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ศึกษาผลการประเมนิโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กรณศึีกษา : วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
 

นางสมควร สีปวน* 
 นายธนพนธ์ ธิสงค์*  

งานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ** 
บทน า 
 ในภาคการเกษตรมี ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้ง การบริโภคและการส่งออก แต่
ปัจจุบนัพบว่าผูป้ระกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรมมีจ  านวนลดลง และคา ดการณ์ว่าหากปล่อยใหเ้ป็นเช่นน้ี 
อนาคตอนัใกลจ้ะลดนอ้ยลงอีก(ส.ป.ก. : 2553) ดงันั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการด าเนินการโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  เมื่อ
วนัท่ี 12  มีนาคม 2551 โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (2551 -2555)  เพ่ือสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ข้ึนมาทดแทน
เกษตรกรท่ีมีอยู ่ซ่ึงปัจจุบนัเกษตรกรมีอายเุฉล่ียสูงเกิน 50 ปี และเพ่ือสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ทั้งดา้น
ทฤษฎีและป ฏิบติัเขา้สู่ภาคเกษตร เป็นการ แก้ปัญหา เกษตรกรขาดความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพื่อสนบัสนุนโดยการจดัท่ีดินเพื่อเกษตรกรตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวนโยบายท่ีจะพฒันาความพร้อม
ใน 4 เร่ือง คือ 1) พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 2) พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ 3) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ 4) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงั คม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (2554-2559) ในการเตรียมความพร้อมดา้นก าลงัคน  

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดป้รับเปล่ียนพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบั
สภาพปัจจุบนัและใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  (แผนยทุธศาสตร์ การพฒันา
อาชีวศึกษา , 2554 ) โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มุ่งมัน่ผลิตและพฒันาก าลงัคน
อาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  ดงันั้น
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.)  ส านกังานปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงไดม้ีการร่วมมือ
เพื่อสร้างและ พฒันาเกษตรกร รุ่นใหม่ ท่ีมีคุณภาพและสามารถยดึอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัได ้โดย
บูรณาการความร่วมมือการท างานของแต่ละองคก์รโดยใชก้ลไกการท างานเดิมท่ีมีอยูข่องแต่ละองคก์ร เพื่อให้
เกิดการพฒันาดา้นการเกษตรท่ีย ัง่ยนืและเป็นการแกไ้ขปัญหาเกษตรกรซ่ึงขาดองค์ความรู้  ขาดโอกาส ในการ
เขา้ถึงปัจจยัการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท่ีดิน เงินทุน ฯลฯ รวมทั้งคาดหวงัว่าเกษตรกรรุ่น
ใหม่น้ีจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรรายอ่ืนๆท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั อนั
จะส่งผลถึงความมัน่คงของภาคเกษตรในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้ ประชาชนและ

*นางสมควร สีปวน, นายธนพนธ์ ธิสงค ์อาจารยว์ิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 
**งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ  ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
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เยาวชนไดเ้ห็นความจ าเป็นถึงความส าคญัของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของคนไทยและ
รักษาระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 

ดงันั้น เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้และผลสมัฤทธ์ิของโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  จึง
ไดม้ีการประเมินผล การด าเนินงาน  ภายใตโ้ครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการส าคญัตาม
นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาการด าเนินโครงการฯ ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานโครงการความร่วมมือสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ใน 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 

2. เพื่อศึกษาและรวบรวมองคค์วามรู้ ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งขอ้เสนอแนะ ในการด าเนินการความ 
ร่วมมือสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

3. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูม้ีส่วนร่วมในการด าเนินการความร่วมมือสร้างและพฒันา 
เกษตรกรรุ่นใหม่    

                                                                                                                                    
ขอบเขตการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีคณะผูศ้ึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินการโครงการความร่วมมือสร้าง 
และพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่จากกลุ่มประชากรประกอบดว้ย 3 กลุ่มตวัอยา่ง 

1. นกัเรียน นกัศึกษา และเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งหมด 
2. คณะกรรมการด าเนินการโครงการความร่วมมือสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ในสถานศึกษา 
3. ภาคีท่ีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 

1. สถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ และหน่วยงานภาคีท่ี 
เก่ียวข้องมีการพฒันาการด าเนินงานตามโครงการใหม้ีประสิทธิภาพ ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้น
การเกษตร อนัเป็นกลไกท่ีจะก่อใหเ้กิดผลต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  อนัเป็นการสร้างความเจริญ
แก่สงัคมและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นเกษตรในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง และภาคี 

ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผูท่ี้สนใจ  สามารถน าขอ้มลู จากการด าเนินงานติดตามประเมินผล ไปใชป้ระโยชน์ในการ
สร้าง และพฒันาก าลงัคนดา้นการเกษตรของประเทศ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  เกษตรกรรุ่นใหม่ หมายถึง เกษตรกรท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใหเ้ขา้ร่วมรับการอบรม หลกัสูตรการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะเวลา 3 เดือน 
 2.  เกษตรกรมืออาชีพยคุใหม่ หมายถึง  นกัเรียน นกัศึกษาในสถานศึกษาวิ ทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยศีรีสะเกษ 
 3.  องคก์รภาคี หมายถึง  หน่วยงาน ท่ีเขา้ร่วมโครงการไดแ้ก่ ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม               
(ส.ป.ก.), ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว .)  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                  
(ธ.ก.ส.) 
  4.  สถานศึกษา หมายถึง วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
  
แนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยภาคการเกษตรเป็นฐานผลิตวตัถุดิบเพื่อใชเ้ป็น อาหารท่ี
ส าคญัและท าใหป้ระเทศไทยไดช่ื้อว่าเป็นประเทศผูส่้งออกท่ีส าคญัหรือครัวของโลก โดยส่งออกสินคา้เ กษตร
และผลิตภณัฑม์ีมลูค่า 1.16 ลา้นลา้นบาทต่อปี และภาคการเกษตรกรรมของไทยปัจจุบนัมีประชากร 22.7 ลา้น
คน หรือ 5.8 ลา้นครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 ของประเทศ  ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2551 ประชากรภาคเกษตรมี
แนวโนม้ลดลงเฉล่ียร้อยละ  1.87 ต่อปี อนัเน่ืองจากลกูหลา นเกษตรกรไม่ประสงคจ์ะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรรม และเคล่ือนยา้ยสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเขตเมือง หากปล่อยใหส้ถานการณ์เป็น
อยา่งน้ีจะเกิดผลกระทบต่อภาวการณ์ผลิตอาหารและความมัน่คงดา้นการผลิตอาหารได ้และ เพื่อเตรียม
แกปั้ญหาขาดแคลนเกษตรกรมืออาชีพในอนาคตอนัใกลน้ี้ จ าเป็นตอ้งเร่งรัดสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เขม้แข็ง และมีศกัยภาพในการแข่งขนัในการผลิตทางดา้นเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนและสบัเปล่ียนเกษตรกรรุ่นเก่าท่ีลดลงเฉล่ียปีละ 400,000 คน และเพื่อเป็นบุคลากรท่ี
ส าคญัในสาขาเกษตรกรรมต่อไป 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการจึงไดร่้วมกนัลงนามบนัทึกขอ้ตกลงเมื่อวนัท่ี  
12  มีนาคม 2551 ในการจดัท าโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ผา่นกลไกสถาบนั อาชีวศึกษา   (การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง , 2552 )เพื่อมุ่งสนบัสนุนใหเ้กษตรกรไดรั้บความ รู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพและสร้างความเขม้แข็งแก่เกษตรกร ใหส้ามารถพฒันาอาชีพของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึง
ความมัน่คงของภาคเกษตรในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนไดเ้ลง็เห็น
ความส าคญัของอาชีพเกษตรกรรมดว้ย และจากการไดเ้ร่ิมน าร่องโครง การในวิทยาลยัเกษตรฯ 8 แห่ง จนได้
รูปแบบท่ีเหมาะสมคือการเรียนการสอนแบบเป็นโครงการท่ีนกัเรียนตอ้งลงมือปฏิบติัจริงแทนการเรียนในชั้น
เรียนอยา่งท่ีเคยเป็นมา รวมทั้งตั้งเป้าหมายดว้ยว่าตอ้งสามารถคิดวางแผนการผลิตไดเ้อง เช่นควรจะปลกูพืช
อะไรหรือเล้ียงสตัวอ์ะไร มีการคา ดคะเนตน้ทุนและก าไรก่อนเร่ิมลงมือท า นัน่ก็หมายความว่าตอ้งมีการหา
ขอ้มลูก่อนตดัสินใจ ผลจากการเรียนแบบน้ี ปรากฎว่าไดผ้ลดีท าใหมี้การขยายผลเพ่ือใหค้รอบคลุมทั้งประเทศ
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ในทุกวิทยาลยัเกษตรฯ ภายใตส้งักดั สอศ.ซ่ึงเป็นการจดัหลกัสูตรในวิทยาลยัเกษตรฯ เพื่อรองรับการผลิต คน
ดา้นการเกษตรท่ีมีความรู้ความสามารถ  
 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 

การติดตามประเมินผลโครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใตโ้ครงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการส าคญัตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในคร้ังน้ี  
ผูป้ระเมินไดย้ดึกรอบการประเมินใหเ้ป็นการประเมินท่ีมีความยดึหยุน่สอดคลอ้งกบักิจกรรมการด าเนินงาน
ของโครงการในการติดตามประเมินผลความร่วมมือสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  เป็นการประเมินท่ีไม่
เนน้การตดัสินช้ีถกูผดิ  แต่เนน้การประเมินเพ่ือสนบัสนุน/พฒันา โครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาการเกษตรอยา่งย ัง่ยนืและเป็นการแกไ้ขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
อนัจะส่งผลถึงความมัน่คงของภาคเกษตรในภาพรวมของประเทศ  รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนได้
เลง็เห็นความส าคญัของอาชีพเกษตรกรรม  โดยเนน้ดา้นความส าเร็จ (ผลการด าเนินงานโครงการประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่)  ประสิทธิภาพ   ดา้นประสิทธิผล (ผลผลิตของโครงการ)  ตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษาดงัตาราง  
 

กรอบแนวคดิการศึกษาวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบทโครงการ 
- บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

- หลกัสูตร 
- สภาพปัจจุบนั ปัญหาดา้นการเกษตร 

ปัจจยัน าเข้า 
- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
- วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลย ี
- ภาคีร่วม 
 

กระบวนการ 
- ประชุมกลุ่มยอ่ย 

- สร้างเคร่ืองมือ 

- น าเคร่ืองมือไปใช ้

- เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
- สรุปและประเมินผล 

 

ผลผลติ 
- รายงานการประเมิน
โครงการสร้างและพฒันา
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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วธิีด าเนินการศึกษาวจิยั 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงาน  เพื่อรวบรวม

องคค์วามรู้  และเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูม้ีส่วนร่วมในการด าเนินการความร่วมมือสร้างและ
พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคุณภาพและปริมาณซ่ึงมีรายละเอียดวิธีด  าเนินการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

ประชากร  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย เกษตรกร นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ผูบ้ริหาร 
ครู บุคลากร  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

เคร่ืองมอื   ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแ บบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายเปิด  (Open ended 
questionnaire) ดงัต่อไปน้ี 
 แบบสอบถามชุดที ่1 ส าหรับสถานศึกษา 
 แบบสอบถามชุดที่ 2 ส าหรับผูเ้รียนในโครงการความร่วมมือสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่  
 แบบสอบถามชุดที่ 3 ส าหรับภาคีความร่วมมือ  
  
 ผูป้ระเมินน าแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์  แลว้คดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์ไว้
วิเคราะห์ขอ้มลู จากนั้นไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม ค านวณทางสถิติ  ตามล าดบัดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ตอนท่ี 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ (Percent ertage,  %) 
2. การวิเคราะห์ขอ้มลูตอนท่ี 2-3 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรประมาณค่า วิเคราะห์โดยการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean, x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.) 
น าคะแนนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลู  มาเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมาย โดยใชอ้ตัราส่วนตาม

(Rating scale) มาตราการวดัของลิเคอร์ท (Likert) ดงัน้ี 
                      ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
                      ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50      หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 
                      ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50      หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
                      ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50      หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
                      ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50      หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการวจิยั 
จากการศึกษาพบว่า สภาพขอ้มลูทัว่ไปในการด าเนินงานโครงการสร้างและพฒันาเกษตรรุ่นใหม่ พบว่า

เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 58.19 และสมรสแลว้คิดเป็นร้อยละ 63.41 อายอุยูร่ะหว่าง 31-40 มากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 25.09 นบัถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 100 วุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 38.23 และหลกัสูตร ท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นหลกัสูตรการสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ ท่ีมี
ระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 60.82   และหลกัสูตรเกษตรกรมืออาชีพในระดบั ปวช.และปวส. คิดเป็นร้อย
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ละ 39.18 จากขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 85 คน โดยสถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมจ านวน 9 กิจกรรม ดงัน้ี 
สาขาพืช สาขาธุรกิจเกษตร สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาปศุสตัว ์สาขาช่างกลเกษตร เศรษฐกิจ
พอเพียง ศึกษาดูงาน และมาตรฐานการผลิตสินคา้ทางการเกษตร เครือข่ายความร่วมมือท่ีท างานร่วมกบั
สถานศึกษา  จ านวน 5 แห่ง องคก์รภาคเอกชนดา้นการเกษตร จ านวน 3 แห่ง หน่วยงานภาครัฐดา้นการเกษตร 
จ านวน 3 แห่ง และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ จ านวน 2 แห่ง พบว่า หน่วยงานสงักดัภาคีความร่วมมือ และองคก์ร
ภาคเอกชนดา้นการเกษตร ใหค้วามร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เป็นอยา่งดี  
         

