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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  2) เพื่อ

ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  3) เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย ประกอบดวย การศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิง

สํารวจ การศึกษาภาคสนาม และการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  

ผลการศึกษาสรุปไดวา  1) การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ตั้งแตป พ.ศ.2526 - 2549 ได

จัดการฝกอบรมไปแลวทั้งหมด 67 รุน มีผูเขารับการฝกอบรม 1,986 คน ใชงบประมาณ 4,575,629 บาท มี

หลักสูตรที่ไดจัดการฝกอบรม 23 หลักสูตร มีปญหาในการดําเนินงานที่สําคัญ อาท ิหาผูเขารับการฝกอบรมยาก 

เนื่องจากเปนอาชีพที่ไมไดรับความสนใจ การจัดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรขึ้นอยูกับจาํนวนเงินที่ไดจาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก การทํางานยังทําไดไมเต็มที่เนื่องจากเจาหนาที่มีนอยและมีหนาที่หลักตองรับผิดชอบ 2) การ

ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร พบวา ผูที่เคยเขารับการอบรมมีรายไดรวม

ภายในครอบครัวเฉลี่ย 22,743.61 บาทตอเดือน สวนใหญมีรายไดเพียงพอแตไมเหลือเก็บ มีหนี้สินเฉล่ีย 

273,721.42 บาทตอคน มีรายไดหลัก คือ การรับจาง ทํานา ทําไร สามารถนําความรูจากการฝกอบรมไปใชได

บาง มีความตองการความชวยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องเงินทุน อุปกรณทางการเกษตร หนังสือ เอกสาร วารสาร 

วีซีดีเกี่ยวกับการเกษตร พันธุสัตวและพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ มปีญหาและอุปสรรคเรื่องเงินทุน ราคาของผลผลิต 

ปริมาณผลผลิตที่ได แหลงจําหนายผลผลิต นอกจากนั้นผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในระดับปานกลาง และยังมีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป  3) 

รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ม ี 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน มี

วิธีการดําเนินงานโดยโรงเรียนบุตรเกษตรกรรวมมอืกับโรงเรียนในพื้นที่ โดยใหวิทยากรไปชวยสอนในวิชางาน

เกษตร รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการฝกอบรมระยะสั้น 1 – 2 วัน หรือการฝกอบรมระยะยาวตาม

หลักสูตร โดยใชสถานที่สํานักสงเสริมและฝกอบรม ชมุชน หมูบาน หรือในพื้นทีข่องศิษยเกาโรงเรียนบุตร

เกษตรกร รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศยั โดยใหผูเขารวมโครงการไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองที่บานเปน

รายบุคคล โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรจะทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือศูนยกลางในการเผยแพรความรูไปให อาทิ 

การจัดทาํเอกสาร วีดีโอ วซีีดีเกี่ยวกับการเกษตร และการไปนิเทศ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) examine the implementation of a young farmer 

school project, 2) follow-up and evaluate trainings provided through a young farmer school project, 

and 3) develop a model appropriate to the implement of a young farmer project.  Research process 

and procedures involved documentary examination, survey research, field observation, and the 

development of a model for the implement of a young farmer project. 

 Research findings were as follows.  1) The implement of a young farmer school project during 

2526 – 2549 B.E. included the provision of 67 trainings on 23 courses for 1,986 participants at the 

cost of 4,575,629 baht.  Major problems concerning the project implement were, for examples, the 

difficulty in getting training participants due to the lack of interest in agricultural vocation, the 

dependence of each training course on banking interests from deposit account balance, the 

unattainability at full potential of the project due to the short of personnel to whom routine 

responsibility has already been assigned.  2) According to the project follow-up and evaluation, an 

average accumulated household income of former training participants was 22,743.61 baht per 

month.  Most of them had sufficient income but not enough for saving.  An average debt was 

273,721.42 per head.  Income came mainly from hired employment and farming.  Knowledge 

acquired from trainings could be used moderately.  Help and support needed included investment 

funding, agricultural tools, textbooks, documents, magazines, and VCD, as well as quality breeders 

and seeds.  Problems and obstacles experienced by former training participants were investment 

fund, product price quantity, and market.  Most of former training participants were moderately 

successful in their agricultural career and had intention to keep on pursuing it.  3) The project was 

implemented through three educational models.  Formal education was run by the young farmer 

school in cooperation with other formal schools in the area by ways of providing trainers from the 

project for team teaching in the agriculture subject.  Nonformal education was provided through one-

or-two-day short course trainings as well as other longer training courses.  Informal education was 

organized by providing individual learning projects where participants could conduct independent 

learning at home with the young farmer school playing the role of facilitator or center for distributing 

knowledge in any forms such as printed materials, VIDEO, or VCD relevant to agriculture.  Site visit for 

supervision was also provided. 
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บทนํา 
โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดตั้งขึ้นโดยคุณหญิง

