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บทคดัย่อ 

 วตัถปุระสงคข์องการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่จงัหวดัระยอง จากการศึกษาพบวา่
กระบวนการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ จากการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 ระยะ มีความเหมาะสม ทั้งดา้นเน้ือหา วธีิการ 
วิทยากร สถานที่ และระยะเวลา เปรียบเทียบศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ก่อนและหลงัการจัดเวที  มีระดับ
ความสามารถตามคุณสมบติัเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะมีความรู้ในเร่ืองท่ีท าอยูแ่ละมีความตระหนกัถึงคุณภาพสินคา้และความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค ปัจจยัเอ้ือท่ีส่งผลต่อการพฒันา ไดแ้ก่ วทิยากร ผูรู้้/ตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ กิจกรรมในการ
เรียนรู้แต่ละคร้ังและเน้ือหาหลกัสูตร แนวทางพฒันาควรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบเพื่อนเยีย่มเพื่อนและฝึกความเป็น
ผูน้ า ควรประชาสมัพนัธ์ผลงานเกษตรกรรุ่นใหม่ตน้แบบเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่  สนบัสนุนการสร้าง 
เครือข่าย และจดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  

 

 ABSTRACT 
  The objectives of this study were to study guidelines for the young smart farmer development in 

Rayong Province. The findings of this study were as follows: the studied young smart farmers agreed that their 
learning process in both 2 phases was suitable in the aspect of contents, methods, academics/lecturers, place or period 
of time. studying the proficiency of young smart farmers before and after participating in the learning process, it was 
found that their proficiency level adhering to the requirements of young smart farmers was higher, especially their 
knowledge of what they were doing, their awareness of the product quality and consumers’ safety. 
the studied young smart farmers agreed at high level that factors which affected their development were 
academics/lecturers, their original who succeeded in their works, activities in their learning process, and the contents 
of their curriculums. studying the guidelines for young smart farmer development, the young smart farmers suggested 
that discussion stages should have been set to exchange knowledge with their visitors, and they should have been 
trained on the leadership most, including having public relations to make public the works of the original in order to 
motivate other young smart farmers, to support them on building up their network, and to make plans for the young 
smart farmer development. 
 
ค าส าคญั:  แนวทางการพฒันา  เกษตรกรรุ่นใหม่  จงัหวดัระยอง 
Keywords: Guideline for Development,  Young Smart Farmer,  Rayong Province  
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บทน า 
               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายปฏิรูป
การเกษตรของประเทศไทย (ปี  2556 – 2561) เพื่ อ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศ โดยก าหนดโครงการท่ีเป็น 
Flagship Project จ านวน 8 โครงการ เพื่อด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer เป็น  1 ใน  8 โครงการส าคัญ  ท่ี จะต้อง
ด าเนินการให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของการขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ในดา้นการพฒันา ทั้งประโยชน์ในการบริหาร
จดัการด้านการเกษตรและประโยชน์เพื่อเกษตรกรท่ีจะ
ได้รับการพัฒนาท่ี เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมี
คุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป 
               กรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเกษตรกร
คล่ืนลูกใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่มาอย่างต่อเน่ือง ตั้ งแต่ปี 
2551 จนถึงปี  2558   เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) เป็น 1 ใน 10 สาขาหลกัท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก าหนด เพ่ือพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีให้เป็น 
Smart Farmer พฒันาให้เป็นตน้แบบและสามารถสืบทอด
อาชีพการเกษตรต่อไป ซ่ึงจะมีการคดักรองตามคุณสมบติั
พ้ืนฐาน 6 ขอ้ (คณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบาย Smart 
Farmer และ Smart Officer กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : 
2556 ; 7)  ในปี 2551-2552 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกบั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จดัอบรมหลกัสูตรการพฒันา
เกษตรกรคล่ืนลูกใหม่ ปี 2553 กรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเกษตรกร 
คล่ืนลูกใหม่ ต่อมา ปี  2554 กรมส่งเสริมการเกษตร 
บูรณาการร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ให้จงัหวดัจดัอบรมหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน ปี 2556-
2557 กรมส่งเสริมการเกษตรให้จงัหวดัจดัอบรมหลกัสูตร
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีการจัดอบรมเครือข่าย
ระดบัจงัหวดัและระดบัเขต ต่อมาในปี 2557 กรมส่งเสริม
การเกษตรใหจ้งัหวดัจดัอบรม Young Smart Farmer  

