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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสนใจ
และความต้องการของเยาวชนในการท�ำอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสรุปประมวลเป็น
ข้อมูลประกอบเป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชากรได้แก่เยาวชน
ที่ก�ำลังศึกษาในภาคบังคับในโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 60 คนได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิและการสุ่มอย่างง่าย ใช้เครื่องมือเป็น
แบบสัมภาษณ์ และกรอบการสนทนากลุ่ม ข้อมูลที่ได้น�ำมาวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็น
ตามวัตถุประสงค์
ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่สนใจอาชีพการเกษตร (ร้อยละ 58.33)
และไม่สนใจอาชีพการเกษตร (ร้อยละ 41.67) 2) ความต้องการรับการสนับสนุน
พบว่า ต้องการมากที่สุดคือด้านงบประมาณ(ร้อยละ 54.28)รองลงมาคือสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ 22.86) และน้อยสุดคือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ (ร้อยละ5.72)
ส�ำหรับการสนทนากลุ่ม เยาวชนที่สนใจอาชีพเกษตรจะเป็นเพศชายจะมีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพเกษตร มากกว่าเพศหญิง ประเภทการเกษตรที่สนใจจะเป็นการปลูกพืชผัก
การท�ำไร่นาสวนผสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวนโยบาย
ของรัฐบาล หากแต่เยาวชนกลุ่มตัวอย่างยังไม่เข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างลึกซึ้งจึงต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การส่งเสริมอาชีพการเกษตรเยาวชนในระบบโรงเรียน

Abstract
This is a survey research aimed to study interest and needs
of youth in agricultural occupation. The outcome of the study will be
a data base for local administration development plan. The research
tools included: structural interview and frame for focus group
discussion. The population consisted of youth who were studying in
schools in Banthaen Sub- district Administration Organization. The

[238]

วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558)

samples were drawn from Stratified Random Sampling and Simple
Random Sampling techniques. The obtained data was analyzed
for frequencies and percentages then summarized and reported in
descriptive manner. The results were 1) 58.33% of the samples were
interested in agricultural occupation and 41.67% were not interested.
2) It was found that samples had needs in receiving supports from local
administration; 54.28% in funding, 22.86% in product processing, the
least need was 5.72% in agricultural technology. It was also found that
youth who were interested in agricultural occupation showed good
attitude towards the occupation which were males more than females.
They were interested in vegetables farm and mixed farming that can be
consumed in the family. This interest was in line with self-sufficiency
economy concept. However, the samples indicated that they did not
understand the concept clearly. They needed supports from concerned
organizations and local organizations continuously.
Keywords: Agricultural Occupation Promotion , Youth in Formal Schools

บทน�ำ
ระบบเศรษฐกิจของไทย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่มาจาก
ภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร,2556) พื้นที่ร้อยละ 53 ถูกใช้เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตภาคการเกษตร
เช่น ข้าว ยางพารา ไม้สัก เป็นต้น จนมาถึงปัจจุบัน ข้าว ยังคงเป็นสินค้าเกษตรของ
ประเทศไทย แต่ก็มีปัญหาด้านการตลาดในระดับประเทศ ที่มีโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
หรือประกันราคาข้าว ที่เป็นข่าวและเป็นปัญหาของรัฐบาลหลายสมัยมาแล้ว ส่งผล
ให้การท�ำการเกษตรไม่ใช่อาชีพในฝัน ของเด็กเยาวชนที่ต้องเติบโตขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของชาติ เนื่องจากเยาวชนได้เห็นปัญหาของรายได้ในการท�ำอาชีพการเกษตร
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การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทางด้านการเกษตร ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจะส่งผล
ต่อระดับโลกด้วย อย่างน้อยเพราะการเปิดเสรีทางการค้าในระดับภูมิภาคอาเซียนที่มี
การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่นับวันโลกจะร้อนขึ้นเพราะน�้ำแข็งขั้วโลก