ระเบียบ คุณะเกษม ไดบริจาคเงินสวนตัวสนับสนุนใหแกมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจัดตั้งเปนกองทุน 

“ระเบียบ คุณะเกษม เพื่อบุตรเกษตร” ในป พ.ศ.2524 จํานวน 2,000,000 บาท และในป พ.ศ.2530 อีกจํานวน  

1,000,000 บาท รวมเปน 3,000,000 บาท โดยมีความประสงคที่จะชวยเหลือเยาวชนในชนบทที่เปนบุตรหลาน

เกษตรกร ซึ่งเปนเยาวชนสวนใหญของประเทศ ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในวิชาชีพเกษตร เพื่อที่จะไดนําความรู

เหลานั้นไปชวยเหลือพอแมและใชในการประกอบอาชีพเมื่อเติบโตขึ้น เนื่องจากคุณหญิงระเบียบ คุณะเกษม ได

เล็งเห็นวา เด็กในชนบทเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแลว โอกาสที่จะศึกษาตอในชั้นเรียนที่สูงขึ้นมีนอยมาก 

สวนมากมักจะถูกทอดทิ้งใหอยูในชนบท เด็ก ๆ เหลานั้นจะเรียนรูและหาประสบการณจากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหรือไมก็อพยพเขาสูเมืองเพื่อหางานทํา โอกาสจะหาความกาวหนาใหกับชีวิตนั้นมีความเสียเปรียบ

เด็กที่อยูในเมืองเปนอันมาก การเปดโอกาสใหบุตรเกษตรกรไดรับความชวยเหลือดานการศึกษาอบรมและการ

เผยแพรความรูความเขาใจในดานวิชาการและวิชาชีพการเกษตรแผนใหมแกบุตรเกษตรกรเพื่อใหประกอบอาชีพ

การเกษตรไดดีขึ้นนั้น ไดกระทํากันอยูแลวในหนวยงานของราชการและเอกชนในรูปแบบตาง ๆ กัน แตเนื่องจาก

เกษตรกรของประเทศมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นโอกาสดังกลาวที่บุตรเกษตรกรจะไดรับจึงไมทั่วถึง ยังขาดแคลน

และตองการความชวยเหลือทางดานนี้อีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการปลูกฝงใหรักและเห็น

ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรม สามารถสืบทอดแทนพอแม พัฒนาอาชีพและความเปนอยูของตนหรือ

ครอบครัวในชนบทใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มปป.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมายใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ โดยนําดอกผลที่ไดรับไปใชจายในการฝกอบรม ซึ่งไดจัดการฝกอบรมวิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกร รุนที่ 

1 เมื่อวันที่ 3-21 มิถุนายน พ.ศ.2526 จํานวน 35 คน จนถึงป พ.ศ.2549 ไดทําการฝกอบรมไปแลว 67 รุน มีผูเขา

รับการฝกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 1,986 คน จากการดําเนินโครงการที่ผานมาพบวา เปนการฝกอบรมเพียงระยะสั้น

และไมมีการติดตามผลการดําเนินโครงการทั้งหมดวาผูเขารับการฝกอบรมไดกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ตามเจตนารมณของโครงการนี้หรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไร อีกทั้งการดําเนินงานที่ผานมา 23 ป มีการ

ฝกอบรมเพียงรูปแบบเดียว ยังไมมีรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะอื่น ๆ  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงตองการศึกษา

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมา รวมท้ังเพื่อพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรในลักษณะอื่น เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืนใน

อนาคตตอไป 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

 1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.  เพื่อติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 3.  เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตร

เกษตรกรที่ผานมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งแหลงเอกสารที่

สําคัญ คือ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสืบคนขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต 

รวมทั้งเอกสารจากแหลงอื่น ๆ ที่ไดดําเนินการในลักษณะคลายกับโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เชน โครงการ

อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท โครงการพระดาบส โรงเรียนชาวนา โรงเรียนการทํามาหากิน เปนตน สําหรับ

การวิเคราะหขอมูลนั้นใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังผูที่เคยเขา

รับการฝกอบรมในโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรทั้ง 67 รุน จํานวน 1,235 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