จ านวน 4 ระยะ มีหลกัสูตรการปรับกระบวนทศัน์ 
การสร้างแรงจูงใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้การผลิต การตลาด
และสร้างเครือข่าย  ปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรให้
จงัหวดัจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา Young Smart  
Farmer  จ าน วน  2  ระยะ  หลัก สูต ร เห มือน ปี  2557   
                จากการด าเนินการจัดอบรมตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่ า น ม า  มี ค ว าม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ
กระบวนการพฒันา ผูผ้่านการอบรมแต่ละรุ่นส่วนหน่ึง
ยงัคงร่วมท าหนา้ท่ีพ่ีเล้ียงใหรุ่้นต่อ ๆ มา ท าให้ผูว้จิยัสนใจ
ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวดั
ระยอง เพ่ือน าผลการวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ีจังหวดัระยองให้มี
ประสิทธิภาพ มีกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและสืบทอดอาชีพ 
การเกษตรต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
          เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ กระบวนการพฒันา เปรียบเทียบศกัยภาพ
ตามคุณสมบัติ  Smart Farmer ปัจจัยเอ้ือท่ี มีผลต่อการ
พฒันา แนวทางการพฒันา ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ 
พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 
วธีิการวจิยั 
          ระเบียบวธีิการวจิยั 
          งานวจิยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากประชากร คือ เกษตรกร
รุ่นใหม่ ท่ีผ่านเวทีจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันา 
Young Smart Farmer ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 โครงการ
ส่งเสริมและพฒันาองค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 กรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันา 
 Young Smart Farmer จงัหวดัระยอง จ านวน 30 คน   
           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด และ
ค าถามแบบปลายเปิด ซ่ึงมีค าถามในลกัษณะเชิงปริมาณ 
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และคุณภาพ 
               การวเิคราะห์ข้อมูล 
             วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

ผลการวจิยั 
               1. ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล สงัคม และเศรษฐกิจ 
                   1.1 ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
                        สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวดัระยอง 
สองในสามเป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 36.93 ปี   สมาชิก
เกษตรกรรุ่นใหม่คร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
และสถานภาพสมรสแลว้  นอ้ยกวา่คร่ึงมีประสบการณ์ท า 
การเกษตร 5 ปีหรือนอ้ยกวา่ 
                  1.2 ปัจจยัทางดา้นสงัคม 
                        ผลก ารวิจัยพบ ว่ า  เกษตรกร รุ่น ให ม่
คร่ึงหน่ึงเป็นอาสาสมัครและผูน้ าชุมชน ส่วนใหญ่ เป็น
สมาชิกกลุ่ม/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เกษตรกรรุ่น
ใหม่ได้รับขอ้มูลข่าวสาร จากสมาร์ทโฟน รองลงมาจาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐ อินเตอร์เน็ต ไลน์และเฟซบุ๊ก และได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารระดบันอ้ยท่ีสุดจาก หอกระจายข่าว 
                 1.3 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
                       สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่น้อยกว่าค ร่ึง  
ถือครองท่ีดิน 11-50 ไร่ พ้ืนท่ีถือครองเฉล่ีย 36.32 ไร่ ส่วน
ใหญ่ เป็นของตนเอง กิจกรรมการเกษตร ปลูกไม้ผล 
(ทุเรียน เงาะ)  ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงาน 1-5 คน จ านวน
แรงงานเฉล่ีย 3.63 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจา้ง  รายได้
ภาคเกษตรเฉล่ีย 528,166.67 บาทต่อปี  รายจ่ายภาค
การเกษตรเฉล่ีย 482,000 บาทต่อปี สองในสามใชสิ้นเช่ือ
ของตนเอง และมีหน้ีสินเฉล่ีย 615,000 บาทต่อปี 
              2.กระบวนการพฒันา 
                 2.1 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา 

