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วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่จงั หวัดระยอง จากการศึกษาพบว่า
กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ จากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 ระยะ มีความเหมาะสม ทั้งด้านเนื้ อหา วิธีการ
วิทยากร สถานที่ และระยะเวลา เปรี ย บเที ย บศัก ยภาพของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ก่ อ นและหลัง การจัด เวที มี ร ะดับ
ความสามารถตามคุณสมบัติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมีความรู ้ในเรื่ องที่ทาอยูแ่ ละมีความตระหนักถึงคุณภาพสิ นค้าและความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยเอื้อที่ส่งผลต่อการพัฒนา ได้แก่ วิทยากร ผูร้ ู ้/ต้นแบบที่ประสบความสาเร็ จ กิจกรรมในการ
เรี ยนรู ้แต่ละครั้งและเนื้อหาหลักสูตร แนวทางพัฒนาควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบเพื่อนเยีย่ มเพื่อนและฝึ กความเป็ น
ผูน้ า ควรประชาสัมพันธ์ผลงานเกษตรกรรุ่ นใหม่ตน้ แบบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ สนับสนุนการสร้าง
เครื อข่าย และจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
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.
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา เกษตรกรรุ่ นใหม่ จังหวัดระยอง
Keywords: Guideline for Development, Young Smart Farmer, Rayong Province
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HMP4-2
บทนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีน โยบายปฏิ รูป
การเกษตรของประเทศไทย (ปี 2556 – 2561) เพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยกาหนดโครงการที่เป็ น
Flagship Project จานวน 8 โครงการ เพื่ อดาเนิ น การตาม
ยุท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งโครงการพัฒ นาเกษตรกรสู่
Smart Farmer เป็ น 1 ใน 8 โครงการส าคั ญ ที่ จะต้ อ ง
ด าเนิ น การให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ ในด้านการพัฒนา ทั้งประโยชน์ในการบริ หาร
จัด การด้านการเกษตรและประโยชน์ เพื่อ เกษตรกรที่ จะ
ได้รั บ การพัฒ นาที่ เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่ มขึ้ น และมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไป
กรมส่ งเสริ ม การเกษตรมี ก ารพัฒ นาเกษตรกร
คลื่ น ลู กใหม่ เกษตรกรรุ่ น ใหม่ มาอย่างต่ อเนื่ อ ง ตั้งแต่ ปี
2551 จนถึ ง ปี 2558 เกษตรกรรุ่ น ใหม่ (Young Smart
Farmer) เป็ น 1 ใน 10 สาขาหลักที่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ก าหนด เพื่ อ พัฒ นาเกษตรกรในพื้ น ที่ ใ ห้ เป็ น
Smart Farmer พัฒนาให้เป็ นต้นแบบและสามารถสื บทอด
อาชีพการเกษตรต่อไป ซึ่ งจะมีการคัดกรองตามคุณสมบัติ
พื้น ฐาน 6 ข้อ (คณะกรรมการขับ เคลื่ อนนโยบาย Smart
Farmer และ Smart Officer กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :
2556 ; 7) ในปี 2551-2552 กรมส่งเสริ มการเกษตรร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสู ตรการพัฒนา
เกษตรกรคลื่ น ลูก ใหม่ ปี 2553 กรมส่ งเสริ ม การเกษตร
ร่ ว มกับ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จัด อบรมเกษตรกร
คลื่ น ลู ก ใหม่ ต่ อ มา ปี 2554 กรมส่ ง เสริ มการเกษตร
บูรณาการร่ วมกับกรมส่งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ให้จงั หวัดจัดอบรมหลักสู ตรขั้นพื้นฐาน ปี 25562557 กรมส่งเสริ มการเกษตรให้จงั หวัดจัดอบรมหลักสู ตร
การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต มี การจัดอบรมเครื อ ข่าย
ระดับจังหวัดและระดับเขต ต่อมาในปี 2557 กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรให้จงั หวัดจัดอบรม Young Smart Farmer
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จานวน 4 ระยะ มีหลักสูตรการปรับกระบวนทัศน์
การสร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การผลิต การตลาด
และสร้ างเครื อ ข่าย ปี 2558 กรมส่ งเสริ ม การเกษตรให้
จังหวัดจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา Young Smart
Farmer จ าน วน 2 ระยะ ห ลั ก สู ต รเห มื อน ปี 2557
จากการดาเนิ น การจัดอบรมตลอดระยะเวลาที่
ผ่ า น ม า มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
กระบวนการพัฒ นา ผูผ้ ่านการอบรมแต่ ละรุ่ น ส่ วนหนึ่ ง
ยังคงร่ วมทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้รุ่ นต่อ ๆ มา ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจ
ศึ กษาวิจัย แนวทางการพัฒ นาเกษตรกรรุ่ น ใหม่ จัง หวัด
ระยอง เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริ ม
และพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ในพื้นที่ จังหวัดระยองให้มี
ประสิ ทธิภาพ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและสื บทอดอาชีพ
การเกษตรต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิ จ กระบวนการพัฒนา เปรี ยบเที ยบศักยภาพ
ตามคุ ณ สมบั ติ Smart Farmer ปั จจัย เอื้ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
วิธีการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากร คือ เกษตรกร
รุ่ นใหม่ ที่ ผ่านเวที จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อการพัฒ นา
Young Smart Farmer ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โครงการ
ส่ งเสริ มและพัฒ นาองค์กรเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 กรมส่งเสริ มการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริ มและพัฒนา
Young Smart Farmer จังหวัดระยอง จานวน 30 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิ ด และ
คาถามแบบปลายเปิ ด ซึ่งมีคาถามในลักษณะเชิงปริ มาณ