จํานวน 485 คน คิดเปนรอยละ 39.3 ซึ่งไดรับกลับคืนมานอยเนื่องจากไมสามารถติดตอผูเขารับการฝกอบรมได

หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใชคารอยละ 

(Percentage) ในสวนของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

 ข้ันตอนที่ 3 การศึกษาภาคสนาม มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมาวาเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอะไร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผูวิจัยใชการสัมภาษณผูดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรและผูที่เขารับการ

ฝกอบรมในโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Inductive)  

ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน โดยผูวิจัยไดเขียนยกรางรูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตร

เกษตรกรจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 - 3 หลังจากนั้นทําการตรวจสอบรูปแบบการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่สรางขึ้น ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม ผูนําชุมชน ผูดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตร

เกษตรกร ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร และคณะผูวิจัย ซึ่งจากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นนั้น ปรากฏวา

ผูเขารวมประชุมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการที่ผานมา รวมทั้งประสบการณในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกวาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานที่ผูวิจัยรางขึ้น ทําให

คณะผูวิจัยตองไปพิจารณาขอดีและขอดอยของรูปแบบการดําเนินงานใหมอีกครั้งในภายหลัง 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มีวัตถุประสงคที่จะชวยเหลือเยาวชนในชนบทที่เปนบุตรหลานเกษตรกร 

ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูในวิชาชีพเกษตร เพื่อที่จะไดนําความรูเหลานั้นไปชวยเหลือพอแมและใชในการ

ประกอบอาชีพ โดยใชเงินที่เปนดอกผลจากกองทุน “ระเบียบ คุณเกษม เพื่อบุตรเกษตรกร” มาใชจายในการ

ฝกอบรม ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงป พ.ศ.2549 ไดจัดการฝกอบรมวิชาชีพใหแกบุตรเกษตรกรไปแลว

ทั้งหมด 67 รุน มีผูเขารับการฝกอบรมรวมทั้งส้ิน จํานวน 1,986 คน ใชงบประมาณ จํานวน 4,575,629 บาท และ

หลักสูตรที่ไดจัดการฝกอบรมมี 23 หลักสูตร  ไดแก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มปป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรที่ผานมา พบปญหา อาท ิ

1) ผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนบุตรเกษตรกรไมคอยสนใจอาชีพนี้ ทําใหหาผูเขารับการฝกอบรมยาก 

2) การจัดการฝกอบรมในแตละหลักสูตรขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก 

3) การทํางานยังทําไดไมเต็มที่เนื่องจากเจาหนาที่มีนอยและทุกคนมีหนาที่หลักตองทําอยูแลว 

4) วิธีการดําเนินงานใชวิธีการฝกอบรมเปนวิธีหลักซึ่งเปนวิธีการที่สะดวก งาย และมีความถนัด  

การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
การติดตามและประเมินผลการฝกอบรมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยการสงแบบสอบถามตาม

รายชื่อและที่อยูที่สามารถติดตอได จํานวน 1,235 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งส้ิน 485 คน รอยละ 39.3 

แบงเปนเพศชาย 275 คน รอยละ 75.5 และเพศหญิง จํานวน 89 คน รอยละ 24.5 สวนใหญมีการศึกษาระหวาง

ชั้น  ม.1 – ม.6 หรือ ปวช. จํานวน 131 คน รอยละ 36.1 และแตงงานแลว จํานวน 204 คน รอยละ 56.8 โดยมี

อายุเฉลี่ย 33.3 ป  

  1. การเลี้ยงสุกร    

  2. การเลี้ยงโคพันธุเนื้อ 

  3. การเลี้ยงโคขุน  

  4. การเลี้ยงโคนม  

  5. การเลี้ยงไกเชิงธุรกิจ 

  6. การเลี้ยงปลาน้ําจืด  

  7. การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 

  8. การอบรมทางไกลการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด 

  9. การผลิตลูกปลา สุกร และไก 

10. การปลูกออย  

11. การปลูกหนอไมฝร่ัง 

12. การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 

13. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

14. การสรางสวนไมผล 

15. การทําสวนมะมวง 

16. การจัดการสวนมะมวง 

17. การขยายพันธุมะมวง 

18. การขยายพันธุพืชเชิงธุรกจิ (ผักและไมดอกไมประดับ) 

19. การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

20. การจัดการฟารมสําหรับทายาทเกษตรกร 

21. ฝกปฏิบัติงานการเพาะเห็ดฟางแบบครบวงจร 

22. เครื่องยนตและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร 

23. เครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใชในการเกษตร 
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 2. สภาพทางสังคมและสภาพชีวิตความเปนอยู  
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5 คน ซึ่งอยูในวัย