Young Smart Farmer ระยะท่ี 1 พบวา่ในภาพรวมมีความ 
คิดเห็นวา่มีความเหมาะสมระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่ 
วทิยากรโดยรวม สถานท่ี วธีิการ ระยะเวลา และเน้ือหา  
ดงัตารางท่ี 1 
                2.2 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา Young 
Smart Farmer ระยะท่ี 2 พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็น
วา่มีความเหมาะสมระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่ สถานท่ี 
วธีิการ วทิยากรโดยรวม เน้ือหา และระยะเวลา ดงัตารางท่ี 
2 
           3. เปรียบเทียบศกัยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ตาม
คุ ณ ส ม บั ติ  Smart Farmer ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีระดบัความสามารถภาพรวม
ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางเป็น
ระดบัมากในประเด็น มีความรู้ในเร่ืองท่ีท าอยู ่และมีความ
ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของ
ผูบ้ริโภค มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ระดบัมาก 
ท่ีสุด และประเด็นอ่ืน ๆ ในระดบัมาก ดงัตารางท่ี 3 
            4. ปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหก้ารพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่
ประสบความส าเร็จ 
                ปัจจัยเอ้ือประเด็นท่ีส่งผลต่อการพฒันาระดับ
มากท่ี สุด ได้แก่  วิทยากร ผู ้รู้ /ต้นแบบ แหล่งเรียน รู้ 
กิจกรรมในการเรียนรู้แต่ละคร้ังและเน้ือหาหลกัสูตร และ
ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลระดบัมาก รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
            5. แนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
                แนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดบัมาก ประเด็นท่ีมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุดได้แก่ การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบเพ่ือนเยี่ยม
เพื่อนและการฝึกความเป็นผูน้ า และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเห็น
วา่เหมาะสมระดบัมาก ไดแ้ก่ ประสานการอบรม ดูงานท่ี
น่าสนใจ ประชาสมัพนัธ์ผลงานเกษตรกรรุ่นใหม่ตน้แบบ
รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่1  การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา  Young  Smart  Farmer  ระยะท่ี 1 
                                                                                                     N = 30 

ประเดน็การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ระดบัความเหมาะสม 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
    1) วทิยากรโดยรวม 4.13 มาก 
    2) สถานท่ี (ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง)  4.13 มาก 
    3) วธีิการ 
         ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้, กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์, การน าเสนอของตวัแทนกลุ่ม
ยอ่ยจดัท าแผนพบปะตามความตอ้งการ, จดัท าแผนท่ีกิจกรรมทุกคน, การเสวนา, 
ศึกษาดูงานตลาด 

3.87 มาก 

     4) ระยะเวลา 3.83 มาก 
          จดั 2 วนั, ช่วงเวลา (เดือนมกราคม)   
     5) เน้ือหา 3.65 มาก 
          จดัท าแผนท่ีกิจกรรม, เสวนาปัญหาแรงงานภาคการเกษตร, น ้ าหมกัจุลินทรีย,์
เสวนาเตรียมความพร้อมอาชีพการเกษตร, ละลายพฤติกรรม/ปรับความคาดหวงั, 
เสวนาโอกาสและทางรอดสินคา้เกษตรในจงัหวดั,  การปลูกผกัเสริมรายได,้  
ตลาดนดัสีเขียว, ดูงานธนาคารตน้ไม ้ 

  

เฉล่ียรวม 3.92 มาก 
   
 
ตารางที ่2  การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา  Young  Smart  Farmer  ระยะท่ี 2 

N = 30 

ประเดน็การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ระดบัความเหมาะสม 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
1) สถานท่ี  
     (ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัระยอง และศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง) 

4.13 มาก 

2) วธีิการ 
     ศึกษาดูงาน (มะนาว จ้ิงหรีด ตน้อ่อนทานตะวนั ผกักางมุง้), ทดสอบ เรียนรู้จาก
ตวัอยา่งของจริง, จดัท าแผนพบปะตามความตอ้งการ, สาธิต ฝึกปฏิบติั (ขยายพนัธ์ุ
พืช ลูกประคบ น ้ ามนัไพล), บรรยาย (ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี การบริหารจดัการกลุ่ม) 

3.95 มาก 

3) วทิยากรโดยรวม 3.77 มาก 
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ตารางที ่2  การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา  Young  Smart  Farmer  ระยะท่ี 2 (ต่อ) 
N = 30 

ประเดน็การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ระดบัความเหมาะสม 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
4) เน้ือหา 
     ทดสอบความรู้ ทกัษะดา้นศตัรูพืช โรค  แมลงศตัรูพืช และศตัรูธรรมชาติ, การ
เพาะตน้อ่อนทานตะวนั, จดัท าแผนพบปะคร้ังต่อไป, การปลูกมะนาวในวงบ่อ, 
การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช, การขยายพนัธ์ุพืช, สรุปบทเรียน, การบริหารจดัการกลุ่ม 
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า, การปลูกผกักางมุง้, การท าลูกประคบสมุนไพร, การท า
น ้ ามนัไพล, การผลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ี และการเล้ียงจ้ิงหรีด 