ละลาย ท�ำให้ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) ท�ำให้
ชุมชนในระดับท้องถิ่น ต้องหันมาสนใจคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น สิ่งส�ำคัญต้อง
เริม่ สร้างอาชีพตัง้ แต่ เยาวชนเพราะเยาวชนเป็นก�ำลังส�ำคัญของท้องถิน่ ในการขับเคลือ่ น
พัฒนาสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นให้อยู่รอด ด้วยภูมิคุ้มกันตามแนวทาง
พอเพียงได้ ไม่ว่าระบบเศรษฐกิจของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม หากท้องถิ่น
มีแหล่งอาหาร มีแหล่งพลังงานที่มาจากธรรมชาติ มีก�ำลังส�ำคัญของคนที่อยู่ในท้องถิ่น
ที่ร่วมมือกันให้อยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โดยการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรของหน่วยงานท้องถิน่ นัน้ จุดมุง่ หมายก็เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน
(กู้เกียรติ สร้อยทอง, 2552) ได้ศึกษาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาการผลิต
ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตร คือเพื่อ
พัฒนาประชาชนในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตร ให้มีความก้าวหน้า มีรายได้
เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว
ยางพารา ที่ราคาตกต�่ำ ท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกมีหนี้สินรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะ
การลงทุนในปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ส่งผล
ให้ชีวิตเกษตรกรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ยังล�ำบากและยากจน จากสถิติรายได้ต่อ
ครัวเรือนภาคการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เทียบกับรายได้สุทธิ 1 บาท
มาจากภาคเกษตรกรรมเพียง 21 สตางค์ คิดเป็นร้อยละ 21.2 เท่านั้น (เบญจวรรณ
ฤกษ์เกษม, 2557: 13) เพราะด้วยสภาพอากาศ สภาพพื้นที่ และสภาพเศรษฐกิจ
ที่ราคาผลผลิตการเกษตรที่โดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรผู้ผลิตจึงมี
รายได้ไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมเงินมาลงทุน ในปัจจัยการผลิตหมุนเวียน ด้วยเหตุนี้จึง
ท�ำให้เยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดอาชีพของเกษตรกร ไม่สนใจและไม่ภาคภูมิใจในอาชีพ
ของบรรพบุรุษ ถึงแม้จะมีพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ท�ำการเกษตรมากมาย เยาวชนยังคง
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ไม่สนใจในอาชีพเกษตรกร เพราะเป็นอาชีพที่ ยิ่งท�ำยิ่งจน และล�ำบากตรากตร�ำ ดังนั้น
เยาวชน คนรุ่นใหม่ จึงมุ่งสู่ระบบอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในเมืองใหญ่
ซึง่ เยาวชนคนหนุม่ สาว คนรุน่ ใหม่นนั้ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาการเกษตร
ในท้องถิ่น เพราะเยาวชนเป็นวัยที่ก�ำลังเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ที่สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรให้ท้องถิ่น และประเทศ
ชาติในอนาคต หากได้รับการส่งเสริม การสนับสนุน ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีต่อการท�ำ
อาชีพเกษตรกรรม โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างแหล่งอาหาร แหล่งพลังงานส�ำคัญใน
ชีวิต ด้วยบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น ที่ต้องสร้างความทัศนคติให้เยาวชนรักบ้านเกิด
รักท้องถิน่ ของตัวเอง ดังตัวอย่างการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กบั คนรุน่ ใหม่และแรงงาน
คืนถิน่ ของเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร ซึง่ (กานดา ศากยะโรจน์ และคณะ, 2557)
ได้ศึกษาและพบว่าการที่ผู้น�ำในชุมชน ปราชญ์ชุมชน รวมกลุ่มเพื่อสร้างทายาทปราชญ์
ชุมชน และยังให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นสร้าง
เครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างปราชญ์และคนรุน่ ใหม่ ให้พฒ
ั นาอาชีพการเกษตร มีโครงการ
ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทายาทปราชญ์เกษตร โครงการเด็กฮักถิ่น ท�ำให้คนรุ่นใหม่และ
แรงงานคืนถิ่นหันมาท�ำอาชีพการเกษตรมากขึ้นและมีเครือข่ายในชุมชนรวมทั้งขยาย
เครือข่ายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเป็นตัวอย่างของการชุมชนที่สร้างเครือข่ายเข้มแข็งใน
การสร้างกระบวนการให้เยาวชนหันมาสนใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่การเกษตร
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จึงมีเยาวชนอพยพแรงงานไปสู่ระบบอุตสาหกรรม เป็น
จ�ำนวนมาก ในช่วงตั้งแต่ ปี 2530 เป็นต้นมา มีแรงงานในชนบทหลั่งไหลออก
นอกภาคการเกษตร ซึ่งหมายถึงการอพยพแรงงาน ท�ำให้แรงงานภาคการเกษตร
ขาดแคลนแรงงานมีอัตราเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2503-2553 มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
ต่อปี (เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม,2557:19) หนึ่งในนั้นคือจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิมี
16 อ�ำเภอ 123 ต�ำบล 1,617 หมู่บ้าน 28 ชุมชน หนึ่งในนั้นเป็นวัยแรงงาน จากอ�ำเภอ
บ้านแท่น และเป็นประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ
ทั้ ง นี้ ก ารกระจายอ� ำ นาจการปกครองสู ่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามที่ วุฒสิ าร ตันไชย (2557) ได้ให้ความหมายการกระจายอ�ำนาจภาครัฐมีหลักการอยู่
3 ประการ คือ 1)หลักการรวมอ�ำนาจ (Centralization)คือ ลักษณะการรวมอ�ำนาจ
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ไว้ที่ส่วนกลาง รวมอ�ำนาจการวินิจฉัยไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมด 2)หลักการแบ่งอ�ำนาจ
(De-concentration) คือ ต้องมีรัฐบาลเป็นราชการส่วนกลาง มีหน้าที่ด�ำเนินการ
แทนส่วนกลาง มีการมอบอ�ำนาจการบริหารงานบางเรื่อง โดยมิได้ตัดอ�ำนาจจากส่วน
กลางอย่างเด็ดขาด 3) หลักการกระจายอ�ำนาจการปกครอง (Decentralization) คือ
การจัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคล มีการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหาร มีอ�ำนาจอิสระใน
การปกครองตนเองได้ ต ามสมควร มี ง บประมาณและรายได้ เ ป็ น ของท้ อ งถิ่ น เอง
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของท้องถิ่นเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น
อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 มีอ�ำนาจหน้าที่ตามนัย มาตรา 66 มาตรา 67 และ
มาตรา 68 คลอบคลุมด้านความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกด้าน เช่น การบริการ
สาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่า
บทบาทในการพัฒนาด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่นจะด�ำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคการขาดแคลนด้านทรัพยากรอีกหลายด้าน
เช่น ด้านองค์ความรู้ของบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ ท�ำให้
การส่งเสริมอาชีพเยาวชน ด้านเกษตรกรรม ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ท�ำให้
เยาวชนไม่เห็นความส�ำคัญของการท�ำอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีความภาคภูมิใจ มีความ
ต้องการด้านวัตถุตามยุคโลกาภิวัฒน์ จึงอพยพแรงงานไปท�ำงานในพื้นที่อุตสาหกรรม
อีกทั้งอาชีพเสริมที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตการเกษตร ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
หรือสนับสนุนจากหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน มากนัก เพราะทีผ่ า่ นมาการส่งเสริม
อาชีพจะท�ำให้กลุม่ สตรี กลุม่ ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส แต่ยงั ไม่มกี ารส่งเสริมอาชีพให้เยาวชน
ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (กานดา ศากยะโรจน์ และคณะ, 2557)
เมื่ อ พิ จ ารนาปั ญ หาดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า อยู ่ ใ นกรอบหน้ า ที่ ข อง
ท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงแม้ว่าการส่งเสริม
การเกษตรส�ำหรับเยาวชนจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่เป็นการสร้างฐานคิด ท้ศนคติ
แนวทาง ด้านการประกอบอาชีพการเกษตร ให้เยาวชนอยู่พัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ส่งเสริมเยาวชน ให้เยาวชนหันมาสนใจ และมีแนวโน้มที่จะท�ำอาชีพเกษตรกรรม เพื่อ
สืบทอดภูมิปัญญา เจตนารมณ์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
จึงมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญ เนื่องเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ การมีชุมชนเข้มแข็ง
มีอาชีพมั่นคง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การส่งเสริมให้
เยาวชนรุ่นใหม่ มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ในการที่จะพัฒนาอาชีพ
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มีความเข้าใจ ในการท�ำการเกษตรอย่างถูกวิธี เรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถหนุนเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความมั่งคั่ง
มีความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อมโยงสู่ชุมชน เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้คนรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจในการท�ำเกษตรกรรม
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชน และสังคม ส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศชาติ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ด้ ว ยเหตุ นี้ การศึ ก ษาความสนใจและความต้ อ งการของเยาวชนในการ