HMP4-3
และคุณภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ส าเร็ จ รู ป สถิ ติ ที่ ใช้วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการวิจยั
1. ปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ
1.1 ปั จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
สมาชิ ก เกษตรกรรุ่ น ใหม่ จัง หวัด ระยอง
สองในสามเป็ นเพศชาย อายุ เฉลี่ ย 36.93 ปี สมาชิ ก
เกษตรกรรุ่ นใหม่ครึ่ งหนึ่ งจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
และสถานภาพสมรสแล้ว น้อยกว่าครึ่ งมีประสบการณ์ทา
การเกษตร 5 ปี หรื อน้อยกว่า
1.2 ปั จจัยทางด้านสังคม
ผล การวิ จั ย พ บ ว่ า เกษ ต รกรรุ่ น ให ม่
ครึ่ งหนึ่ งเป็ นอาสาสมัครและผูน้ าชุ มชน ส่ วนใหญ่ เป็ น
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เกษตรกรรุ่ น
ใหม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร จากสมาร์ ทโฟน รองลงมาจาก
เจ้าหน้ าที่ รั ฐ อิ น เตอร์ เน็ ต ไลน์ แ ละเฟซบุ๊ ก และได้รั บ
ข้อมูลข่าวสารระดับน้อยที่สุดจาก หอกระจายข่าว
1.3 ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
สมาชิ ก เกษตรกรรุ่ นใหม่ น้ อ ยกว่ า ครึ่ ง
ถือครองที่ดิน 11-50 ไร่ พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 36.32 ไร่ ส่วน
ใหญ่ เป็ นของตนเอง กิ จ กรรมการเกษตร ปลู ก ไม้ผ ล
(ทุเรี ยน เงาะ) ส่ วนใหญ่มีจานวนแรงงาน 1-5 คน จานวน
แรงงานเฉลี่ย 3.63 คน ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานจ้าง รายได้
ภาคเกษตรเฉลี่ ย 528,166.67 บาทต่ อ ปี รายจ่ า ยภาค
การเกษตรเฉลี่ย 482,000 บาทต่อปี สองในสามใช้สินเชื่ อ
ของตนเอง และมีหนี้สินเฉลี่ย 615,000 บาทต่อปี
2.กระบวนการพัฒนา
2.1 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
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Young Smart Farmer ระยะที่ 1 พบว่าในภาพรวมมีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับมากทุกประเด็น ได้แก่
วิทยากรโดยรวม สถานที่ วิธีการ ระยะเวลา และเนื้อหา
ดังตารางที่ 1
2.2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา Young
Smart Farmer ระยะที่ 2 พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็ น
ว่ามีความเหมาะสมระดับมากทุ กประเด็น ได้แก่ สถานที่
วิธีการ วิทยากรโดยรวม เนื้อหา และระยะเวลา ดังตารางที่
2
3. เปรี ยบเที ยบศักยภาพของเกษตรกรรุ่ นใหม่ตาม
คุ ณ ส ม บั ติ Smart Farmer ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร จั ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ พบว่า มีระดับความสามารถภาพรวม
ในระดับ มาก ค่ าเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น จากระดับ ปานกลางเป็ น
ระดับมากในประเด็น มีความรู ้ในเรื่ องที่ทาอยู่ และมีความ
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพสิ นค้ า และความปลอดภั ย ของ
ผูบ้ ริ โภค มีความภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร ระดับมาก
ที่สุด และประเด็นอื่น ๆ ในระดับมาก ดังตารางที่ 3
4. ปั จจัยเอื้อที่ทาให้การพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
ประสบความสาเร็ จ
ปั จจัยเอื้ อ ประเด็ น ที่ ส่ งผลต่อการพัฒ นาระดับ
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ วิ ท ยากร ผู ้รู้ / ต้ น แบบ แหล่ ง เรี ยนรู ้
กิจกรรมในการเรี ยนรู ้แต่ละครั้งและเนื้ อหาหลักสู ตร และ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4
5. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ภาพรวมมี
ความเหมาะสมระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมมาก
ที่ สุดได้แก่ การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบเพื่อนเยี่ยม
เพื่อนและการฝึ กความเป็ นผูน้ า และประเด็นอื่น ๆ ที่เห็ น
ว่าเหมาะสมระดับมาก ได้แก่ ประสานการอบรม ดูงานที่
น่าสนใจ ประชาสัมพันธ์ผลงานเกษตรกรรุ่ นใหม่ตน้ แบบ
รายละเอียดดังตารางที่ 5