3.73 มาก 

5) ระยะเวลา 3.72 มาก 
    ช่วงเวลา (เดือนมีนาคม), จดั 2 วนั   

เฉล่ียรวม 3.86 มาก 
  
ตารางที ่3  เปรียบเทียบศกัยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ตามคุณสมบติั Smart Farmer ก่อนและหลงัการจดักระบวนการ  
                 เรียนรู้ 
                   N = 30 
รายละเอยีดคุณสมบตัพืิ้นฐาน  ระดบัความสามารถก่อน ระดบัความสามารถหลงั 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
1. มีความรู้ในเร่ืองท่ีท าอยู ่   3.25 ปานกลาง 3.67 มาก 
2. มีความตระหนกัถึงคุณภาพสินคา้และ 
ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

3.30 ปานกลาง 3.41 มาก 

3. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 4.54 มากท่ีสุด 4.76 มากท่ีสุด 
4. มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 3.60 มาก 4.00 มาก 
5. มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม/สงัคม 3.60 มาก 3.93 มาก 
6. มีการบริหารจดัการผลผลิตและการตลาด 3.61 มาก 3.73 มาก 

เฉล่ียรวม 3.65 มาก 3.92 มาก 
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ตารางที ่4  ปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหก้ารพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ประสบความส าเร็จ  
                  N = 30 

ปัจจยั 
ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 
1. วทิยากร 4.33 มากท่ีสุด 
2. ผูรู้้/ตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จ 4.33 มากท่ีสุด 
3. แหล่งเรียนรู้ 4.30 มากท่ีสุด 
4. กิจกรรมในการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 4.23 มากท่ีสุด 
5. เน้ือหาหลกัสูตร 4.23 มากท่ีสุด 
6. หน่วยงานภาคีเครือข่าย 4.17 มาก 
7. ระยะเวลาการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 4.17 มาก 
8. สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ 
    การเตม็ใจเขา้ร่วมกิจกรรม, ระดบัการท าการเกษตร (พอเพียง เศรษฐกิจ 
ส่งออก) กิจกรรมการเกษตร(ขา้ว ไมผ้ล พืชไร่ สวนผสม), อาย ุ

4.09 มาก 

9. เจา้หนา้ท่ี 
    ส านกังานเกษตรจงัหวดั, ส านกังานเกษตรอ าเภอ 

4.02 มาก 

เฉล่ียรวม 4.20 มาก 
    
ตารางที ่5  ระดบัความคิดเห็นในแนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
                  N = 30 

ประเดน็ 
ระดบัความคดิเห็น 

เฉลีย่ ความหมาย 
1. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบบเพื่อนเยีย่มเพื่อน 4.37 มากท่ีสุด 
2. ฝึกความเป็นผูน้ า 4.23 มากท่ีสุด 
3. ประสานการอบรม ดูงานท่ีน่าสนใจ 4.20 มาก 
4.ประชาสมัพนัธ์ผลงานเกษตรกรรุ่นใหม่ตน้แบบเพื่อสร้างแรงจูงใจ 4.17 มาก 
5. สนบัสนุนการสร้างเครือข่าย โดยเนน้ใหค้ณะกรรมการเกษตรกรรุ่นใหม่ไดท้ า
หนา้ท่ี 

4.13 มาก 

6. จดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 4.07 มาก 
7. ผลกัดนัใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ มีบทบาททางสงัคม 4.03 มาก 
8. ประสานกิจกรรมการตลาด 3.97 มาก 
9. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอ 3.93 มาก 
10.แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง social network 3.80 มาก 