ปัจจยัที่ส่งเสริมให้โครงการส าเร็จ 
จากการศึกษา พบว่า ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นการวางแผน มีความพึงพอใจมาก ( x = 3.71 S.D. = 0.76) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายผูรั้บผดิชอบ มีค่ามากท่ีสุด ( x = 4.19, S.D. = 0.77) อยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก  

ดา้นกระบวนการจดัการ  พบว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง ( x = 3.40, S.D. = 0.72) เช่น ความพร้อม  
ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน   มีค่ามากท่ีสุด ( x = 3.77, S.D. = 0.73) อยูใ่นระดบัความ

พึงพอใจมาก ส่วนความพร้อมดา้นงบประมาณ มีค่านอ้ยท่ีสุด ( x = 2.90, S.D. = 0.88) ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึง
พอใจปานกลาง   

ดา้นการติดตามและประเมินผล  พบว่า  มีความพึงพอใจมาก ( x = 3.55  S.D. = 0.70) การรายงานผล
การด าเนินงาน   มีค่ามากท่ีสุด ( x = 3.60, S.D. = 0.79) อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ส่วนการติดตามและ
ประเมินผล มีค่านอ้ยท่ีสุด ( x = 3.46, S.D. = 0.82) ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการด าเนินงานโครงการสร้างและพฒันาเกษตรรุ่นใหม่ ภาพรวมเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนอยูใ่นร ะดบัมาก ( x  = 4.08, SD = 0.87)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การ
จดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากของทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3  อนัดบัแรก  คือ ดา้นความรู้
ความสามารถของครูท่ีรับผดิชอบโครงการ ( x  = 4.35, SD = 0.74)  ดา้นความมัน่ใจท่ีจะน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพ หลงัจากสั้นสุดโครงการฯ ( x  = 4.28, SD = 0.80) และ ดา้นความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯใน
ภาพรวมต่อการเขา้ร่วมโครงการ ( x  = 4.26, SD = 0.74) ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริ ม/สนบัสนุน /ต่อยอดทาง
วิชาการ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่อาชีพเกษตรกรท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดแต่ยงัอยูใ่นระดบั
ท่ีพอใจมาก ( x = 3.76, SD = 1.05) 
 หน่วยงานสงักดัภาคีความร่วมมือและหน่วยงานอ่ืนท่ีใหค้วามร่วมมือสนบัสนุน ดา้นวิชาการ มากท่ีสุด 
รองลงมาดา้นประชาสมัพนัธ ์ดา้นการศึกษาดูงาน ดา้นสถานท่ีฝึกปฏิบติั ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นวสัดุอุปกรณ์  องคก์รดา้นการเกษตรภาคเอกชน ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้น
วิชาการ รองลงมาเป็นดา้นการศึกษาดูงาน มากท่ีสุด ดา้นสถานท่ี ฝึกปฏิบติั  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้น
บุคลากร ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ยกเวน้ดา้นงบประมาณ หน่วยงานดา้นการเกษตรภาครัฐ  
ใหก้ารสนบัสนุนทาง ดา้นวิชาการมากท่ีสุด รองลงมามี 3 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร  การศึกษาดูงาน ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ และนอ้ยท่ีสุด มี 2 ดา้นคือดา้นสถานท่ีฝึกปฏิบติัและดา้นงบประมาณ ยกเวน้ดา้นประชาสมัพนัธ์ และ
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หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ใหส้นบัสนุนดา้นวิชาการ มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นดา้นบุคลากรและการศึกษาดูงาน  
ยกเวน้ดา้นประชาสมัพนัธ ์ดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นสถานท่ีฝึกปฏิบติั   
 