HMP4-4
ตารางที่ 1 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ระยะที่ 1

ประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
1) วิทยากรโดยรวม
2) สถานที่ (ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงตาบลวังหว้า อาเภอแกลง)
3) วิธีการ
ศึกษาดูงานฐานเรี ยนรู ้, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การนาเสนอของตัวแทนกลุ่ม
ย่อยจัดทาแผนพบปะตามความต้องการ, จัดทาแผนที่กิจกรรมทุกคน, การเสวนา,
ศึกษาดูงานตลาด
4) ระยะเวลา
จัด 2 วัน, ช่วงเวลา (เดือนมกราคม)
5) เนื้อหา
จัดทาแผนที่กิจกรรม, เสวนาปั ญหาแรงงานภาคการเกษตร, น้ าหมักจุลินทรี ย,์
เสวนาเตรี ยมความพร้อมอาชีพการเกษตร, ละลายพฤติกรรม/ปรับความคาดหวัง,
เสวนาโอกาสและทางรอดสิ นค้าเกษตรในจังหวัด, การปลูกผักเสริ มรายได้,
ตลาดนัดสี เขียว, ดูงานธนาคารต้นไม้
เฉลี่ยรวม

N = 30
ระดับความเหมาะสม
ค่ าเฉลีย่
4.13
4.13
3.87

ความหมาย
มาก
มาก
มาก

3.83

มาก

3.65

มาก

3.92

มาก

ตารางที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ระยะที่ 2

ประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
1) สถานที่
(ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง และศูนย์เรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงตาบลละหาร อาเภอปลวกแดง)
2) วิธีการ
ศึกษาดูงาน (มะนาว จิ้งหรี ด ต้นอ่อนทานตะวัน ผักกางมุง้ ), ทดสอบ เรี ยนรู ้จาก
ตัวอย่างของจริ ง, จัดทาแผนพบปะตามความต้องการ, สาธิต ฝึ กปฏิบตั ิ (ขยายพันธุ์
พืช ลูกประคบ น้ ามันไพล), บรรยาย (ข้าวไรซ์เบอร์รี่ การบริ หารจัดการกลุ่ม)
3) วิทยากรโดยรวม
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N = 30
ระดับความเหมาะสม
ค่ าเฉลีย่
4.13