เฉล่ียรวม 3.78 มาก 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
            จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตร 
รุ่นใหม่จังหวดัระยอง พบว่ากระบวนการพัฒนา การ
เปรียบเทียบศกัยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามคุณสมบติั 
Smart Farmer ปัจจัยเอ้ือท่ีท าให้การพฒันาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ประสบความส าเร็จ แนวทางการพฒันา ปัญหาและ 
ขอ้เสนอแนะ มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. กระบวนการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  
จากการศึกษาการเขา้ร่วมจดักระบวนการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ระยะท่ี 1 และ
ระยะท่ี 2 ในปี 2558 พบว่า วิธีการด้านศึกษาดูงานฐาน
เรียนรู้, กิจกรรมกลุ่มสัมพัน ธ์ ท าความรู้จักกัน  การ
น าเสนอของตวัแทนกลุ่มยอ่ยจดัท าแผนพบปะตามความ
ตอ้งการ จดัท าแผนท่ีกิจกรรมทุกคน การเสวนา ศึกษา 
งานตลาดสอดคล้องกับผลการเรียนรู้หลักสูตรทายาท 
เก ษ ต รก ร มื อ อ า ชี พ รุ่ น ท่ี  1 ข อ ง มู ล นิ ธิ อ าจ าร ย ์
จ าเนียร  สาระนาค (2558) สรุปไวว้่าผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตร
ทายาทเกษตรกรมืออาชีพมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยท าความ รู้จักกัน  มีการเสวนา การบรรยายและ
วิเคราะห์สถานการณ์การเกษตร มีการศึกษาดูงานและ
เรียนรู้การวางแผนการผลิตและการจดัการ และสอดคลอ้ง
กบับ าเพ็ญ  เขียวหวาน (2557)  กล่าวว่า องคป์ระกอบการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ผูเ้รียน ผูส้อน/ผูอ้  านวยการเรียนรู้ 
เน้ือหาสาระหรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ และส่ิงแวดลอ้มในการ 
เรียนรู้ 

2. การเปรียบเทียบศกัยภาพของเกษตรกรรุ่น
ใหม่ ตามคุณสมบัติของ Smart Farmer ตามคุณสมบัติ 6 
ข้อ  ได้แ ก่  1) มี ความ รู้ใน เร่ือ ง ท่ี ท าอยู่  2) มี ข้อมู ล
ประกอบการตดัสินใจ 3) มีการบริหารจดัการผลผลิตและ
การตลาด 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคา้และความ
ปลอดภัยของผู ้บ ริ โภค  5)  มี ค วาม รับ ผิ ดชอบต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม/สงัคม 6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
สอดคลอ้งกบัทายาทเกษตรกรมืออาชีพท่ีเป็นผูเ้รียน เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือ มีความรู้เร่ืองท่ีท าโดย
รู้จกัพ้ืนท่ีตนเอง ภูมิประเทศและปรับปรุงแกไ้ขสภาพดิน  

ให้ ดี ข้ึน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรอบข้าง  
มีขอ้มูลประกอบวางแผนการผลิต การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
หาความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ มาพฒันาในแปลงเกษตร มีการ
จดัการเร่ืองการตลาดได้เอง การท าเกษตรอินทรียช่์วยให้
ร่างกายปลอดภยัจากโรคภยั เกษตรกรรมยัง่ยืนเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ดีต่อเกษตรกร ชุมชนและโลก เก้ือกูลต่อผูค้น
และส่ิงแวดล้อม และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร 
(มูลนิธิอาจารยจ์ าเนียร  สาระนาค, 2558)  

6. ปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหก้ารพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่
ประสบความส าเร็จ  

จากการศึกษาปัจจยัเอ้ือท่ีส่งผลต่อการพฒันา
ได้แก่ วิทยากร ผูรู้้/ตน้แบบ แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมในการ
เรียนรู้ เน้ือหาหลกัสูตร หน่วยงานภาคี ระยะเวลา สมาชิก 
เจา้หนา้ท่ี สอดคลอ้งกบับ าเพญ็  เขียวหวาน (2557) กล่าววา่ 
กลไกขบัเคล่ือนใหส้ าเร็จ จะตอ้งมีปฏิบติักรตน้แบบ 
เป็นตัวอย่างท่ี ดี   มีวิทยากรผู ้รู้   มีกระบวนกรผู ้จัดการ 
เรียนรู้  มีผูเ้รียนรู้ท่ีสนใจจะเรียนรู้  นอกจากน้ี ยงักล่าวว่า 
ปัจจยัเอ้ือของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อการจดัการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สามารถพฒันาเกษตรกร 
บุคลากรและสร้างนวตักรรมในการส่งเสริมโดยสรุปปัจจยั
เอ้ือไดแ้ก่  มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ ผูรู้้ เกษตรกรตน้แบบท่ีเป็น
เครือข่าย มีตวัอยา่งใหน้ ามาจดัการเรียนรู้ได ้การจดักิจกรรม  
อบรม พฒันาดา้นต่าง ๆ และมีภาคีเครือข่าย 

7. แนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา พบว่า

ประเด็นการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 
การประสานการอบรม ดูงานท่ีน่าสนใจ สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย จดัท าแผนพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบั มูลนิธิอาจารย์
จ าเนียร  สาระนาค (2558) กล่าวว่า ผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมหลักสูตรทายาทเกษตรกรมืออาชีพ เกิดการ
เปล่ียนแปลงดา้นการเรียนรู้เท่ากนัการเปล่ียนแปลง มีการ
สร้างกลุ่ม/เครือข่าย เพ่ือรวมกลุ่มรับการเปล่ียนแปลง โดย
สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อกัน
เป็นประจ าต่ อ เน่ื อง การ เยี่ ยมแปลงของเพ่ื อน  ร่วม
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ความคิดเห็นเก่ียวกับการท าเกษตรของแต่ละคน มีการ
ส่ือสารกบักลุ่มทายาทเกษตรกรเพ่ือศึกษาดูงาน มีการร่วม
กิจกรรมพบปะกนัเป็นประจ า และวางแผนเรียนรู้เดือนละ
คร้ัง เป็นตน้ 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่  

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ าพ บ ว่ า  ปั ญ ห าก า ร
ประชาสัมพนัธ์ให้คนทัว่ไปไดรู้้จกัเกษตรกรรุ่นใหม่ การ
ท าให้ เกษตรกรรุ่น เก่าเห็นความส าคัญของการท า
การเกษตร ขอ้เสนอแนะ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ผลงาน
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มากข้ึน สมาชิกควรพบปะกัน
สม ่าเสมอ ผูรู้้/ต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้โดยไม่
ปิดบัง แหล่งเรียนรู้ควรมีพ้ืนท่ีให้ฝึกปฏิบัติจริงได้ ให้
สมาชิกไดน้ าวิถี แนวคิดและเทคนิค ความรู้มาปรับใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการประสานงานเครือข่าย ควรมี
เทคนิคเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะท่ีดินมีราคาแพงมากข้ึน สอดคล้องกับ มูลนิธิ
อาจารยจ์ าเนียร สาระนาค (2558) กล่าววา่ ผูร่้วมหลกัสูตร
ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ดา้นความตั้งใจของผูเ้รียนและ
ความคาดหวังท่ีจะประพฤติปฏิบัติตน ส่ิงท่ีทายาท
ต้องการพัฒนา คือ การเช่ือมโยงเครือข่าย การติดต่อ
ประสานงานในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ให้กบัคนรอบ
ขา้ง การสร้างช่องทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน และการใช ้
พ้ืนท่ีของตนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
               สรุป  แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
จังหวัดระยอง ในกระบวนการพัฒนาโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 ระยะ การเปรียบเทียบศกัยภาพ
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ปัจจัยเอ้ือท่ีท าให้การพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ประสบความส าเร็จ แนวทางการพฒันา
และขอ้เสนอแนะ จากผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นวา่เหมาะสมในระดบัมากถึงมากท่ีสุด กอปร
กับการอภิปรายผลแสดงให้เห็นว่ามีผลการปฏิบัติ ท่ี
เกิดข้ึนจริง เป็นรูปธรรม เป็นท่ียอมรับ ขอ้เสนอแนะ 
   
 

แลกเปล่ียนในการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรส่งเสริมการ
พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตวัเขาเอง มีส่วนร่วมในการเป็น
พ่ี เ ล้ี ย ง  ฝึ ก ค ว าม เป็ น ผู ้น า  ส นั บ ส นุ น ให้ เ กิ ด ก าร
ประชาสัมพนัธ์ผลงานให้เป็นท่ีรู้จกัของคนในชุมชน ของ
หน่วยงานและเกษตรกรทัว่ไป สนบัสนุนการสร้างเครือข่าย
เพ่ือขบัเคล่ือนเกษตรกรรุ่นใหม่จงัหวดัระยองต่อไป  ทั้ งน้ี 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่
จงัหวดัระยอง ปี 2551 จนถึงปี 2558 
 
กติตกิรรมประกาศ 
               ผูว้จิยัขอขอบคุณเกษตรกรรุ่นใหม่จงัหวดัระยองท่ี
สละเวลาให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ีมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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