ประกอบอาชี พ ด้ า นการเกษตรจึ ง เป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ของการน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มี
ข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความสนใจของเยาวชนในอั น ที่ ว างแผน
ส่งเสริม สนับสนุนให้กับเยาวชนมีการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้ด�ำรงชีวิตในชุมชน
และเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดี มีระบบเศรษฐกิจในชุมชนที่ดี เป็นคนรุ่น
ใหม่มีความต้องการที่จะอยู่พัฒนาท้องถิ่นตนเอง รักบ้านเกิด ลดการอพยพแรงงาน
ลดความแออัดในเมืองอุตสาหกรรม สร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสนใจและความต้องการของ
เยาวชนในการท�ำอาชีพด้านการเกษตรและเพื่อการสรุปประมวลข้อมูลใช้ประกอบใน
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตพื้นที่ของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ด้านประชากรคือ เยาวชนที่ก�ำลัง
ศึกษาในระบบการศึกษาภาคบังคับแบ่งตามช่วงชั้น 3 ช่วงชั้นคือประถมปลาย มัธยม
ต้น และมัธยมปลาย กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 60 คน โดยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
กับเยาวชนในความสนใจและความต้องการในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาในระบบการศึกษา
ภาคบังคับ ในเขตองการบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามช่วงชั้น และสุ่ม
อย่างง่าย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาดังนี้
หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of analysis) เป็นปัจเจก คือ เยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิซึ่งก�ำลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนประถมจ�ำนวน 6 โรงเรียน (จ�ำนวนประชากร 90 คน)
และโรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียน (จ�ำนวนประชากร 1,311 คน)
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนประถมตอนปลาย (ป.6) มัธยมตอนต้น และ
มัธยมตอนปลาย ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถม 6 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยม 1
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
โดยสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามช่วงชั้น และสุ่มอย่างง่าย
ตามช่วงชั้น รวมจ�ำนวน 60 คน ดังนี้
ช่วงชั้น 1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในช่วงประถมตอนปลาย (ป.6) จ�ำนวน
6 โรงเรียน เลือกตัวอย่าง แบบสุ่มอย่างง่าย โรงเรียนละ 2 คน รวม 12 คน
ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น (ม.1-ม.3)
เลือกสุ่มอย่างง่ายจาก 12 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวมเป็น 24 คน
ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย (ม.4-ม.6)
เลือกสุ่มอย่างง่ายจาก 12 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวมเป็น 24 คน (การสุ่มตัวอย่างมา
โรงเรียนละ 2 คน เพราะมีประชากรของโรงเรียนประถมต�ำ่ สุด 2 คน เพื่อให้การสุ่ม
ตัวอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อความหลากหลายของเยาวชนทั้ง12หมู่บ้าน)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) โดยแบบสัมภาษณ์ เยาวชนตามกรอบค�ำถาม และ กรอบการสนทนากลุ่ม
ที่ก�ำหนด

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น�ำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่า
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ และข้อมูลจากการสนทนากลุม่ น�ำมาวิเคราะห์ เชิงเนือ้ หา
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และสรุปน�ำเสนอเป็นความเรียง และจัดหมวดหมู่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการในจัดท�ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรส�ำหรับเยาวชน

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสนใจในการท�ำอาชีพด้านการเกษตร กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี วามสนใจในการท�ำอาชีพการเกษตร(ร้อยละ 58.33) สาเหตุของความสนใจ
เพราะเป็นอาชีพของครอบครัว ได้ทดลองปลูกพืชใหม่จึงสนุกกับการลงมือท�ำ ถึงแม้ว่า
จะไม่มรี ายได้มากมายแต่ได้บริโภคเองในครัวเรือน ส่วนกลุม่ ทีไ่ ม่สนใจอาชีพการเกษตร
(ร้อยละ 41.67)สาเหตุที่ไม่สนใจในเพราะราคาผลผลิตไม่คงที่ รายได้ไม่มั่นคง รวมทั้ง
ครอบครัวไม่ต้องการให้ท�ำงานหนักตรากตร�ำ ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ ด้านความต้องการ
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานท้องถิ่น ต้องการด้านงบประมาณมากสุด