ความหมาย
มาก

3.95

มาก

3.77

มาก

HMP4-5
ตารางที่ 2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา Young Smart Farmer ระยะที่ 2 (ต่อ)
N = 30
ระดับความเหมาะสม

ประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
4) เนื้อหา
ทดสอบความรู ้ ทักษะด้านศัตรู พืช โรค แมลงศัตรู พืช และศัตรู ธรรมชาติ, การ
เพาะต้นอ่อนทานตะวัน, จัดทาแผนพบปะครั้งต่อไป, การปลูกมะนาวในวงบ่อ,
การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช, การขยายพันธุ์พืช, สรุ ปบทเรี ยน, การบริ หารจัดการกลุ่ม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า, การปลูกผักกางมุง้ , การทาลูกประคบสมุนไพร, การทา
น้ ามันไพล, การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการเลี้ยงจิ้งหรี ด
5) ระยะเวลา
ช่วงเวลา (เดือนมีนาคม), จัด 2 วัน
เฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลีย่
3.73

ความหมาย
มาก

3.72

มาก

3.86

มาก

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบศักยภาพของเกษตรกรรุ่ นใหม่ตามคุณสมบัติ Smart Farmer ก่อนและหลังการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
N = 30
รายละเอียดคุณสมบัตพิ ื้นฐาน
ระดับความสามารถก่ อน
ระดับความสามารถหลัง
1. มีความรู ้ในเรื่ องที่ทาอยู่
2. มีความตระหนักถึงคุณภาพสิ นค้าและ
ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
3. มีความภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร
4. มีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจ
5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม/สังคม
6. มีการบริ หารจัดการผลผลิตและการตลาด
เฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลีย่
3.25
3.30

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง

ค่ าเฉลีย่
3.67
3.41

ความหมาย
มาก
มาก

4.54
3.60
3.60
3.61
3.65

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.76
4.00
3.93
3.73
3.92

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

- 1085 -

HMP4-6
ตารางที่ 4 ปั จจัยเอื้อที่ทาให้การพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ประสบความสาเร็ จ
N = 30
ระดับความคิดเห็น

ปัจจัย
1. วิทยากร
2. ผูร้ ู ้/ต้นแบบที่ประสบความสาเร็ จ
3. แหล่งเรี ยนรู ้
4. กิจกรรมในการเรี ยนรู ้แต่ละครั้ง
5. เนื้อหาหลักสูตร
6. หน่วยงานภาคีเครื อข่าย
7. ระยะเวลาการเรี ยนรู ้แต่ละครั้ง
8. สมาชิกเกษตรกรรุ่ นใหม่
การเต็มใจเข้าร่ วมกิจกรรม, ระดับการทาการเกษตร (พอเพียง เศรษฐกิจ
ส่งออก) กิจกรรมการเกษตร(ข้าว ไม้ผล พืชไร่ สวนผสม), อายุ
9. เจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรจังหวัด, สานักงานเกษตรอาเภอ
เฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลีย่
4.33
4.33
4.30
4.23
4.23
4.17
4.17
4.09

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.02

มาก

4.20

มาก

ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
N = 30
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แบบเพื่อนเยีย่ มเพื่อน
2. ฝึ กความเป็ นผูน้ า
3. ประสานการอบรม ดูงานที่น่าสนใจ
4.ประชาสัมพันธ์ผลงานเกษตรกรรุ่ นใหม่ตน้ แบบเพื่อสร้างแรงจูงใจ
5. สนับสนุนการสร้างเครื อข่าย โดยเน้นให้คณะกรรมการเกษตรกรรุ่ นใหม่ได้ทา
หน้าที่
6. จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
7. ผลักดันให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ มีบทบาททางสังคม
8. ประสานกิจกรรมการตลาด
9. เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ
10.แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทาง social network
เฉลี่ยรวม

