟาร์มมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.00  
4.4 ระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรพัฒนำแปลงเรียนรู้ 

1) กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57)  

2) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ผลการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในกลุ่ม อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93)  

3) กำรมีส่วนร่วมในกำรรับประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.46) 

4) กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.49)  
กำรน ำโครงกำรไปใช้ประโยชน์ 

ได้แปลงเรียนรู้จริงตามความต้องการที่ออกแบบไว้ และท าให้ทราบถึงผลระดับการมีส่วนร่วม การให้
ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการกระจาย
รายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน งานวิจัยในครั้งนี้เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกผักในพ้ืนที่บ้านเขาน้อย หมู่ 3 ต าบลย่าน
ซื่อ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เองได้จริง และมีหน่วยงานจากส านักงาน
เกษตรจังหวัดสตูล และหน่วยงานจากส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน ได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการ
อ านวยความสะดวก ในการประสานงานและในกระบวนการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก
ส่งเสริมอาชีพ บ้านเขาน้อย หมู่ 3 ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 