(ร้อยละ 34.28) รองลงมาคือด้านการแปรรูปผลผลิต (ร้อยละ 22.86) และน้อยสุด
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (ร้อยละ 5.72) ส�ำหรับความต้องการสนับสนุน หมายความ
ว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
อุดหนุนด้านงบประมาณต้องการมากสุด (ร้อยละ 54.28) รองลงมาคือการสนับสนุน
เมล็ดพันธุ(์ ร้อยละ 22.86) และน้อยสุดคือต้องการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ (ร้อยละ 5.72)
สุดท้ายคือความต้องการได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างต้องการที่จะ
ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องคิดเป็น(ร้อยละ 85.71) และต้องการส่งเสริมบ้างเป็น
บางครั้ง (ร้อยละ 14.29)
2. ข้อมูลประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์
เพื่อเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถน�ำมาใช้ประกอบการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยข้อมูลความสนใจและความต้องการที่สามารถ
น�ำมาประกอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ค วามสนใจและความต้ อ งการของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง มี ดั ง นี้
1) จัดกิจกรรมการให้ความรู้ อบรมฝึกปฏิบตั จิ ริงการดูงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2) มี ก ารจั ด ตั้ ง สร้างเครือข่ายเยาวชนรัก การเกษตรเยาวชนที่ ต ้ อ งการท� ำ อาชี พ
เกษตร มีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปรึกษาหารือในการท�ำอาชีพ
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถา่ ยทอดต่อกันไป เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้เยาวชน ทีว่ า่ งงาน ไม่มที ี่
ท�ำกิน มาร่วมกันแบ่งปัน ทดลองการปฏิบัติ3) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในเบื้องต้น
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เป็นปัจจัยการผลิตที่จ�ำเป็นในการเริ่มท�ำการเกษตร 4) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระกว่างปราชญ์เกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำเกษตร 5) จัดงาน
นิทรรศการ การประกวด ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำ
อาชีพให้กับเยาวชนด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนุก น่าสนใจมากขึ้น
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว เยาวชน ที่ มี ค วามสนใจในอาชี พ การเกษตร ซึ่ ง เด็ ก
นักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัดจะได้สัมผัสกับการฝึกอาชีพด้านการเกษตร การท�ำนา
ท�ำไร่ ท�ำสวน การปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพื่อใช้บริโภคเองและที่เหลือจ�ำหน่าย
ในชุมชน เพราะมีครูที่ท�ำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม กล่าวคือ ครูผู้สอนโรงเรียนที่เป็น
คนในพืน้ ที่ จะมีทดี่ นิ ท�ำกิน จึงเป็นลักษณะการสอนแบบปฏิบตั จิ ริง และเยาวชนในวัยนีก้ ็
ชอบทีไ่ ด้ทดลองอาจจะไม่ได้ผลผลิตเท่าใดนัก แต่ได้ประสบการณ์ ได้เรียนรูก้ ระบวนการ
เพาะปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว หาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เข้ามาท�ำการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนเหล่านี้ ก็อาจจะ
เติบโตเป็นผูผ้ ลิตสินค้าภาคการเกษตรทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ ปลอดภัย น�ำไปสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่
ไม่มีการอพยพแรงงานสู่เมืองอุตสาหกรรม ส�ำหรับกลุ่มที่ไม่สนใจอาชีพการเกษตร นั้น
สาเหตุส�ำคัญคือผู้ปกครองของเยาวชน ไม่ต้องการให้ ท�ำอาชีพการเกษตร ต้องการให้
เรียนจบสูงและท�ำงานที่มีเงินเดือนมั่นคง และความต้องการของเยาวชนที่จะประกอบ
อาชีพอื่น เช่นการรับราชการ เป็นครู หมอ ต�ำรวจ ทหาร รวมถึงบริบทแวดล้อมเรื่อง
ที่ดินท�ำกิน เรื่องปัจจัยการผลิต และเงินทุนส�ำหรับการเริ่มต้นด้วย

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลจากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างแล้ว ความสนใจและความต้องการใน
การท� ำ อาชี พ การเกษตรของเยาวชน นั้ น ถึ ง แม้ จ ะมี เ ยาวชนที่ ส นใจการท� ำ อาชี พ
การเกษตร ร้อยละ 58.33 หากแต่เยาวชนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาในระดับ
มัธยมเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นความสนใจและ
ความต้องการในอาชีพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และความคิดทัศนคติต่ออาชีพ
การเกษตรอาจจะมากขึ้นหรือลดลงได้ ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจ ร้อยละ 41.67
ในอนาคตเมื่อเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จบการศึกษาแล้ว ก็อาจจะมีความสนใจใน
อาชีพการเกษตรมากขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
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การเมื อ ง การปกครองของประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิ จ โลก ต่ า งก็ ท� ำ ให้ ป ั จ จั ย
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การท�ำอาชีพการเกษตร
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท�ำให้เยาวชนมีอาชีพ ที่สามารถด�ำเนินชีวิตได้โดยเฉพาะการ
ด�ำเนินชีวิตในต่างจังหวัดที่ค่าครองชีพ และวิถีชีวิตที่ยังหลงเหลือความเป็นธรรมชาติที่
ยังไม่ถูกปรุงแต่งจากอุตสาหกรรมมากนัก แบบชนบท ที่พึ่งพาอาศัยกันระหว่างชุมชน
ท้องถิ่น หากแต่เยาวชนกลุ่มตัวอย่างนั้น ยังต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้
มีความรู้ด้านวิชาการอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย ถือว่าเป็นการพัฒนาที่รอบด้าน สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับการอาชีพการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาจากอาชีพ
บรรพบุรุษ และสืบทอดสู่รุ่นต่อไป
จากความสนใจและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างท�ำให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลในการประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรให้กบั เยาวชนได้ ซึง่ ข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คือ การส่งเสริมอาชีพให้เยาวชน ต้องมีโครงการอบรม ให้ความรู้ ด้านวิชาการ
เกษตร การทัศนศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่ประสบ
ความส�ำเร็จ จากกรณี ของการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น
จากการศึกษาของ กานดา ศากยะโรจน์ และคณะ (2557) ที่มีการพัฒนาให้คนรุ่นใหม่
สร้างการเชื่อมโยงระหว่างปราชญ์และผู้น�ำชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตร
เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ท�ำให้คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น กลับมาท�ำอาชีพการเกษตร
เหมาะส�ำหรับการน�ำเยาวชนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น ไปศึกษาดูงาน
เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ และความมัน่ ใจในการท�ำอาชีพการเกษตรให้มากยิง่ ขึน้ และเยาวชน
ส่วนใหญ่ในการวิจยั นีไ้ ด้แสดงความสนใจในการเรียนรูใ้ นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับกู้เกียรติ สร้อยทอง (2552) ที่พบว่าการพัฒนาประชาชนในชนบทที่
ประกอบอาชีพการเกษตร ให้มีความก้าวหน้า มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จึงสามารถ
ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นแนวนโยบายภายใต้ ภ ารกิ จ ในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มั่นคง หากหน่วยงานมีการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยน�ำองค์ความรู้ วิทยาการ มีการบริหารจัดการ ระบบ
การจัดการตลาด ให้กับประชาชน ก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
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และเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ได้เห็นและมั่นใจ เป็นภูมิคุ้มกันในชีวิตของเยาวชนได้ว่า
หน่วยงานท้องถิ่นได้มีการบริหารจัดการ สามารถที่จะประกอบอาชีพการเกษตรและ
มีรายได้มนั่ คง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้ในท้องถิน่ ตนเองไม่ตอ้ งอพยพย้ายแรงงานเข้าสูร่ ะบบ
อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นก�ำลังในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อท้องถิ่นพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี น�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ
จากการประมวลสังเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปน�ำเสนอประเด็นที่น�ำไปใช้
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1)ควรมีนโยบายที่
ชัดเจนในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับเยาวชนโดยการก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2) ควรมีงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร การศึกษาดูงานโครงการของการเกษตรที่ประสบความส�ำเร็จ และ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในอนาคต คือควรศึกษาความต้องการรวมกลุ่มในการท�ำ
อาชีพการเกษตรของเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแท่น อ�ำเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการท�ำการเกษตรในชุมชน
และขยายผลไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำอาชีพการเกษตรระหว่างชุมชน
อื่นๆ ด้วย
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