- 1086 -

เฉลีย่
4.37
4.23
4.20
4.17
4.13

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.07
4.03
3.97
3.93
3.80
3.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

HMP4-7
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเกษตร
รุ่ น ใหม่ จังหวัด ระยอง พบว่ากระบวนการพัฒ นา การ
เปรี ยบเทียบศักยภาพของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ตามคุณสมบัติ
Smart Farmer ปั จจัยเอื้ อที่ ท าให้การพัฒ นาเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ประสบความสาเร็ จ แนวทางการพัฒนา ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะ มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
จากการศึ กษาการเข้าร่ วมจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นา Young Smart Farmer ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 ในปี 2558 พบว่า วิธีการด้านศึ กษาดู งานฐาน
เรี ยนรู ้ , กิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พัน ธ์ ท าความรู ้ จัก กั น การ
นาเสนอของตัวแทนกลุ่มย่อยจัดทาแผนพบปะตามความ
ต้องการ จัดทาแผนที่กิจกรรมทุกคน การเสวนา ศึกษา
งานตลาดสอดคล้อ งกับ ผลการเรี ยนรู ้ ห ลัก สู ต รทายาท
เก ษ ต ร ก ร มื อ อ าชี พ รุ่ น ที่ 1 ข อ ง มู ล นิ ธิ อ าจ าร ย์
จาเนี ยร สาระนาค (2558) สรุ ปไว้ว่าผูเ้ ข้าร่ วมหลักสู ตร
ทายาทเกษตรกรมื อ อาชี พ มี การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้
โดยท าความรู ้ จั ก กั น มี ก ารเสวนา การบรรยายและ
วิเคราะห์ สถานการณ์ การเกษตร มี การศึ กษาดู งานและ
เรี ยนรู ้การวางแผนการผลิตและการจัดการ และสอดคล้อง
กับบาเพ็ญ เขียวหวาน (2557) กล่าวว่า องค์ประกอบการ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน/ผูอ้ านวยการเรี ยนรู ้
เนื้อหาสาระหรื อสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ และสิ่ งแวดล้อมในการ
เรี ยนรู ้
2. การเปรี ยบเทียบศักยภาพของเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ ตามคุ ณสมบัติของ Smart Farmer ตามคุณสมบัติ 6
ข้ อ ได้ แ ก่ 1) มี ความรู ้ ใ น เรื่ องที่ ท าอยู่ 2) มี ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสิ นใจ 3) มีการบริ หารจัดการผลผลิตและ
การตลาด 4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสิ นค้าและความ
ป ลอด ภั ย ของผู ้ บ ริ โภค 5) มี ค วาม รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อม/สังคม 6) มีความภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร
สอดคล้องกับทายาทเกษตรกรมืออาชีพที่เป็ นผูเ้ รี ยน เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม คื อ มี ค วามรู ้ เรื่ องที่ ท าโดย
รู ้จกั พื้นที่ตนเอง ภูมิประเทศและปรับปรุ งแก้ไขสภาพดิน