ทํางานเฉลี่ย 3 คน มีที่ดินในการประกอบอาชีพของตนเองหรือครอบครัวเฉล่ีย 22.09 ไร มีรายไดเฉพาะตนเอง

ประมาณ  10,300.48 บาทตอเดือน มีรายไดรวมภายในครอบครัวประมาณ  22,743.61 บาทตอเดือน สวนใหญ

มีรายไดเพียงพอแตไมเหลือเก็บ จํานวน 225 คน รอยละ 62.0 มีหนี้สินเฉลี่ย  273,721.42 บาทตอคน โดยแหลง

หนี้สินมากที่สุด 5 อันดับแรก  ไดแก 

1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)      

2) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)     

3) ธนาคารพาณิชย (ออมสิน, กรุงไทย, ธนชาติ, ไทยธนาคาร)  

4) กองทุนหมูบาน (กทบ.)      

5) สหกรณออมทรัพยตาง ๆ       

นอกจากนั้น ศษิยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรสวนใหญมีรายไดหลัก คือ การรับจาง การทาํนา การทําไร 

ตามลําดับ และสวนใหญมีรายไดรองมาจากการรับจาง การเลี้ยงสัตว การทํานา และการทําไร ตามลําดบั 

 3. การนําความรูไปใช  
สวนใหญศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรนําความรูไปใชไดบาง จํานวน 205 คน หรือรอยละ 57.3 และ

สาเหตุที่ไมไดนําความรูไปใช เพราะไมตรงกับอาชีพที่ทําในปจจุบัน ขาดแหลงเงินทุน ขาดการสนับสนุนเรื่อง

การตลาด และสถานที่ไมเอื้ออํานวยหรือไมมีที่ทํากินเปนของตนเอง นอกจากนั้นยังเคยไดรับความรูเพิ่มเติมจาก

แหลงอื่น อาทิ ส่ือตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เคยเผยแพรความรูไปให

ผูอื่น อาทิ เพื่อนบาน เพื่อนเกษตรกร เพื่อนรวมงาน ครอบครัว ญาติพี่นอง ชุมชน นักเรียน/นักศึกษา มีความ

ตองการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ อาทิ การเลี้ยงโคขุน โคนม โคเนื้อ การผสมพันธุ การผสมเทียม การเพาะเห็ดฟาง 

เห็ดนางฟา การทําเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลาน้ําจืด ปลาสวยงาม การผสมพันธุปลา การเลี้ยงสุกร การ

จัดการฟารมสุกร สวนใหญตองการความชวยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องเงินทุน อุปกรณทางการเกษตร หนังสือ 

เอกสาร วารสาร วีซีดีเกี่ยวกับการเกษตร พันธุสัตวที่ดีมีคุณภาพ พันธุพืชและเมล็ดพันธุผัก สวนใหญมี

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในระดับปานกลาง จํานวน 242 คน หรือรอยละ 68.2 และยังมี

ความตั้งใจหรือความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป จํานวน 258 คน หรือรอยละ 72.3 ในขณะที่มีผู

ที่ตอบยังไมแนใจวาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป จํานวน 86 คน หรือรอยละ 24.1 และตอบวาจะไม

ประกอบอาชีพ จํานวน 13 หรือรอยละ 3.6  

4. ปญหาและอุปสรรค 
ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกรสวนใหญมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินทุน รองลงมา คือ เร่ืองราคา

ของผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได พันธุพืชหรือพันธุสัตว และเรื่องแหลงในการจําหนายผลผลิต ตามลําดับ 
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5. ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร อาทิ 

1) มีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

2) เปนโครงการที่ดีมากสรางอาชีพใหแกชาวบาน 

3) ดีใจที่มีการติดตามหรือสํารวจแบบนี ้

4) มีการประชาสัมพันธใหทราบเมื่อมกีารจัดโครงการ 

5) มีการใหแนะนําการทําอาชพีเกษตรกรรมอยูตลอดเวลา 

6) มีการติดตามและประเมินผลวาเมื่ออบรมแลวมีปญหาหรือไม 

7) มีการจัดทําเอกสาร วารสาร หนังสือ วีดีทัศนแจกแกเกษตรกร     

8) อยากพบปะเพื่อนรวมรุนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน 

9) อยากใหเปนสื่อกลางของเพื่อนที่เคยมาอบรม 

10) การตั้งเปนเครือขายหรือชมรมเพื่อใหมีการกระจายผลิตภัณฑไดมากขึน้ 

รูปแบบการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
 รูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มี 3 รูปแบบ ตามหลักการจัดการศึกษาทั่วไป คือ  

1. รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  มีวิธีการดําเนินงานโดยโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร

รวมมือกับโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ซึ่งมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ โดยใหวิทยากรไปชวยสอนที่โรงเรียนใน

วิชางานเกษตร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

2. รูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูที่มีความสนใจในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเขารวมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยใชสถานที่ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน หรือในชุมชน หมูบาน พื้นที่ของศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ซึ่งมีวิธีการฝกอบรม 2 แบบ คือ 

 2.1 การฝกอบรมระยะสั้น (1 – 2 วัน) โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ศิษยเกาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซึ่งไมสามารถละทิง้งานเกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรูทาง

การเกษตรอยูบาง 

 2.2 การฝกอบรมระยะยาว (ระยะเวลาตามหลักสูตร) โดยมีกลุมเปาหมาย  คือ บุตรเกษตรกรซึ่ง

เปนเยาวชนที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งศิษยเกาโรงเรียนบุตร

เกษตรกร เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซึ่งมีใจรักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสามารถเขาฝกอบรมได

ตลอดหลักสูตร  

3. รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีวิธีการดําเนินงานโดยใหผูเขารวมโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

ซึ่งมีความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองที่บานเปนรายบุคคล สวนโครงการ

โรงเรียนบุตรเกษตรกรจะทําหนาที่เปนพี่เล้ียงหรือศูนยกลางในการเผยแพรความรูไปให อาทิ การจัดทําเอกสาร 

วีดีโอ วีซีดีเกี่ยวกับการเกษตร การตอบคําถามหรือปญหา  รวมทั้งการไปนิเทศผูเขารวมโครงการเปนครั้งคราว 

โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ศิษยเกาโรงเรียนบุตรกร เกษตรกร หรือผูที่มีความสนใจ ซึ่งไมสามารถละทิ้งงาน

เกษตรกรรมที่บานไดนานและพอมีพื้นความรูทางการเกษตรอยูบาง 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร  ดังนี้ 

1. การคัดเลือกผูเขารับการอบรม ตองคัดเลือกผูที่มีความสนใจและมีใจรักที่จะประกอบอาชพี

เกษตรกรรมจริง ๆ โดยไมจําเปนตองเนนจํานวนปริมาณคนที่เขาอบรม และควรเปลี่ยนเกณฑอายุเปนตั้งแต 15 ป

ขึ้นไป ซึ่งสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พอดี  

 2. การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมตองเปนไปตามความตองการของสังคมและเกษตรกร ซึ่งอาจทํา 

“หลักสูตรตนแบบ” โดยการสํารวจครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนในบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลว

ทําหลักสูตรสําหรับครอบครัวเกษตรกรในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง หลกัสูตรจะเริ่มตั้งแตการจัดสรรที่ดินตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหม การปลูกขาว การปลูกผัก การเลี้ยงปลา การทําบัญชีรายรับรายจาย รวมไปถงึการจัดหา

ตลาดในเขตกําแพงแสน เพื่อใหเกษตรกรขายผลผลิตไดโดยตรง 

3. การดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร อาจตองพจิารณาปรับเปล่ียนในเรื่องของ

กลุมเปาหมาย เวลา สถานที่ หรือหลักสูตรใหเหมาะสม ซึ่งหากใชวิธีการฝกอบรม เมือ่ทําการฝกอบรมจบแลว 

ตองมีระบบที่ปรึกษาใหสามารถติดตอกลับได เชน โทรศัพท จดหมาย การจัดทําเอกสารเพิ่มเติม และตองมีการ

อบรมเปนครั้งที่ 2 หรือ ครั้งที่ 3 แบบเขมขน จนประสบความสําเร็จในอาชพีเปนตัวอยาง  

4. การสรางเครือขายระหวางโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรกับศิษยเกาที่ประสบความสําเรจ็ รวมท้ัง

การทําความรวมมือกบัทองถิ่น เชน องคการบริหารงานสวนตําบล (อบต.) สถาบนัการศึกษาทั้งในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะทําใหการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรมีมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น 

ทั้งในแงของวิทยากรสนับสนุนการฝกอบรม สถานที่ในการเรียนรู หรือแหลงเงินทุน 

5. หากไมติดขัดเรื่องงบประมาณควรจัดหาบุคลากรประจําโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร เพื่อใหการ

ดําเนินงานสามารถพัฒนาไปอยางตอเนื่องและเปนระบบมากยิ่งขึ้น  
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