ผลส าเร็จของโครงการ   

จากความร่วมมือของ สอศ.และ ส .ป.ก. ในการใชท้รัพยากรและบุคลากรร่วมกนั ท าให้ ผูเ้ขา้รับการ
อบรม มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดจ้ริง มีความ
มัน่ใจ มีทศันคติเชิงบวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแรงจูงใจ ความคาดหวงั ท่ีจ ะไดรั้บท่ีดินในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สุดทา้ยไดรั้บการพฒันาใหม้ีองคค์วามรู้เร่ือง การวางแผนการผลิต การศึกษาความ
ตอ้งการของตลาด การบริหารจดัการพ้ืนท่ี การวิเคราะห์สงัเคราะห์บริบทของชุมชนสงัคม การรวมกลุ่มกนั
แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการคิดอยา่งมีระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเขม้แข็งเครือข่าย
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และยทุธศาสตร์ท่ี  7  การผลกัดนัการบูรณาการการ
วิจยัและพฒันา  ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยเีพื่อพฒันาการอาชีวศึกษา  
 
ปัจจยัที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 

ดา้นคนซ่ึ งประกอบดว้ย  ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความมุ่งมัน่ และใหค้วามร่วมมือตามเง่ือนไขของ
โครงการ ผูด้  าเนินการจดัการอบรมเขา้ใจหลกัการ วตัถุประสงคข์องโครงการเป็นอยา่งดี  ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
บทบาทและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายเต็มความสามารถและ หน่วยงานภาคีใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วา ม
ร่วมมืออยา่งดี  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์ แปลงฝึกปฏิบติัมีความพร้อม  มีแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา   ดา้นงบประมาณ  สถานศึกษาสามารถจดัอบรมภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร 
ดา้นการบริหารจดัการ โดยใชห้ลกัสูตรการฝึกอบรม ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ น ากระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการบริหารจดัการในการฝึกอบรม ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์และสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมคิด บางโม (2539) ระบุว่าความหมายของการจดัการ  (Management) 
ว่า หมายถึง ศิลปะในการใชค้น เงิน วสัดุอุปกรณ์ขององคก์ารและนอกองคก์าร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพปัจจยัส าคญัของการจดัการมีอยู่ 4 ประการ ซ่ึงรู้จกักนัในนามของ  4 M ไดแ้ก่  คน
(Man) เป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมขององคก์รนั้นๆ  เงิน  (Money) ใชส้ าหรับเป็นค่าจา้งและค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการ วตัถุส่ิงของ (Materials) หมายถึง อุปกรณ์เคร่ืองใช ้เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้งอาคารสถานท่ีดว้ย  และ
การจดัการ  (Management) หมายถึง  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการปัจจยัในการบริหารทั้ง  4 ประการน้ีเป็น
ส่ิงจ  าเป็นส าหรับการจดัการ เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการข้ึนอยูก่ ั บความสมบูรณ์  และ
คุณภาพของปัจจยั 
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ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

ความแตกต่างทางดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ฐานะทางสงัคม ภูมิสงัคม มีเป้าหมายหลกัในการไดรั้บ
สิทธ์ิในท่ีดินท ากินมากกว่าองคค์วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากการฝึกอบรม ขาดระบบการคดักรองเกษตรกร
งบประมาณโครงการฯ ล่าชา้ บางรายวิชาเป็นเร่ืองยากส าหรับเกษตรกร การประชาสมัพนัธโ์ครงการยงัไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีท่ีจดัสรรขาดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็น 

ดา้นความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานศึกษา  ขาดการประสานงานใน
ระดบัของผูป้ฏิบติั  กระบวนกา รคดัเลือกผูเ้ขา้รับการอบรม ไม่สามารถคดัเลือกผูท่ี้มีความตั้งใจจะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจริง เง่ือนไข สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ในการไดรั้บท่ีดินไม่ชดัเจน งบประมาณล่าชา้ หลกัสูตร
ในการฝึกอบรมไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บการอบรม ระยะเวลาในการอบรมนอ้ย  

 
ข้อเสนอแนะ 
             ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีคน้พบจากการวิจยั ดงัน้ี 

1. การพฒันาเกษตรกรใหป้ระสบผลส าเร็จและย ัง่ยนืตอ้งใชเ้วลาท่ียาวนานจึงควรมีการประเมินผล 
โครงการควรมีการประเมินอยา่งต่อเน่ือง และขยายผลการด าเนินงานโครงการฯ 

2. ในหน่วยงานภาคีความร่วมมือควรมีการจดัท างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาเกษตรกรใหม้ี 
ความส าเร็จมากยิง่ข้ึน  เช่นการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างเครือข่ายเกษตรกร การพฒันาผลผลิตและ
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

3. ควรมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีไดม้าจากการด าเนินโครงการและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
ผูเ้รียน เกษตรกรและภาคีความร่วมมือ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาการอาชีวศึกษาเกษตร
และการเกษตรของชาติ 
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