ให้ ดี ข้ ึ น มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ คนรอบข้า ง
มีขอ้ มูลประกอบวางแผนการผลิต การใช้ประโยชน์ที่ดิน
หาความรู ้จากแหล่งอื่ น ๆ มาพัฒนาในแปลงเกษตร มีการ
จัดการเรื่ องการตลาดได้เอง การทาเกษตรอิ นทรี ยช์ ่ วยให้
ร่ างกายปลอดภัยจากโรคภัย เกษตรกรรมยัง่ ยืนเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ดี ต่อเกษตรกร ชุมชนและโลก เกื้ อกูลต่อผูค้ น
และสิ่ ง แวดล้อ ม และมี ค วามภาคภู มิ ใ จในอาชี พ เกษตร
(มูลนิธิอาจารย์จาเนียร สาระนาค, 2558)
6. ปั จจัยเอื้อที่ทาให้การพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
ประสบความสาเร็ จ
จากการศึ กษาปั จจัยเอื้ อที่ ส่งผลต่อการพัฒนา
ได้แก่ วิท ยากร ผูร้ ู ้ /ต้น แบบ แหล่งเรี ยนรู ้ กิ จกรรมในการ
เรี ยนรู ้ เนื้ อหาหลักสู ตร หน่ วยงานภาคี ระยะเวลา สมาชิ ก
เจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับบาเพ็ญ เขียวหวาน (2557) กล่าวว่า
กลไกขับเคลื่อนให้สาเร็ จ จะต้องมีปฏิบตั ิกรต้นแบบ
เป็ นตัว อย่า งที่ ดี มี วิ ท ยากรผู ้รู้ มี ก ระบวนกรผู ้จัด การ
เรี ยนรู ้ มี ผูเ้ รี ยนรู ้ที่สนใจจะเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า
ปั จจัยเอื้อของกรมส่ งเสริ มการเกษตรต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่
มีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประสิ ทธิ ผล สามารถพัฒนาเกษตรกร
บุคลากรและสร้างนวัตกรรมในการส่ งเสริ มโดยสรุ ปปั จจัย
เอื้อได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ผูร้ ู ้ เกษตรกรต้นแบบที่เป็ น
เครื อข่าย มีตวั อย่างให้นามาจัดการเรี ยนรู ้ได้ การจัดกิจกรรม
อบรม พัฒนาด้านต่าง ๆ และมีภาคีเครื อข่าย
7. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่
จากการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา พบว่ า
ประเด็นการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบเพื่อนเยี่ยมเพื่อน
การประสานการอบรม ดู ง านที่ น่ า สนใจ สนับ สนุ น การ
สร้างเครื อข่าย จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับ มูลนิ ธิอาจารย์
จ าเนี ย ร สาระนาค (2558) กล่ า วว่า ผลจากการเข้า ร่ ว ม
กิ จ กรรมหลั ก สู ต รทายาทเกษตรกรมื อ อาชี พ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงด้านการเรี ยนรู ้เท่ ากันการเปลี่ยนแปลง มีการ
สร้างกลุ่ม/เครื อข่าย เพื่อรวมกลุ่มรับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ต่อกัน
เป็ น ประจ าต่ อ เนื่ อง การเยี่ ย มแปลงของเพื่ อ น ร่ วม
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ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การท าเกษตรของแต่ละคน มี การ
สื่ อสารกับกลุ่มทายาทเกษตรกรเพื่อศึกษาดูงาน มีการร่ วม
กิจกรรมพบปะกันเป็ นประจา และวางแผนเรี ยนรู ้เดือนละ
ครั้ง เป็ นต้น
5. ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะในการพัฒ นา
เกษตรกรรุ่ นใหม่
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ปั ญ ห า ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้คนทัว่ ไปได้รู้จกั เกษตรกรรุ่ นใหม่ การ
ท าให้ เ กษตรกรรุ่ นเก่ า เห็ นความส าคั ญ ของการท า
การเกษตร ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ให้มากขึ้ น สมาชิ กควรพบปะกัน
สม่ าเสมอ ผูร้ ู ้ /ต้น แบบสามารถถ่ ายทอดความรู ้ โดยไม่
ปิ ดบัง แหล่ งเรี ยนรู ้ ค วรมี พ้ื น ที่ ให้ฝึ กปฏิ บัติ จริ งได้ ให้
สมาชิกได้นาวิถี แนวคิดและเทคนิ ค ความรู ้มาปรับใช้ให้
เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด มีการประสานงานเครื อข่าย ควรมี
เทคนิ ค เพิ่ ม ศัก ยภาพของพื้ น ที่ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
เพราะที่ ดิ น มี ร าคาแพงมากขึ้ น สอดคล้อ งกับ มู ล นิ ธิ
อาจารย์จาเนียร สาระนาค (2558) กล่าวว่า ผูร้ ่ วมหลักสูตร
ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ด้านความตั้งใจของผูเ้ รี ยนและ
ความคาดหวัง ที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น สิ่ งที่ ท ายาท
ต้อ งการพัฒ นา คื อ การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย การติ ด ต่ อ
ประสานงานในชุมชน การถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คนรอบ
ข้าง การสร้างช่องทางการตลาดเพิม่ มากขึ้น และการใช้
พื้นที่ของตนเองให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
สรุ ป แนวทางการพั ฒ นาเกษตรกรรุ่ นใหม่
จั ง ห วัด ระยอง ในกระบวนการพั ฒ นาโดยการจั ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 ระยะ การเปรี ยบเที ยบศักยภาพ
ของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ปั จจัย เอื้ อ ที่ ท าให้ ก ารพั ฒ นา
เกษตรกรรุ่ นใหม่ประสบความสาเร็ จ แนวทางการพัฒนา
และข้อเสนอแนะ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าประเด็น
ที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ส่ วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด กอปร
กับ การอภิ ป รายผลแสดงให้ เห็ น ว่า มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่
เกิดขึ้นจริ ง เป็ นรู ปธรรม เป็ นที่ยอมรับ ข้อเสนอแนะ

แลกเปลี่ ย นในการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรส่ งเสริ ม การ
พัฒ นาเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ให้ มี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
อย่างต่อเนื่ อง โดยให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการออกแบบการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเขาเอง มีส่วนร่ วมในการเป็ น
พี่ เลี้ ย ง ฝึ ก ค ว าม เป็ น ผู ้ น า ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ก าร
ประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็ นที่ รู้จกั ของคนในชุมชน ของ
หน่วยงานและเกษตรกรทัว่ ไป สนับสนุนการสร้างเครื อข่าย
เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่ นใหม่จงั หวัดระยองต่อไป ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการศึกษา
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่
จังหวัดระยอง ปี 2551 จนถึงปี 2558
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเกษตรกรรุ่ นใหม่จงั หวัดระยองที่
สละเวลาให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ ทาให้วิทยานิ พนธ์ฉบับ
นี้มีความสมบูรณ์และสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
เอกสารอ้ างอิง
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร. คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านเจ้า หน้ า ที่ ก รม
ส่ ง เสริ มการเกษตร การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ .
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จากัด; 2556.
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร. คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านเจ้า หน้ า ที่ ก รม
ส่ ง เสริ ม การเกษตร การพัฒ นาองค์ก ร เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และเครื อข่าย. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จากัด; 2556.
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ
Smart Officer กระท รวงเกษ ต รและส ห กรณ์ .
คู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ
Smart Officer. กรุ งเทพฯ: 2556.
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เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ. ตัวแปร ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ทางส่งเสริ มและพัฒนา
การเกษตร. ในประมวลสาระชุดวิชาการวิจยั และ
สถิติเพื่อการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร.
หน่วยที่ 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2557.
บาเพ็ญ เขียวหวาน.การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน
ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง บทเรี ยนจาก มสธ.
และภาคี. เอกสารประกอบการสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการพัฒนา Young Smart Farmer
(ระยะที่ 2); 20-23 พฤษภาคม 2557;
พระนครศรี อยุธยา. 2557.
บาเพ็ญ เขียวหวาน. การเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้แบบ
มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มการเกษตร.
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
Young Smart Farmer (ระยะที่ 1);
3-5 มีนาคม 2557; กรุ งเทพฯ. 2557.
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พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์. วิธีการในการส่งเสริ มและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร. ในประมวลสาระชุด
วิชาการส่งเสริ มการเกษตรเพื่อการพัฒนา.
หน่วยที่ 4. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2556.
มูลนิธิอาจารย์จาเนียร สาระนาค, สถาบันเพื่อพัฒนาการ
เกษตรและชนบทจาเนียร สาระนาค,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เครื อข่าย
ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ, ภาคีเครื อข่าย. ผลการ
เรี ยนรู ้หลักสูตรทายาทเกษตรกรมืออาชีพ
รุ่ นที่ 1. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]; 2558.

